Zasedání zastupitelstva obce
Číslo: 4/2019
Datum: 17.4.2019

Zápis:
Přítomní: p. Vagenknechtová, Korábová, Schrőderová, Pokorný, Ševčík, Müllerová
Omluvení: p. Engl
Ověřovatelé: p. Schrőderová, Pokorný
Program:
1) Kontrola usnesení.
2) Návrh na zápis do kroniky obce rok 2018
3) Nabídka na zpracování strategie odpadového hospodářství
4) Schválení přijetí finančního daru od MULP
5) Žádost o zkrácení nočního klidu RAKSWER FEST
6) Žádost o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ 2018
7) Návrh Dohody o svěření do péče - SDH

Informace starostky

Jednání bylo zahájeno v 18,00 hod.
Doplnění programu:
8) Porucha VO v Anglickém Resortu
Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
Pro: 6
Proti: 0

Zdržel se:0

1. Kontrola usnesení
Všechny body splněny
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2. Návrh na zápis do kroniky obce rok 2018
Zastupitelé se seznámili s návrhem na zápis do kroniky rok 2018
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s návrhem na zápis do kroniky rok 2018
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0
3. Nabídka na zpracování strategie odpadového hospodářství
Zastupitelům obce byla předložena nabídka na zpracování strategie odpadového
hospodářství pro naší obec
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce nabídku na zpracování strategie odpadového hospodářství odkládají
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0
4. Schválení přijetí finančního daru od MULP
Návrh usnesení:
Zastupitelé schvalují přijetí finančního daru od MULP ve výši 163.130Kč
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0
5. Žádost o zkrácení nočního klidu RAKSWER FEST
Zastupitelům obce byla předložena žádost společnosti Raskwer o zkrácení nočního klidu
dne 22.6.2019 od 22:00-00:00 hod a 23.6.2019 od 00:00-02:00 hod pro akci Raskwer Fest.
Zároveň tím to žádají zkrácení nočního klidu dne 14.9.2019 od 22:00-00:00 hod pro akci
Pivní Fest. Zastupitelé navrhují, aby obě akce zapracovala p. Korábová do OZV o nočním
klidu
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí se zkrácením nočního klidu dne 22.6.2019 od 22:00-00:00 hod a
23.6.2019 od 00:00-02:00 hod pro akci Raskwer Fest a 14.9.2019 od 22:00-00:00 hod pro
akci Pivní Fest. Obě akce zapracuje p. Korábová do OZV o nočním klidu
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0
6 Žádost o schválení účetní závěrky ZŠ a MŠ 2018
Zastupitelé obce se seznámili s účetní závěrkou školy za rok 2018
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Stehelčeves sestavenou ke dni
31.12.2018
Zastupitelé obce schvalují hospodářský výsledek školy ve výši 101.254,83Kč. Z této částky
bude vrácena dotace obci Dřetovice ve výši 6.596,21Kč. Zbytek ve výši 94.658,62Kč
Zastupitelé obce navrhují převést do rezervního fondu organizace
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0
7. Návrh Dohody o svěření do péče – SDH
Zastupitelům obce byla předložena historická Dohoda o svěření do péče. ZO navrhují
smlouvu aktualizovat. Starostka obce svolá mimořádnou schůzku s velitelem a starostou
SDH
Návrh usnesení:
Zastupitelé odkládají aktualizaci Dohody o svěření do péče na příští ZO
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0
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8. Porucha VO v Anglickém Resortu
Při vlhkém nebo deštivém počasí dochází v Anglickém Resortu k výpadkům elektrického
proudu u veřejného osvětlení. Na toto téma proběhla schůzka s p. Škodou, ze které je
dispozici zápis. Bylo dojednáno, že závadu vyhledá obec na svoje náklady a v případě, že
bude závada způsobena vlivem stavebních prací v AR zaplatí vyhledání závady společnost
Anglický Resort a následně i závady odstraní. Předložena byla nabídka celkové analýzy od
společností Elektro Štika – cca 28.000Kč a společnosti ČEZ – cca 19.000Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí se zadáním vyhledání závady VO v oblasti Anglického Resortu
společnosti ČEZ a zároveň s touto závadou zadá obec ČEZ vyhledání závady napájení
retenčních nádrží v dané oblasti
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0

