ZaDrs a usnesenÍz

nání Zastuoitelstvaměstvse

Přítomni: M. Čapek,P. Zeman,J. Marková' RNDr. J. Malý, P. Bechyně, K. RoŽníčková,
R. Jelínek'Z. Broulík, L. Fontán, Ing. J. Frouz, Z. Řehoř, S. Žemlička,J. Andrle
Neomluveni: F. KňanskÝ. M. Vlková

1. Uvítání.
ZasedáníZastupitelstvaměstyseŠtěchovice(dále téŽjako,,zastupitelstvo..)
bylo zahájenov 18hodin
jako
starostouměstyseŠtěchoviceMilošem Čapkem(,,dále
,,předsedající..).
Předsedajícípřivítal přítomnéobčanya dále zprezenčnílistiny přítomnýchčlenůzastupitelstva
(příloha 1) konstatova|,žepřítomnoje 13 členůzastupitelstva(z celkovéhopočtu15členů
({|92 odst. 3 zákonao obcích).Předsedající
zastupitelstva),takŽezastupitelstvoje usnášeníschopné
předal slovo místostarostovi.
2. Schválení zapisovatele zápisu.
PanZemannavrhl určitzapisovatelemzápisu paníK. RoŽníčkovou.
Hlasování
Pro:13

| Proti:O

| 7'drŽe|se:O

Usnesení:Zastupitelstvo Městyse Stěchovice určujea schvaluje zapisovatelem zapisu paní
Rožníčkovou.
3. Schválení ověřovatele zápisu.
3.l.Pan Zeman navrhl určitověřovatelemzápisu paníMarkovou.
Hlasování
Pro:lJ

I Proti:O

I ZdrŽcl sc:O

IJsnesení:Zastupitelstvo Městyse Štěchoviceurčujea schvaluje ověřovalelem zápisu paní Markovou.
3.2.PanZeman navrhl určitověřovatelemzápisu pana Broulíka.
Hlasování
Pro:13

| Proti:O

l ZdrŽc|sc:0

|Jsnesení:Zastupitelstvo Měsýse ŠĚchoviceurčujea schvaluje ověřovatelem zápisu pana Broulíka.

4. Schválení mandátní komise.
4.1'Pan Zeman navrhl určitělenem mandátníkomise pana Andr|eho.
Hlasování
Pro:|3

| Proti:O

I ZdrŽcl sc:0

(Jsnesení:Zastupitelstvo Městyse Štěchoviceurčujea schvalujejako členamandátníkomisepana
Andrleho.
4.2.PnZemannavrhl urěit členemmandátníkomise pana Fontána.
Hlasování

Pro:|3

| Proti:0

|'7.drŽe|sc:O

Usnesení:Zastupitelstvo Městyse Štěchoviceurčujea schvalujejako členamandótní komisepana
FontáÍna.
Pan Zeman předal jednání panu starostovi (předsedající).
5. Schválení programu
Předsedajícíseznámil přítomnés návrhem programuv souladu s pozvánkou předanoučlenům
zastupitelstvaa v souladu s informacízveřejněnouna úřednídesce.
Návrh na doplnění programu (projednán na pracovní schůzcezastupitelů):
10.2. Projednanívýročnízprávy zŠ Štěchovicezaškolnírok 201 3l2)1i
15.2.Schvá|enizadinízpracováni podkladůpro vyhlášenívýběrovéhořízenínaprovozovatele
vodohospodařskýchsluŽebod roku 20|6.
16.2.Schvá|enioZY městyseŠtěchovice
č.2l2OI4o místnímpoplatkuze psů
l8.1. Návrh na revokaci usnesení- odměny členůmvýborůa komisí
l8.2. Určeníčlenůsociálnía kulturníkomise
18.3.Určenídalšíchkomisí rady městyse,předsedy komisí,popř. pověřenízastupitelůk jednotlivým
jednáním
l9. ostatní
19.l. Projednanístatickéhoposouzenínástavby ZŠ
19.2.Určenítajemníkapovodňovékomise
l 9.3. Urěeníoddávajícího
|9.4. Zvo|eníredakčnírady
19.5.Pověřenízastupitelek jednánís MAS Brdy Vltava
Předsedajícídal hlasovato návrhu programudoplněnéhoo uvedenébody.
Hlasování

