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

v

Zastupitelstva obce Studlov
,

Jednání se uskuteční dne 14.3.2007 v 18.00 hod. na OU

Program:
1./ Zahájení
2./ Projednání "Vyhlášky o odpadech ... "
3./ Stanovení poplatků na rok 2007
4./ Různé
5./ Diskuse
6.I Usnesení
7./ Závěr

v

Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 6.3.2007



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obce ŠTUDLOV

Konání schůze: 14.3.2007
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost. dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Sattler Jiří, Kozlová Marie

PROGRAM

l./Zahájení
2./ Projednání "Vyhlášky o odpadech ... "
3./ Stanovení poplatků na rok 2007
4./ Různé
5./ Diskuse
6./ U sne sen í
7./Závěr

ad.1./ zahájení schůze provedl p. Šeba Jaroslav, seznamuje s programem, připomínky k
Programu nejsou - nechává hlasovat - schváleno

ad.2./ sazba z odvoz komunálního odpadu bude 400.-Kč na osobu - trvalé bydlící v obci
a 400.- Kč na rekreační objekt. Děti do 6-ti let věku nebudou platit nic.V souvislosti s
s tímbude občanům i chalupářům zaslán formulář k vyplnění.

ad.3./ poplatek za psy byl stanoven na 50.-Kč za psa a za každého dalšího bude poplatek
navýšen o 100%
poplatek za využívání služeb traktoru bude stanoven na 360.-Kč na každou započatou
hodinu
poplatky za zapůjčení míchačky nebo okružní pily zůstávají stejné. To je 5.-Kč na
den.

ad.4./ 23.3.2007 se uskuteční přátelské posezení v KD u příležitosti MDŽ a setkání
seniorů naší obce. Výdaje budou cca 10000.- Kč 5000.- Kč bude stát kulturní
vystoupení Josefa Černého a 5 OOO.-Kčvyjde na občerstvení. Sponzoři celé akce
budou OÚ, SDH Študlov a Hostinec Kozlová.

Opět problémy s větrolamem, bude se muset oddělit od hlavního vedení plynu.

Firma SITA nabízí přistavení kontejneru na odvoz nebezpečného odpadu.

Byly odcizeny litinové kryty od vodárny směrem ke Kopanice. Bylo předáno policii
ČR.



ad.5./ nebyla žádná .I

ad.6./ zpracováno jako samostatná příloha

ad.7./ program vyčerpán, p. Šeba poděkoval za účast a ukončil jednání.

Jednání obecního zastupitelstva ukončeno, k zápisu nejsou připomínky
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ověřovatelé


