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

v

Zastupitelstva obce Studlov
,

Jednání se uskuteční dne 16.7.2007 v 18.00 hod. na OU

Program:
1./ Zaháj ení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Oprava místních komunikací - zajištění dotací
5./ Projednání dotací na rok 2008
6./ Různé
7./ Usnesení
8./ Z á věr

v

Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 10.7.2007



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obec Študlov

Konání schůze: 16.7.2007
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost:
Omluveni .

dle prezenční listiny
dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Kozlová Marie, Krajmer Jan

PROGRAM

II Zahájení
21 Určení ověřovatelů zápisu
31 Kontrola plnění usnesení
41 Oprava místních komunikací - zajištění dotací
51 Projednání dotací na rok 2008
61 Různé
7/Usnesení
81 Z á věr

ad.lI starosta obce zahájil jednání, k programu nejsou připomínky, je schválen. Zápis
provede Šeba Jaroslav

ad.21 ověřovatelé zápisu - Kozlová Marie a Krajmer Jan - bez připomínek

ad.31 kontrola usnesení
FAX zakoupen - nutno zapsat do majetku obce
Protipožární nádrž zprovozňuje se jde to pomalu, problémy s nautilou
Mikroregion Bměnec - informuje starosta

ad.41 problémy s cestou, tam kde budou problémy musíme to vyřešit ve vlastní režii.
Bude nutno postupovat formou dvou faktur, kvůli dotacím. Toto bylo schváleno
Cesty budeme spolufinancovat.Všech 8 zastupitelů bylo pro.

ad.51 v roce 2008 se budeme snažit o tyto akce:



dodělat cesty v obci to znamená horní ulici a ulici směrem od p. Peterky dolu
až ke státní silnici
akci Výletiště - záchody, ploty, dlažba, úpravy prostranství a podobně.

ad.6/ Různé
informace o strategii rozvoje JM kraje
akce Študlovký potok- k rekonstrukci této akce nejsou připomínky
oprava rozhlasu - provedena oprava a výměna reproduktoru a mikrofonu, v
roce 2008 se s opravou rozhlasu bude pokračovat.
je nutno dovézt písek z Rozhrani .

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

ad.8/ Program vyčerpán, doplňující připomínky, návrhy nejsou. Starosta poděkoval za účast
a diskusi a za podnětné návrhy. Jednání ukončil.

Jednáni OZ uko čeno a k zápisu nejsou připomínky.
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Ověřovatelé