Usnesení..Zastupitelstvo Městyse Štěchoviceschvaluje navrženýprogram jec\nánírloplněný o bocly.'
10.2. Projednání ýroční zprávy ZS Štěchoviceza školnírok 2013/20]4
]5.2. Schválení zadání zpracování podkladůpro vyhlášenívýběrovéřízenína provozovatele
vodohospodářsbýchslužebod roku 20]6'
I6.2, SchváleníOZV měsýse Štěchoviceč,2/20]4 o místním
poplatku ze psů
18.]. Návrh na revokaci usnesení- odměny členůmvýborůa komisí
]8.2. Určeníčlenůsociólní a kulturníkomise
]8.3. Určenídalšíchkomisírady městyse,přetlsedy komisí,popř. pověření zastúpilelůk jednotlivým
jednáním
]9. ()statní
I9.l. PrcjednaníslatickéhoposouzenínástavbyZŠ
]9.2. Určenítajemníkapovodňovékomise
] 9.3. Určeníoddavtljícího
I9.4. Zvoleníredakčnírady
]9.5. Pověřenízastupitelek jednrinís MAS Brdy Wtava
6. Schválení rozpočtovézměny č.3120|4.
Příloha č.2
Před hlasovánímbyla dána možnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
1Žaanestanoviskosdělenonebylo.)
Hlasování

Pro:l3

I Proti:0

| ZdiŽel sc:0

Usnesení:ZastupitelstvoMěstyse Štěchovice
schvaluje navrženourozpočtovouZměnuč.3/2014dle
přílohy č.2.
7. Schválení příspěvku zÍizovate|epro MŠ Štěchovicena rok 2015.
Příloha ě. 3. Rozpočtovývýbor projednal možnýpříspěveka doporučujerozpočetponíŽitna stejnou
částkujako v roce 2014 a to sníŽenírozpočtuna 1.350'000,-Kč. PaníRoŽníčkováprosío doplnění
návrhu, ve kterých poloŽkách dojde k poníŽenípříspěvku.PaníMarková objasňuje'o jaképoloŽky
byl příspěveknavýšena to předevšímo investice do oprav a modernizaci kuchyně. Pan Čapekuvádí,
Že v případěhavárie budou opTavyřešenyrozpočtovouzměnou.
Před hlasovánímbyla dána moŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.1Žadne
dalšístanoviskosdělenonebvlo.)
Hlasování

Usnesení:Zastupitelstvo Měsýse Stěchovice schvaluje příspěvek zřizovatele ve výši]'350.000,-Kč
pro MŠŠňchovicena rok 20]5.
8. Schvátení příspěvku zÍuovate|epro ZŠ Štěchovicena rok 2015 ve výši 1.433.258,-Kč. Příspěvek
na vytápění bude řešensamostatně.
Přílohač.4
Před hlasovánímbyla dána moŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.1Žádné
stanoviskosdělenonebylo.)
Hlasování
Prr-r:13

| Proti:0

| ZdrŽelse:O

Usnesení:ZastupilelstvoMěstyseStěchoviceschvalujepříspěvekzřizovateleve výši].433.258,-Kč
pro ZŠŠtěchovicentl rok 20I5.
g. Schválení rozpočtuměstyse Štěchovicena rok 2015.
Přílohač.5
Před hlasovanímbyla ďánamoŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.(Žádné
stanoviskosdělenonebylo.)
Hlasování

LJsnesení:Zastupitelstvo Měsýse Štěchoviceschvaluje navrženýrozpočetměsýse
Štěchovicena rok 20]5 dle přílohy č.5.
závěrky ZŠa MŠ za rok2013.
10. 1. Projednání účetní
Auditorskézprávy na obě organizacejsoubez výhrad.
Zastupiteléberou úěetnízávěrky ZŠa MŠ zarok 2013 na vědomí.
10.2. Projednání výročnízprávy zŠ Štocnoviceza škotnírok20|3t2014.
připomínkybyly projednányna
Zastupiteléberou výročnízprávuzŠ Štcchovicena vědomí.VeŠkeré
pracovníschůzcezastupitelů'výstupybudou předány zástupcůmškolskérady kjednání.
11. Soudníspor s panem Jeřábkem - návrh smíru.
Návrh: nepřistoupitna návrh smíru,vyčkatna rozhodnutísoudu.

