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

v

Zastupitelstva obce Studlov
,

Jednání se uskuteční dne 17.8.2007 v 17.00 hod. na OU

Program:
1./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Projednání a schválení výběrového řízení na akci

" Oprava místních komunikací"
4./ Projednání a schválení výběrového řízení na akci

" Oprava vodárenského objektu "
5./ Různé
6./ U sne sen í
7./ Závěr

~
Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 11.8.2007



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obec Študlov

Konání schůze 17.8.2007
Čas konání: 17.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni. dle prezenční listiny

Hosté. dle prezenční listiny

Ověřovatelé zápisu: Kozlová Marie, Ing.Ondráčková Ludmila

PROGRAM

1/ Zahájení
21 Určení ověřovatelů zápisu
31 projednání a schválení výběrového řízení na akci "Oprava

místních komunikací"
41 I Projednání a schválení výběrového řízení na akci

"Oprava areálu objektu čerpací stanice"
51 R ů z n é
61 U sne sen
71 Z á věr

ad.11 starosta obce zahájil jednání, k programu nejsou připomínky, je schválen. Zápis
povede místostarosta obce

ad.21 ověřovatelé zápisu - Kozlová Marie, Ing.Ondráčková Ludmila - bez připomínek

ad.31 Byly osloveny tři firmy, které nabídly provedení akce s následující finanční kalkulací
1/- SaM - silnice a mosty Litomyšl a.s - cenová nabídka - 400.887.-Kč
21 Správa a údržba silnic Pardubického kraje - cenová nabídka - 444.780.-Kč
31 AKVAMONT s.r.o. - cenová nabídka 527.052.-Kč
Firma byla vybrána ,dle našeho názoru, podle kvality odevzdané práce.
Jedná se o firmu číslo 21 s cenovou nabídkou 444.780.-Kč
Provedeno hlasování - jednomyslně schváleno.

ad.41 Byly osloveny tři firmy:
1/ Stavební firma Ing. Alexy Martina
Bělá nad Svitavou



21 Stapo Banín

31 Výstavba IS spol. s r.o.

Ozvala se pouze firma IS, které byla zakázka zadána. Cena opravy byla stanovena na
částku 165 734.-Kč

ad.51 - komise jak finanční tak kontrolní - nutno předložit zápis z kontrol. Do příští schůze
zastupitelstva

p.Sattler Jiří žádá o prodloužení úschovy hoblovky v areálu garáží o další rok
bez připomínek schváleno
žádost o příspěvek na opravu kapličky
p.Niederle - je potřeba si ujasnit pravidla, nelze projednávat něco bez seriozní
přípravy, znovu je potřeba vyvolat jednání za účast starosty a zástupce církve a
jednat o finančních otázkách za jakých bude příspěvek realizován. (Jedná se o
částku 30.000.-Kč)
projednána petice "Umístění radaru na našem území"- vyjádřen souhlas
upozornění majitelům psů (volně pobíhající) - upozornění vyhlásit rozhlasem
zaj istí místostarosta
protipožární nádrž- k 1.8.2007 vybrána částka 1254.,-Kč a rozdělena takto:

40% - pro výběrčí poplatku
60% - pro obec

je nutno dovézt písek z Rozhraní (bude provedeno)
vybrán poplatek za využití sálu KD - . 200.-Kč .

ad.61 U sne sen í - zpracováno jako zvláštní příloha

ad.71 Program vyčerpán, doplňující připomínky a návrhy nejsou. Starosta poděkoval za účast
a diskuzi, za podnětné návrhy. Jednání ukončil.

Jednání OZ ukončeno a k zápisu nejsou připomínky.
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Ověřovatelé