Informace starostky:

- Dopis pana Kaplana – předáno JUDr. Vidunovi k vyjádření
- Petice AR – bylo předmětem schůzky s panem Škodou. Dle zápisu bude provizorní oprava
do 30.4.2019 hotová
- Zmrzlinovač – Obec Stehelčeves zakoupí zmrzlinovač
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s nákupem zmrzlinovače a vytvořením předsmlouvy o pronájmu dle
možností obce
Pro: 4
Proti: 2
Zdržel se:0
(p. Ševčík, Pokorný)
- Klimatizace – oslovení firem Klima Rapid – cena 57.103Kč, Comfort, a.s. - cena 90.532Kč
Návrh usnesení:
Zastupitelé obce souhlasí s oslovením firmy Klima Rapid pro vybudování klimatizace
v kancelářích 1 a 2 v 1. patře
Pro: 6
Proti: 0
Zdržel se:0
- Kamerový systém – k propojení signálu U Brůdku – ZŠ je dle techniků nutné porazit
vzrostlý strom. Starostka poptá jiné technické možnosti propojení
- p. Majorov – vyvolat schůzku
- OZV – noční klid – info o úpravě. Podrobněji na příštím ZO
- Integrace Slánska – starostka obce se zúčastnila jednání o integraci Slánska. Obec
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připomínkovala jízdní řád nové integrované linky 342. Byly přidány spoje v ranní i
odpolední špičce a spoj v 0:35 z Prahy – Veleslavín. Požadavku na zachování přímého spoje
směr Praha ze zastávky U Brůdku nebylo vyhověno. Petici občanů za zachování brzkých
ranních spojů směr Praha bylo vyhověno jen částečně

Jednání bylo ukončeno v 19,45 hod.

17.4.2019

Ověřili: předseda sociální komise – Světlana Schrőderová

předseda komise pro životní prostředí – Michal Pokorný

místostarostka obce - Kateřina Müllerová

starostka obce - Petra Vagenknechtová
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Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Stehelčeves
ze dne 17.4.2018
Zastupitelé obce souhlasí s navrženým a doplněným programem.
Zastupitelé obce souhlasí s návrhem na zápis do kroniky rok 2018
Zastupitelé obce nabídku na zpracování strategie odpadového hospodářství odkládají
Zastupitelé schvalují přijetí finančního daru od MULP ve výši 163.130Kč
Zastupitelé obce schvalují účetní závěrku PO ZŠ a MŠ Stehelčeves sestavenou ke dni
31.12.2018 a zároveň Zastupitelé obce schvalují hospodářský výsledek školy ve výši
101.254,83Kč. Z této částky bude vrácena dotace obci Dřetovice ve výši 6.596,21Kč.
Zbytek ve výši 94.658,62Kč Zastupitelé obce navrhují převést do rezervního fondu
organizace
6. Zastupitelé obce souhlasí se zkrácením nočního klidu dne 22.6.2019 od 22:00-00:00 hod a
23.6.2019 od 00:00-02:00 hod pro akci Raskwer Fest a 14.9.2019 od 22:00-00:00 hod pro
akci Pivní Fest. Obě akce zapracuje p. Korábová do OZV o nočním klidu
7. Zastupitelé odkládají aktualizaci Dohody o svěření do péče na příští ZO
8. Zastupitelé obce souhlasí se zadáním vyhledání závady VO v oblasti Anglického Resortu
společnosti ČEZ a zároveň s touto závadou zadá obec ČEZ vyhledání závady napájení
retenčních nádrží v dané oblasti
9. Zastupitelé obce souhlasí s nákupem zmrzlinovače a vytvořením předsmlouvy o pronájmu
dle možností obce
10. Zastupitelé obce souhlasí s oslovením firmy Klima Rapid pro vybudování klimatizace
v kancelářích 1 a 2 v 1. patře
1.
2.
3.
4.
5.
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