PŤedhlasovánímbyla dánamoŽnostzastupttelům
i přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
(Zadne stanoviskosdělenonebylo.)
Hlasování
Pro:|2

| Prclti:0

| ZdrŽcl sc: l

Usnesení:Zastupitelstvo MěsÍyseŠtěchovicezamítá návrh smíru v souc]nímSporu S panem
Jeřábkem.
12. Zménazpůsobu financování vytápění ZŠ.
jr'ál i:lina odloŽcní
13. Majetkové záňežitosti- Žádosti o prodej pozemků.
13.1. Záměr prodeje pozemku p.č28812,290/3
oba v t<.ú.
Štěchoviceu Prahy
Před hlasovánímbyla dána moŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.(Žádné
stanoviskosdělenonebvlo)
Hlasování
Prtl:13

| Proli:O

I ZdrŽelse: 0

Llsnesení:Zastupilelstvo Městyse Štěchoviceschvaluje záměr prodeje pozemkůp.č
288/2,290/3 obav k.ú.Štěchoviceu Prahy.

13.2. Záměr prodeje pozemku p.č.594/18,594t17 všev k.ú.Štěchoviceu Prahy
Před hlasovánímbyla dánamožnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
stanovisko
sděleno
nebylo'
1Žadne
)
Hlasování
Pro:l3

| Proti:0

| Z d r Ž c |s c :0

Usnesení:ZastupitelsMoMěstyseŠtěchoviceschvalujezáměr prodeje pozemkůp.č
594/]8 a 594/]7 obav k'ú.Štechovice
u Prahv.

13.3. Záměr prodeje částipozemku p.č.629l11
v k.ú.Štěchoviceu Prahy.
Před hlasovanímbyla ďánamožnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
shnovisko
sděleno
nebylo.)
1Žaane
Hlasování
Pro:O

I Prtlti:l2

| ZrlrŽc|sc: l

Usnesení..Zastupitelstvo Městyse Stěchovice neschvaluje záměr prodeje ččisti
pozemkup.č
629/] 1 v k.ú'Štěchoviceu Prahy.

14. Aktualizace pojistnésmlouvy s Českoupojišťovnoua.s.
Před hlasovanímbyla dánamožnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
(Žadne stanoviskosdělenonebylo.)
H1asování
Pro: lJ

l Proti:0

| ldrŽel se: 0

(Jsnesení..
Zastupilelsno Městyse Štěchoviceschvaluje uktualizaci pojistnésmlouvy s Českou
pojišt,ovnoua.s. rozšířenluOpojištěníeko zahrady MŠ Poitstna smlouvclse nclvýší
o částku2.8]7,Kč/ročně.Zastupitelstvo měslyse zároveň pověřuje pana starostu k podpisu tétosmlouvy'

t5. l. Prodlouženísmlouvy s VHS Benešovs.r.o.na provozovánívodohospodářských služebdo
doby kolaudace rozestavěnéhovodovodu a kanalizace v obci. Pověření starosty k podpisu
tohoto dodatku.
Před hlasovanímbyla dána moŽnostzastupitelťrm
i přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
sděleno
nebylo.
stanovisko
1Žaane
)
Hlasování
Prtl:|3

l Proti:O

I Z d r Ž c ls c : 0

Usnesení:Zastupilelstvo Měsýse Stěchovice schvaluje prodlouženísmlouvy s VHS Benešovs.r.o. na
provozovťtnívodohospodriřslEch služebdo doby kolaudace vodovodu u kanalizace v obci. ZM
pověřuje pana starostuk podpisu uvedeného
Štěchovice
dtldatkusmlouvy.

15.2.Schválení zadánízpracování podkladů pro vyhlášenívýběrovéhořízenína provozovatele
vodohospodářských služebod doby kolaudace vodovodu a kanalizace.
Před hlasovánímbyla dána moŽnostzastupitelťrm
i přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
1Žadnestanoviskosdělenonebylo.)
Hlasování
Pro:13

| Proti:0

| Zdr;cl sc: 0

Usnesení:Zaslupitelstvo Měsýse Stěchovice schvaluje zadání zpracování podklarlů
pro vyhlúšení
výběrovéřízenína provozovatele vodohospodúřsbýchslužebod dtlby kolaudace
vodovodu a kanalizace.

