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

v

Zastupitelstva obce Studlov
,

Jednání se uskuteční dne 14.5.2007 v 18.00 hod. na OU

Program:
1./ Zahájení
2./ Kontrola plnění usnesení
3./ Seznámení s výsledky fin.hospodaření
4./ Různé
5.I Usnesení
6./ Závěr

v

Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 6.5.2007



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
v

Obec Studlov

Konání schůze: 14.5.2007
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni : dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Ing. Ondráčková Ludmila, Krajmer Jan

PROGRAM

11Zahájení
21 Kontrola plnění usnesení
31 Projednání a schválení -" Splnění rozpočtu územních

samosprávných celků a dobrovol.
svazků obcí - za rok 2006 obce

Študlov"
41 Různé
51 U sne sen í
61 Z á věr

ad.lI Zahájení a další řízení schůze vede rnístostarosta obce p.Šeba, přivítal přítomné a hosty.
Seznamuje s programem, který je bez připomínek schválen., zápis zjednání provede
Rovněž p. Šeba

ad.21 Kontrola plnění usnesení - bylo splněno ve všech bodech

ad.31 starosta obce seznamuje přítomné s plněním rozpočtu za rok 2006. Seznamuje s příjmy
a výdaji za uplynulý finanční rok - nejsou připomínky



ad.4 I Henych - byl dokončen přídavný vodovod
byla provedena revize el. rozvodu na rekonstruované přípojce Hasičská
zbrojnice
započala úprava prostranství pře KD

Knčtig - úprava pozemku před KD - co ajak se bude dělat ?, navrhuji dát tam štěrk
a nakonec zatravňovací panely
dokončovací práce na hasičámě si udělají hasiči sami

Kozlová - bylo by potřeba uvolnit nějaké peníze na nákup květin u OÚ, čekárny a KD
Kolik se může uvolnit? Dle mého názoru 1500.-Kč musí stačit, když to bude
stát více tak to doplatím

Niederle - je potřeba informovat občany ohledně nebezpečného odpadu, sběr proběhne
19.5.2007. Minulý sběr v roce 2006 - byly s tím problémy. Je třeba
Apelovat na naše občany, aby k celé akci přistupovali s rozvahou a
s rozumem

Šeba - je potřeba průběžně sekat trávu na obecních pozemcích. P.Henych si
Vzal na starost malotraktor, p.Krajmer křovinořez a to po celou sezonu
je potřeba uklidit dřevo před KD - někam ho skovat, neboť naše mládež
to začíná rozebírat a začíná do toho pršet - je to škoda

Niederle - p. Páral přislíbil pomoc při údržbě obecního pozemku u své nemovitosti
Štěpán St. - připomínky ohledně kvality vody - mám problémy s vodou - ucpává se

mi WC, zanáší se baterie, je potřeba odkalovat aby tam nebyl písek
počítá se se sečením trávy pro občany za úplatu ?
kam s posečenou trávou?
je možno stanovit cenu za posečení trávy pomocí malotraktoru (sekačky)?

Šeba - podává informaci o problémech s vyplňováním formulářů (studny septiky)
Zatím je to spojeno s velkými problémy.

ad.51 zpracováno jako samostatná příloha

ad.6/ program vyčerpán, doplňující připomínky, návrhy nejsou, p.Šeba poděkoval za diskusi
a za účast a jednání ukončil.

Jednání OZ ukončeno a k zápisu nejsou připomínky.

f. t?t.,;",.', ~ .~~'V/l "-
- ----------------------------------

Ověřovatelé


