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Obec Stěchovice
rČo_ooo 67862

Štěchovic e 64,387 16 Volenice

USNESENÍč. Lt2aI8

ze zaseďění zastupitelstva obce Štěchovice konaného 3 1 . 1 .2018

Zastupitcistvo obcc Štčchovice:

t. Schvalu.ie zirněr na proná.jem obecních pozemků (omá půda). Pozemky
jsou uvedeny na Seznamu' ktery je přílohou usnesení.

('^h.'ol' ria oqmáYa-í ^^-o*lrr", L+o.á qa t onl..Á-oii ^^á L^*''-iLo^ívvIl vqrgJv &gtllvlvIlt ťvavrlr!\g' r\!vtv Lrv Ílq!!lgLýJa ťvu l\UllIgIllltg9 l

Štěchovice - Lipice určenou k opravě.

(r.hr;olrrie rn?rnětrlr nnlnnptrí lenlern hlrrlrrrlrl rrnrlniernlr í)nlnnení hrrrlp

provedeno Z plotové desky (výška 29,5 cm) a strojového pletiva H (160
cm).

Schvaluje prodej obecního pozemku p. č. 1994 k. ú. Štěchovice panu
Ivanu Steinocherovi, Štěchovic e 63 za cenu 380,- Kč.

5. Neschvaluje návrh obecního znaku a praporu.

6. Projednalo informaci o riziku naqýšení nákladů obce na odpadové
hospodářství, v případě prosazení účelové nevládní novely zětkona
o odpadech obsahující násobné zdražení skladovacích poplatků.
Zastupitelstvo obce nesouhlasí s podobnými novelizacemi zákona
o odpadech, které mají dopad na náklady obce a jejich obyvatetre v oblasti
odpadového hospodářství. Zastupitel stvo zastáv á názor, že nov é nastavení
odpadové legislativy by mělo být provedeno formou vládního návrhu
zákana o odpadech připraveného po schválení nových evropských
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odpadovýeh směmic a v t 7ké spolupráci s obcemi a městy. Čn uv neměia
přijímat poviÍ}nosti nad rámec evropského nastavení odpadového
hospodářsťví. Zastupitelstvo vyryvá Svaz měst a obcí Čn a Sdružení
místních samospráv ČR, aby efektivně čelily podobným účelovým
snahám' které obce vystavují zřejmému riziku potřeby naýšení nákladů
-^ ^Á^^l^''Á l^^^*^,{ Ai.-+,,IIrcr. \r\rPúlLlvYlý !l\r'5P\'L"rol oLv t.

7. Berc na vědomí rozpočtové opatření č. 11l2a17

Schvaluje vnitřní srněrnici obce.

Neschvaluje Žádost připojení se k mezinárodní kampani ,,Vlajka pro
Tibet".

Rere nq rlěr{nrní 7Áni< z rlílěíhn nřezlcrrrrrnání hncnnrlnření nhr-e

Štěchovice, IČ: 0a667862 a přijímá opatření:
1. Účetní jednotka zaúčtuje hospodářský qisledek ke dni schválení

zastunitelstvu obce,
2. obec Štěchovice zašle písemnou zptávu o plnění přijatých opatření

ve stanovené lhůtě Krajskému úřadu Jihočeského kraje.
3. Při zadávění veřejnýeh zakťnekmusí být v zápisu zastupitelstva

uvedena cena a dodavate| zakánek.

Ing. Alois Bublík
místostarosta
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