1ó.1. Schv á|eníoZY městyse Štěchoviceč. Il20|4 o místnímpoplatku za provoz systému
shromažďování,sběru, přepravy, třídění,vyuŽívánía odstraňováníkomunálních odpadů.
Přílohač.6
PaníRoŽníčkováse dotazuje,jakým způsobembude řešenapovinnost obce zajistit likvidaci
bioodpadu.Pan Malý Žádá o odloŽenítohoto tématuna dalšíjednání,sběr bioodpadumusíobec
zajistit od dubna.
Pan Malý navrhujeúlevuve výši 50% pro držiteleZTP, pani Marková doplňujenávrh naZTP
poplatku pro osoby dlouhodobě
s trvalým pobytem v obci. Pan Čapekdoplňujenávrh na odpuštění
+
(min.rok)
Žijícív zahraniěi
osoby v LDN.
Paní Marková podává posledníprotinávrh na hlasovánÍo původníverzi vyh|áškybez dalšÍch
ú|ev.
Před hlasovanímbyla dánamožnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
další
stanovisko
sděleno
nebylo.)
1Žaane
Hlasování
Pro:9

| Proti:|

| ZdrŽcl sc: 3

{Jsnesení..
ZastupitelsÍvoMěsÍyseŠMchovicevydávó OZV městyseŠtěchoviceč.l/2()14 o míslním
poplatku za provoz syslémushromažd,ování,
sběru, přepravy, třídění,využívánía odstraňování
komunálních odpadů.
l6.2. Schvá|eníoZY městyseŠtěchoviceč.2/20L4o místnímpoplatku ze psů.
Přílohač.7
Paní Marková podává protinávrh: zakaždéhopsa úhrada500,- Kč/ročně.

pes l000,Pan Andrle podává protmávrh:za prvniho psa 300'- Kč, druhý pes 500,-KčakaŽdý dalŠí
/ročně.
Hlasování
Prtr:l

IProti:It

IZdrŽelse:l

Usnesení..Zastupitelslvo Městyse Stěchovice zamítúnávrh oZV měsýse Stěchovice č.2/2014 o místním
poplatku ze psů.
Předsedajíciďává hlasovato prvnímprotinávrhu:zakaždéhopsa úhrada500,- Kč/ročně.
Hlasování

Pro:9

| Proli:4

| ZdrŽcl sc: 0

(Jsnesení:Zastupitelstvo Městyse Štěchovicevydává OZV městyseŠtěchoviceč.2/2014 o míslním
poplalku ze psů.
PaníRoŽníčkovážádá opověřenípana Maléhok aktualiz acioZY za užíváníVeřejného
prostranství.
Předsedajícítuto žádostodkládá do různého.
17. Schválení dodatku kupní smlouvy s panem Cihelkou.
Návrh: schválenídodatku č.1 kupnísmlouvy s panem Cihelkou s uvedenímpříslibu uvedení
oplocenído původníhostavu.
Před hlasovánímbyla dána moŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
shnovisko
sděleno
nebylo.)
1Žaane
Hlasování
Pro:l3

| Proti:0

| ZdrŽelsc:O

Usnesení.'Zastupitelstvo Měsýse Stěchovice schvaluje dodatek č.I kupnísmlouvy S panem Cihelkou
příslibu uvedeníoplocenído půvorlníhoSlavu.ZM pověřuje pan(l starostuk podpisu
s uvedením
uvedenéhododatku.
18.l. Návrh na revokaci usnesení- odměny členůmvýborů a komisí.
ZM na svémpracovnímzasedáníprojednalomožnostrevokace usneseníze dne 7 . |1.2014 o
zamítnutipřidělení odměn členůmvýboru a komisí.
Před hlasovánímbyla dánamožnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
1Žaanestanoviskosdělenonebylo.)
Hlasování
Pro:l2

IProti:|

|7'drŽe|seO

Usnesení:ZastupitelstvoMěsýse Stěchovicerevokujeusnesenízastupitelstvaze dne 7.11.20l4, bod
jednciníč.l7.

