
V souladu s § 103 Zákona 128/2000 Sb. ve znění
pozděj ších předpisů svolávám jednání

v

Zastupitelstva obce Studlov

Jednání se uskuteční dne 29.12.2006 v 18.00 hod. na
OÚ
Program:

1./ Zaháj ení
2./ Určení zapisovatele
3./ Určení ověřovatelů zápisu
4./ Schválení rozpočtu na rok 2007
5./ Různé
6.I Usnesení
7./ Závěr

v

Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 19.12.2007 CH Vladimír
r t



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
v

obce STUDLOV

Konání schůze: 29.12.2006
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Řezník Milan, Sattler Jiří

PROGRAM

1./ Zahájení
2./ Určení zapisovatele - p.Šeba Jaroslav
3./ Určení ověřovatelů zápisu - pp.Řezník Milan Sattler Jiří
4./ Schválení rozpočtu na rok 2007
5./ Různé
6./ U sne sen í
7./Závěr

ad 1./ zahájení schůze provedl p. Henych Vladimír, seznamuje s programem, nechává
hlasovat o návrhu programu - schválen bez připomínek

ad 2./ zapisovatel dnešní schůze - dle programu

ad 3./ ověřovatelé dnešní schůze - dle programu

ad 4./ projednávání rozpočtu:
diskuze - dotaz - p.Řezník zájmová činnost a rekreace je co?

odpověď - starosta - jedná se o např. dětský den, koupaliště apod.
dále nebyly žádné dotazy ani připomínky - starosta nechává hlasovat o Návrhu
rozpočtu na rok 2007 - návrh přijat jednomyslně

ad 5./ R ů z n é
holička p.Žižková projevila zájem o provádění služeb holičství v naší obci. Je možné
vyčlenit místnost "řidičů" Souhlasili všichni - podmínky nutno projednat
s p.Žižkovou ( zajistí p.Henych)
projednána Smlouva o nájmu nebytového prostoru s p. Kozlovou Marii. Paní
Kozlová se smlouvou souhlasí a měla pouze drobné připomínky technického rázu
Ty budou řešeny průběžně, vždy jak se daný problém vyskytne. Pan Henych dává
Hlasovat o smlouvě - jednomyslně schváleno.
projednána Smlouva o poskytování služeb s p. Niederlovou Jarmilou. Připomínky
nebyly. Pan Henych nechává hlasovat - 8 zastupitelů pro návrh 1 (p.Henych)

proti návrhu.
Vodné - od 1.1.2007 dochází ke zdražení vodného VHOS a.s. o 1,05Kč .



V součastnosti bude vodné stát 26,05 za kubík vody .Vznesen dotaz, zda by
za současného stavu nešlo vzít si vodu do vlastní režie - odpověď p. Henycha zní
možnost vzetí vody do vlastní režie z důvodu velmi vysokých provozních nákladů
není možné (drahá energie na které to vše závisí)
- dále vznesena stížnost na chlorování vody - za občany obce vznesli stížnost Ing.
Ondráčková, p. Niederle a p.Satt1er - uloženo p.Henychovi aby se spojil s
funkcionáři VHOS a.s. a požadoval vysvětlení - informaci podat na příštím zasedání
projednán návrh na zakoupení BW ultrazvukový diagnostický systém pro
gynekologii v Brněnci. Naše obec by se podílela částkou 8.055 nebo 12.283, to

podle toho kolik obci by se do projektu zapojilo. Návrh byl jednomyslně schválen.
návrh občana (občanů), aby se služby za traktor, míchačky apod. platily hned po
použití a ne až jednou za půl roku, ztrácí se přehled o platbách. Nutno projednat
s pokladní jaký mechanismus zvolit. Informaci podá p.Šeba na příštím zasedání.
Dále byl podán návrh na složení inventurní komise ve složení "
předseda: Šeba Jaroslav
členové: Řezník Milan Krajmer Jan.
Dále projednána Ústřední inventarizační komise ve složení
Předseda: Henych Vladimír
Členové: Knotigová Alena, Ing. Ondráčková Ludmila
p.Šeba seznámil členy zastupitelstva s činností OÚ (vyřizování agendy) apod.

ad 6./ U sne sen í - zpracováno jako příloha a bylo jednomyslně schváleno

ad 7./ p. Henych poděkoval všem členům i hostu p. Jeřábkovi za účast a ukončil jednání .
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