Zápis a usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konaného dne 1. listopadu 2011
v MŠ Štěchovice od 19hod.
Přítomni: P.Zeman, J.Andrle, J.Marková, P.Bechyně, J.Malý RnDr, M.Čapek, Ing.O.Mach, ,
L.Fontán,S.Ţemlička,A.Sládeček, L.Kobl,Ing.P.Šedivý
Omluveni: M.Vlková,P.Marek,Ing.J.Pešice,
1.Uvítání
Pan starosta Čapek zahájil jednání ZM Štěchovice v 19.10hod. přivítáním všech přítomných
s konstatováním, ţe dnešní zasedání je usnášení schopné, počet přítomných zastupitelů je 12.
Hlasování probíhá veřejně, zdviţením ruky.
2.Volba zapisovatele
Návrh:p.Roţníčková
Hlasování

Pro: 12

Proti: 0

Zdrţel se: 0

3.Volba mandátové a návrhové komise
3.1. Mandátová komise
Návrh:p.Šedivý
Hlasování

Pro: 12

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Návrh:p.Fontán
Hlasování

Pro: 11

Proti: 0

Zdrţel se: 1

Usnesení: ZM schvaluje zapisovatele:p.Rožníčková

Usnesení:ZM schvaluje za člena mandátové a návrhové komise:p.Šedivý a p.Fontán
3.2. Návrhová komise
Návrh:p.Kobl, p.Bechyně
Hlasování

Pro: 12

Proti: 0

Zdrţel se:0

Usnesení: ZM schvaluje za člena návrhové komise:p.Kobl a p.Bechyně
4.Volba ověřovatele zápisu
Návrh:p.Sládeček, p.Andrle
Hlasování

Pro: 10

Usnesení: ZM schvaluje ověřovatele zápisu: p.Sládeček, p.Andrle
5.Schválení programu
Návrh na doplnění programu:
6.1.Ţádost o prodlouţení smlouvy – Farní charita
1

Proti: 0

Zdrţel se: 2

6.2.Nabídka prodeje akcií
6.3.Dohoda o narovnání – Vonásek Bravos
6.4. Smlouva na elektronické spisové sluţby
6.5.Jmenování p.Andrleho a p.Zemana k zastupování městyse Štěchovice při jednáních
ohledně výkupu pozemků ,,u Kocáby“
6.6.Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ na věcné břemeno
Pro: 12

Proti: 0

Hlasování
Usnesení:ZM schvaluje navržený program a souhlasí se zařazením bodů 6.1.-6.6.

Zdrţel se: 0

6.Různé
6.1. Žádost o prodloužení smlouvy - Farní charita
Ţádost o prodlouţení smlouvy o dílo na zabezpečení realizace výkonu rozhodnutí obce o
poskytování pečovatelské sluţby a současně s tím také o prodlouţení nájemní smlouvy na
kancelář v DPS na rok 2012 při zachování současné smlouvy vč.dodatků podmínek a částek.
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Usnesení:ZM schvaluje prodloužení smlouvy o dílo na zabezpečení realizace výkonu
rozhodnutí obce o poskytování pečovatelské služby a současně s tím také o prodloužení
nájemní smlouvy na kancelář v DPS na rok 2012 při zachování současné smlouvy vč.dodatků
podmínek a částek.
6.2. Nabídka prodeje akcii
Nabídka od Finance Zlín a.s.na obstarání prodeje nekótovaných akcií společnosti Česká
spořitelna a.s. ve vlastnictví Městyse Štěchovice za cenu 400Kč za jednu akcii(1500ks)
Hlasování Proti prodeji
Pro: 12
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Usnesení:ZM nesouhlasí s prodejem nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s. ve
vlastnictví Městyse Štěchovice
6.3. Dohoda o narovnání - Vonásek Bravos
Dohodou stran se stanoví, ţe za účelem narovnání je provozovatel(Vonásek Bravos) povinen
zaplatit Městysu Štěchovice celkem částku ve výši 100tis. Kč
Hlasování
Pro: 12
Proti: 0
Zdrţel se: 0
Usnesení:ZM souhlasí s dohodou o narovnání s f.Bravos ve výši 100tis.Kč
6.4. Smlouva na elektronické spisové služby
Hlasování

Pro: 12

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Usnesení:ZM souhlasí se smlouvou na elektronické spisové služby
6.5. Jmenování p.Andrleho a p.Zemana k zastupování městyse Štěchovice při jednáních
ohledně výkupu pozemků ,,u Kocáby“
Hlasování
Pro: 10
Proti: 0
Zdrţel se: 2
Usnesení:ZM souhlasí s jmenováním p.Andrleho a p.Zemana k zastupování městyse
Štěchovice při jednáních ohledně výkupu pozemků ,,u Kocáby“
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6.6.Smlouva o smlouvě budoucí - ČEZ, komunikace Nad Horou č.stavby: IV-12-6012973
Zřízení věcného břemene 200Kč/bm, celkem 101bm, tj.20 200,-Kč ve prospěch
oprávněného ČEZ a.s. na p.p.č. 822 v k.ú.Štěchovice, 462/9, 464 v k.ú.Masečín
Hlasování
Pro: 12

Proti: 0

Zdrţel se: 0

Usnesení:ZM souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene –komunikace
Nad Horou celkem 101bm, 200Kč/bm.
7.Schválení nájemce občerstvení
Předseda výběrové komise P.Šedivý seznamuje přítomné s výsledkem výběrového řízení.
Návrh:Výběrová komise posoudila všechny došlé nabídky od zájemců a doporučuje
zastupitelstvu městyse Štěchovice ke schválení toto pořadí:
1,p.Donátová
2,p.Zimová
3,p.Mikula
4,p.Bureš
Pro: 9