počtučlenůsociálnía kulturní komise.
|8.2.1Snížení
ZM zváž1loomezit početčlenůkomise na 5 členů.
Hlasování

ZastupilelstvoměstyseStěchoviceurčujepočetčlenůsociální a kulturníkomise na 5.
Usnesení..
|8.2.2Jmenování členůsociálnía kulturní komise.
Předsedajícížádápředsedkyni sociálnía kulturníkomise o návrh.
Návrh: Miloslava Smíšková,Zdeněk Novotný jr., Kateřina RoŽníčková,Pav|aVávrová.

sdělit svéstanovisko.
Před hlasovánímbyla dána moŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
Žadne stanovisko sděleno nebylo' žádnýze zastupitelůnevznesl námitku proti Žádnémuz členů.
Hlasování
Pro:|3

| Proti:O

I Z d r Ž cs| c :0

(Jsnesení:
ZastupitelstvoMěsýse Štěchovicevolí členysociální a kulturníkomise:
Pavla Vóvrová.
Miloslava Smíšková,Zdeněk Novotnýjr., Kateřina Rožníčková,
l8.3.1. Určenídalšíchkomisí rady městyse,předsedy komisí a jejich členů,popř. pověření
zastupitelůk jednání.
Pan Čapeknavrhujepověřit pana Maléhok jednánív oblasti ekologie.
PaníMarková navrhujezřídit Ekologickou konlisi. Pan Malý souhlasí,při nutnýchrozhodováníchje
zapotÍebikomise. PředsedajíciŽádá o hlasovánío návrhu zŤizeniekologickékomise.
Hlasování
Pro:l3

| Proti:0

| Z d r Ž c |s c :0

Usnesení:Zastupitelstvo městyseStěchovice schvaluje zřízeníekologiclr,!komíse.
|8.3.2 Zvo|enípředsedy ekologickékomise.
Návrh: Pan Malý
Hlasování

Pro:13

l Proti:0

| ZtJrŽclsc: 0

(Jsnesení:Zastupitelstvo městyseŠtěchovicevolípředsedou ekologickékomisepantl Malého.
18.3.3Určenípočtučlenůekologickékomise.
Návrh:3
Protinávrh:5
Hlasování

Prcr:|3

l Proti:0

| 7 ' d r Ž csl c : 0

(Jsnesení:Zastupilelstvo měslyse Štěchoviceurčujepočetekologickékomise na 5 členů.
18.3.4Jmenování členůekologickékomise.
Návrh: FrantišekKrňanský, Ing. Tomáš Listík, lng. Erik Schmidt, Miroslav Havránek
sdělit svéstanovisko.
Před hlasovánímbyla ďánamožnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
proti Žádnémuz členů)
námitku
sděleno
nebylo,
žádný
ze
zastupitelů
nevznesl
stanovisko
1Žaane
Hlasování
Pro..12

l Proti:0

| ZdrŽelsc: l

(Jsnesení:Zastupitelstvo Měsýse Štěchovicevolí členyekologickékomise:
František KrňanslE, Ing. TomášListík, Ing. Erik Schmidt, Miroslav Havrónek.
18.4.Pověřenízastupitelůk jednání v oblasti pořádku a dopravy.
Předsedající podává návrh: pan Andrle, pan Řehoř , pan Žem|Ička,pan Bechyně, pan Fontán.
sdělit svéstanovisko.
Před hlasovánímbyla dána moŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
1Žadnestanovisko sděleno nebylo' žádnýze zastupitelůnevznesl námitku proti žáďnémuz členů)
Hlasování

Pro:l3

| Proti:0

|ZdrŽe|sc:O

USneseru:ZastupttelstvoměstyseSlěchovicepověřuje k jertnúnív obltlsli pořódku a dopravy v obci
ýto zastupitele:pan Antlrle, pan Řehoř, pan Žemlička,pan Bechyně,pan Fontán.
l8.5. Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce členůmvýborůa komisí (nárok v max.výši880,Kč/měsíčně)
Návrh: vyplaceníodměnyčlenům
výborua komisíve výši880,-Kč/měsíčně
od 1. 1.2015'
Hlasování

