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

v

Zastupitelstva obce Studlov
,

Jednání se uskuteční dne 12.6.2007 v 18.00 hod. na OU

Program:
1./ Zahájení

2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Schválení závěrečného účtu

Mikroregionu Bměnec
5./ Schválení fakturace za vod.přípojku
6./ Schválení dotací na

- opravu komunikací v obci
- na opravu areálu čerpací stanice

7./ Různé
8./ U sne sen í
9./ Závěr

v

Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 5.6.2007



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obec Študlov

Konání schůze: 12.6.2007
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Sattler Jiří, Řezník Milan

PROGRAM

1/ Zaháj ení
2/ Určení ověřovatelů zápisu
3/ Kontrola plnění usnesení
4/ Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Bměnec

a závěrečného účtu obce Študlov za rok 2006
5/ Schválení fakturace vodovodní přípojky
6/ Schválení dotací

oprava komunikací v obci
oprava areálu čerpací stanice

7/ Různé
8/ U sne sen í
9/ Z á věr

ad 11 Zahájení a další řízení schůze vede starosta obce, přivítal přítomné, seznamuje s
programem, který je bez připomínek schválen. Zápis provede p.Šeba

ad 2/ Ověřovatelé zápisu - bez připomínek

ad 3/ Kontrola plnění usnesení z 14.5.2007 - p.Šeba informoval p.Štěpána Stanislava o
možnosti sekání a ukládání trávy. Vše si musí dělat ve vlastní režii.

ad 4/ Schválení závěrečného účtu Mikroregionu Bměnec - seznámil starosta, měli bychom
požádat o dotaci z fondu na rok 2008. Zpracovat a dát návrh - vše do usnesení.



Schválení závěrečného účtu obce Študlov z a rok 2006 - viz usnesení

ad 5/ starosta informuje o fakturaci vodovodní přípojky která činí 214 761.-Kč. Nikdo
nevznesl žádnou připomínku. Schváleno

ad 6/ Seznámení s dotacemi
na čerpací stanici 120000.- Kč
na opravu komunikací 120 OOO.-Kč

na čerpací stanici oslovíme dle požadavků tři firmy formou výběrového řízení, rovněž
tak i na cesty. K tomu p.Niederle podává informaci - příští týden se to může začít
realizovat. Do usnesení dát, že za vykoupení cest jsme ochotní uvolnit částku 5.-Kč zam!

ad7/ problém koupaliště
p. Niederle informuje o problému s vodou, je potřeba vodu změkčit a zamezit tvorbu
řas, dodat chlor proti bakteriim, musí se udržet kvalita vody
p. Henych zapojit chalupáře, zkusit tam umístit i reklamy
p. Šeba - je nutno zprovoznit koupaliště, ať mají děti vyžití o prázdninách
hlasování - schválení jednomyslně
úko Iování

Henych a Krajmer - posekání trávy
Niederle - chemie a nápisy
Šeba- barvy
Kozlová a lng.Ondráčková - děti

p.Knotig jsou tu problémy např. vstup na pozemek - je to nutno vyřešit
úprava před KD nutno dokončit,tak aby vše bylo hotovo nejpozději do poutě
30.6.2007 proběhne dětský den na Výletišti - zajišťuje p.Kozlová
p.Niederle - je nutno postupovat jednotně ajednotně mluvit i na veřejnosti. Je nutno

řešit problémy okamžitě, bezodkladně a tak zamezit různým fámám.

ad 8/ U sne sen í - zpracováno jako samostatná příloha

ad 9/ Program vyčerpán, doplňující připomínky, návrhy nejsou. Starosta poděkoval za
diskusi podnětné návrhy a jednání ukončil.

Jednání OZ ukončeno a k zápisu nejsou připomínky.

Ověřovatelé


