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

v

Zastupitelstva obce Studlov
Jednání se uskuteční dne 21.2.2007 v 18.00 hod. na OÚ
Program:

1./ Zahájení
2./ Určení zapisovatele - p.Sattler Jiří
3./ Určení ověřovatelů zápisu
4./ Kontrola plnění usnesení
5./ Prodloužení vodovodu ve stávající

v

zástavbě obce Studlov - vyhodnocení
výběrového řízení

6./ Různé
7.I Usnesení
8./ Závěr

v

Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 12.2.2007



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
"obce STUDLOV

Konání schůze: 21.2.2007
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Řezník Milan, Kozlová Marie

PROGRAM

1./ Z ahá jen í
2./ Určení zapisovatele - p.Sattler Jiří
3./ Určení ověřovatelů zápisu - pp.Řezník Milan, Kozlová Marie
4./ Kontrola plnění usnesení
5./ Prodloužení vodovodu ve stávající zástavbě obce Študlov-

vyhodnocení výběrového řízení
6./ Různé
7./Usnesení
8./ Z á věr

ad.U zahájení schůze provedl p.Henych Vladimír, seznamuje s programem, vítá hosty,
připomínky k programu nejsou - nechává hlasovat - schváleno.

ad.2./ zapisovatel dnešní schůze - dle programu

ad.3./ ověřovatelé dnešní schůze - dle programu

ad.4./ provedeno vyhodnocení plnění úkolů z Usnesení minulého zasedání OZ. Všechny
úkoly byly splněny. Nejsou připomínky.

ad.5./ Akce Prodloužení vodovodu ... osloveny tři firmy
• VHOS Moravská Třebová
• IS spol. s r.o.
• EVT Svitavy S.r.o.

Při posuzování byl brán zřetel na cenovou nabídku, rychlost provedení. Všichni členové
OZ prostudovali jednotlivé dokumenty. Závěr byl jednomyslně schválen - oslovena
bude firma VHOS jako vítěz výběrového řízení. O výsledku výběrového řízení budou
v šechy tři firmy informováni dopisem. Zodpovídá starosta obce.

ad.6./ Různé
• dotažení akce .Větrolam" do konečné fáze (údržba, hnojení zalévání a

podobně)
• skládka - skládka uzavřena - klíče má pouze Ing. Ondráčková

Ludmila, nutno dotáhnout úklid skládky, nastolit režim kontroly.
• pp. Šeba a Ing. Ondráčková zpracují hlášení do obecního rozhlasu o

uzavření stávající skládky, vyvstává problém s odpady. Starosta obce
úkolován jak vyřešit tento problém např. formou velkokapacitních
kontajnerů (cenová nabídka a podobně).



• Množí se dotazy na to, proč máme jinou účetní - starosta obce
zdůvodnil tento krok. Paní Kubínová z rozhodnutí obce Brněnec
nemůže dále vykonávat funkci pro naší obec. Z tohoto důvodu byla
oslovena p. Smejkalová, která je ochotna tuto funkci dělat.

• Znovu projednána funkce traktoristy v naší obci - pan. Jež musí
absolvovat nějakou formu školení, jinak by nemohl práce spojené
s řízení traktoru vykonávat. Toto dostal za úkol projednat starosta
obce.

• Vejde se ve styk s TS Letovice a stanoví se cena z odvoz popelnic
v roce 2007. Rovněž se požádají TS o sepsání nové
smlouvy.Zodpovídá p.Šeba Jaroslav

• Od 1.4.2007 dojde ke změně správce vodovodu v naší obci. Místo p.
Řehoře Arnošta bude tuto funkci vykonávat p. Štěpán Stanislav.
Potřebné iniciály budou předány na VHOS 22.2.2007 při návštěvě pp.
Henych a Šeby na ředitelství VHOS Mor.Třebová.

• Dále projednána stížnost občanů na volně pobíhající psy p.Valenty.
Chov koní a další věci. Touto problematikou byl úkolován starosta
obce.

• Starosta SDH p. Šudoma informovalo závěrech výroční členské a byl
dohodnut následující postup.
--- v sobotu 3.3.2007 komise projde Srub a stanoví další postup oprav
a využití tohoto objektu.
---- obdobně se projde i objekt "Hasičská zbrojnice".
Ze strany SDH je znát ochotu užší spolupráce.

ad./ 7 U sne sen í - zpracováno jako příloha -

ad.8./ p.Henych poděkoval všem členům i hostu p. Šudomovi za účast ajelikož byly
byly vyčerpány všechny body programu. Nikdo neměl žádné připomínky bylo zasedání

ukončeno.

Jednání obecního zastupitelstva ukončeno, k zápisu nejsou připomínky.

J/;fJJ I
--------------------------------

zapisovatel ověřovatelé

------------ ---- .