Usnesení:Zastupitelstvo městyseŠtěchovicev soulatlu s $ 72 a s|84 oclst.2 písm. n) zákona o obcích
stanovíodměnu za výkonJunkce členůmvýborůa komisírady ve výši 880,-Kč měsíčně.Odměna
budeposkytovóna od ]. 1. 20I5.
19. Ostatní
19.1.-Projednánístatickéhoposouzenínástavby ZŠ.
Pan Capek seznamujeveřejnostse zprávou statickéhoposouzenímožnénástavbyZŠŠtěchovice.
Nástavbaje možná.
Paní RoŽníčkovádoplňujeinformaci o demografickékřivce. zŠ Štcchoviceby v příštích5 letech
měla kapacitněpostačit.Pan Zeman doplnil informaci o moŽnosti popÍ.zŤizenídetašovaného
pracovištěatovMFC.
Pan Andrle se dotazuje,z jakých důvodůse nechával statickýposudek vypracovata na moŽnost
vypracováníprojektu pro moŽnépodánídotace.PaníMarková upozorňuje,žev tétochvílije
kapacitadostačující,
okolní obce realizujípřístavbyškol a tímby našeškolanovou kapacitu
nenaplnila.Pan Čapekžádáo odloženíprojednávánítohoto bodu napracovníschůzkuzastupitelů,je
zapotřebivzit v úvahunáklady' kterés moŽnoupřístavbouZŠvzrostou.

19.2.Určenítajemníkapovodňovékomise.
Předsedajícínavrhujepana Malého.Pan Zeman upozomil, že pan Malý má takésvou nemovitost
v záp|avovémúzemí.Pan Malý souhlasís volbou tajemníkapovodňovékomise.
Před hlasovánímbyla dána možnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
1Žadnedalšístanoviskosdělenonebylo.)
Hlasování
Prtl:|3

| Proti:0

| ZdrŽc|sc: 0

['Jsnesení:
Zastupitelstvtl Městyse Štěchovicevolípana Malého tajemníkempovoclňovéktlmise.
19.3.1Určeníoddávajícího.
Předsedajícínavrhujepana Malého.
Před hlasovánímbyla dána moŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
sdělit svéstanovisko.
stanovisko
sděleno
nebylo.)
1Žaane
Hlasování
Pro:|3

l Proti:0

| Z d r Ž c |s c : 0

I''/snesení:
ZastupitelstvclMěstyse Štěcfunicevcllíoddóvrljícímměsýse Štěchovicepana Malého.
19.3.2Určeníoddávaj ícího.
Pan Andrle navrhujepaníMarkovou.
Hlasování

Prtl:12

| Proti:0

| ZdrŽcl sc:l

(Jsnesení:ZaslupitelstvclMěstyse Štěchovicevolí odcltivajícímměstyseŠtěchovicepaní Markovou.

j;"*"*iffi;;ř'";'.o*ž;;lil;;'"í#'"Jř###iffi
;#ffi';*ffi i';
;;;;,í

paníBenešová'pan Havránek, paníMarková, pan Malý, paníRoŽníčková.
sdělit svéstanovisko.Žádné
Před hlasovánímbyla dánamoŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
stanoviskosdělenonebylo, žádnýze zastupitelůnevznesl námitku proti Žádnémuz členů.
Hlasování
Pro: 13

| Proti:0

| ZdrŽel sc:0

(Jsnesení..
Zastupitelstvo Městyse ŠĚchovicevolí členyredakčnírathy..pan Zázvorka, paní
Hlaváčková,paní ondroušková, paní CabalovcÍ,paní Benešová,pan Havránek, paní Marková, pan
Malý, paní Rožníčková.
19.5.Pověřenízastupitelek jednání s MAS Brdy Vltava
á, pan Čapek
Návrh: paníMarková, paníRožníčkov
sdělit svéstanovisko.
Před hlasovánímbyla dána moŽnostzastupitelůmi přítomnýmobčanům
proti Žádnémuzástupci.)
nebylo,
žádný
ze
zastupitelů
nevznesl
námitku
sděleno
1Žaanestanovisko
Hlasování
Pro: 13

| Proti:0

| ZdrŽe|sc: 0

(Jsnesení:Zastupitelstvo Městyse Štěchovicepověřuje paní Markovou, paní Rožníčkovou
a pana
Čapkakjednúnís MAS Brdy Vltava.