Proti: 0

Zdrţel se: 3

Zastupitelé si prostudují smlouvu a do 4.11. 8hod. podají připomínky a námitky na o.úřad.
Usnesení:ZM schvaluje navržené pořadí výběrové komise na pronájem občerstvení
,,na nádraží,, :1,Donátová 2,Zimová 3,Mikula 4,Bureš.
Různé
p.Ţemlička – je zapotřebí připravit vyhlášku o udrţování zeleně na příští rok , ukládá se
p.Malému a Ţemličkovi.
p.Bechyně – blíţí se termín pro podání dotací, úkol pro zastupitele připravit si podněty na
dotace do data termínu podání dotací.
Informace p.Čapka o projektu MŠ - projektant doplnil údaje na projekt.
Infromace p.Bechyně: hřbitovní zeď-statik vypracoval zprávu, památkáři nesouhlasí
s opravou.stav je havarijní.
Informace p.Zemana o proškolení zaměstnance obce p. Davida na pozici hrobníka.
p.Marková - návrh na správu majetku v DPS -p.Smíšek, pověřen p.Zeman.
P.Šedivý-problematika ZŠ, proběhlo jednání na radě, p.ředitelka se zavázala ke splnění úkolů.
P.Šedivý ţádá o kontrolu splnění závazků. Kontrolou jsou pověřeni: Šedivý, Sládeček,
Marková, Andrle.
p.Marková – je potřeba poţádat p.Jiráně o instalaci vánočního osvětlení. Pověřen k jednání p
.Zeman.
Osvětlení u MFC – p.Šedivý
P.Marková ţádá o uklizení zastávky na autobus.nádraţí(zajistí pracovní četa) a p.Andrle
nafotí škodu způsobenou na této zastávce.
Poraţená značka - sjezd k Vltavě, bere si na starost p.Zeman s prac.četou
p.Malý ţádost na p.Jiráně - napájení zbrojnice, p.Zeman bude jednat
p.Ţemlička, ţádá o noční svícení v Třebenicích.
p.Kobl ţádá o umístění osvětlení v Masečíně u klubovny.
p.Andrle ţádá o řešení situace k uzamčení jističů u klubovny v Masečíně.
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p.Kobl - co se bude dít s klubovnou v Masečíně? je nevyuţitá. Vyzvou se obyvatelé městyse o
záměr co s klubovnou, ukládá se p.Koblovi.
8.Diskuze
-p.Zita na osadě Luisiana mám moţnost na ubytování, poţaduje informace o turistickém
záměru, cyklostezky, ţádá o spolupráci obec,jak funguje infocentrum v Masečíně?
p.Bechyně odpovídá:jsem zástupcem na jednání cyklostezek a je v plánu vybudování
cyklostezek v okolí.
infocentrum v Masečíně, je v řešení, infocentrum ve Štěchovicích bude otevřeno i o víkendu.
-Jaká bude cena vodo pro rok 2012?cena vody se zvedne o zvýšené DPH, další moţné
zvýšení je v jednání (během 14 dní)
-Je zajištěná údrţba cest v Třebenicích v zimním období?ano
-Jak se vydávají štěchovické proudy?5-6x do roka
-p.Zrno, bude nová smlouva na vodu?:s další fakturou přijde i nová smlouva
-p.Marková:pozvánka na 21.listopadu ve 14hod.na úřadě gratulace nejstaršímu občanovi ve
Štěchovicích p.Chroustová 100let
p.Čapek osloví havel film-reg.televize, p.Marková zjistí u rodiny popř.zájem
-p.Zeman kontejnery Chrástky – k zamyšlení kontejnery jsou neustále přeplněné
na další zasedání si zastupitelé připraví návrhy na řešení.
p.Bechyně navrhuje sběrný dvůr
p.Hlaváček:plní především chataři
-p.Zeman ţádá občany, aby na hřbitově házeli odpad do kontejneru
9.Závěr
Zapsala:Kateřina Roţníčková
Podpisy ověřovatelů zápisu:
p.Sládeček

p.Andrle

……………………………..

………………………………….

Starosta: Miloš Čapek ………………………………………..

Místostarosta: Pavel Zeman …………………………………………
Vyvěsila dne:………………………………………
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Usnesení zastupitelstva městyse Štěchovice konaného dne 1. listopadu 2011
V MŠ Štěchovice od 19hod.

ZM schvaluje zapisovatele:p.Rožníčková
ZM schvaluje za člena mandátové a návrhové komise:p.Šedivý a p.Fontán
ZM schvaluje za člena návrhové komise:p.Kobl a p.Bechyně
ZM schvaluje ověřovatele zápisu: p.Sládeček, p.Andrle
ZM schvaluje navržený program a souhlasí se zařazením bodů 6.1.-6.6.
ZM schvaluje prodloužení smlouvy o dílo na zabezpečení realizace výkonu rozhodnutí obce o
poskytování pečovatelské služby a současně s tím také o prodloužení nájemní smlouvy na
kancelář v DPS na rok 2012 při zachování současné smlouvy vč.dodatků podmínek a částek.
ZM nesouhlasí s prodejem nekótovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s. ve vlastnictví
Městyse Štěchovice
ZM souhlasí s dohodou o narovnání s f.Bravos ve výši 100tis.Kč
ZM souhlasí se smlouvou na elektronické spisové služby
ZM souhlasí s jmenováním p.Andrleho a p.Zemana k zastupování městyse Štěchovice při
jednáních ohledně výkupu pozemků ,,u Kocáby“
ZM souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí, zřízení věcného břemene –komunikace Nad
Horou celkem 101bm, 200Kč/bm.
ZM schvaluje navržené pořadí výběrové komise na pronájem občerstvení
,,na nádraží,, :1,Donátová 2,Zimová 3,Mikula 4,Bureš.
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