20. Diskuze
Pan Frouz múdotaz na zřeknutíse odměn. Paní Markovri a pan Zeman doporučujízasÍupitelům,
prohlášenío zřeknutíse cldměnu paní Schmidtové.
kteřínechtějípobírat odměny,sepsáníčestného
veřejnéhoprostranství.
žádá o pověření pana Malého k aktualizaci OZV o užívúní
Paní Rožníčková
pana
pověřuje
v
s
úřadem
měslyse
k
aktualizaci
OZV o užívání
Malého
součinnosti
Pan starosta
veřejnéhoprostranslvído konce ledna 20]5.
Pan Bechyně žádá o schůzkupana Moravčíkas radou městyse,z důvoduprrjednání přemntlžení
divobýchprasat.
Pan Zeman děkujepanu Zrnovi za práci pro obec.
Pan Bechyně žádó o inJbrmace k výstavbě vody a kanalizace. Pan Zeman předslavuje jednotlivé
etapy Práce byly zahájeny na Daviclově poli, souběžněprobíhá školeníBOZP, TDI,dalšíelapy..
ulice Elektrúrenskó, orJ února (v případě příznivéhopočasí)ulice nad Horou, po téul. Hlavní.
jímek na ČOV Štěchovice,týka se to prluze
Pan Zeman seznamujeveře.jnosts možnostívyvážení
jímlq)
vyvúžejí.
Kapacita vývozuje omezena. Občané,kteří
nemovitosÍía občanůkteřípravidelně
zójem, Se nahlósí do pořadníku u paní Rožníčkové.
Cena je cca l.000,-Kč.
majío vyvúžení
pronájmu veř.prostranstvíu kostela a u
Paní Markovú žádá zastupitele o možnostibezúplatného
je
pověřena
těchto prostor a městys by na z(lkladě
V
době
četa
radou
měsýse
sekúním
Jilry. současné
nájemnísmlouvymohl žadalo dotace např. k rekonstrukcischodůk hlavnímuvchodu do kostela.
V příštímroce oslavíkostel l00.letévýročíod vysvěcení.V tétochvílije vypsána dotace na
Pan starosta zvažujemožnostptldání dotace,
zpříslupněnípamátek veřejnosti, ovšems 50?ó účaslí.
mohou vypomocisponzoři. Paní Marková prověří podmínlEpodání dotace.
se spoluúčastí

ťan lemllČka upozornujena problémv ,1řebenicíchs komunikacíve vlastnictvílesů,herá by v
budoucnu mohla připadnout Premonstrátům.ZM pověřuje pana Starostu k jednání s Lesy ČR o
výkupu dotčeného p oz emku,
Pan Žemličkadáte žádá k zajištěníudusónípovrchu dětskéhohřiště v Třebenicích.Realizaci zaiistí
pr ostř ednictvímpr ac.čeQ pan Zeman.
Pan starosta pověřuje paní Markovou k jednání o umístěnínemohoucíhonáiemníka DPS ve
Štěchovicíchdo vhodnějšíhozařízení.
Pan ochotný se dotazuje, kdy bude opravena ulice v ulici Wtavská u Montáží.Pan Zeman odpovídá souběžněs výstavbouvodovodu. Další dotazje na ýden dýmajícíhromadu po pálení vění. Pan
starosta se občanůmza potížeomlouvá. Pálení nebudejiž probíhat v období inverze. Zastupitelétuto
problematiku s pálením vění a fuóvyprojednají na pracoyní schůzcezastupitelů'
Pan Břicháček prosí o informace ohledněplatby za projektanta vodovodnícha kanalizačních
přípojek. - majitelédotčenýchnemovitostíbudou včasinformování'
Pan Andrle žádá o naváženímateriálu v ulici Wtavskó pro velleynepořádek zadní cestou.Pan Zeman
pověřífirmu úklidemulice Wtavská.
Paní Marková zve zastupitele a občany19.12. na Vánočníkoledy v MFC, 21.12. na koncert do
kostelaa 10.1.2015na ples MŠdo MFC.
2|. Závěr
Pan starostaukončujejednání a přeje všempřítomným krásné prožitíviínočníchsvátků'
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