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

v

Zastupitelstva obce Studlov
,

Jednání se uskuteční dne 15.9.2007 v 17.00 hod. na OU

Program:
1./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Projednání dotace na opravu kapličky
4./ Projednání "Vnitroorganizační směrnice pro vedení

Účetnictví Obce Študlov '
5./ Různé
6./ U sne sen í
7./ Závěr

"Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 8.9.2007



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
v

Obce Studlov

Konáni schůze: 15.9.2007
Čas konáni: 17.00 hod.

Přítomnost:
Omluveni:

dle prezenční listiny
dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

PROGRAM

11 Zahájení
21 Určení ověřovatelů zápisu
31 Projednáni dotace na opravu kapličky
41 Projednáni "Vnitro organizační směrnice pro vedení účetnictví

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

ad.lI starosta zahájil jednáni, k programu nejsou, je schválen. Starosta přivítal hosty. Zápis
povede mí stostaro sta obce.

ad.21 ověřovatelé zápisu - pp. Řezník Milan, Sattler Jiří

ad.31 starosta podává informaci o dotaci a věci s tím související, Je nutno zpracovat dokument
"Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce" Smlouva bude znít na částku
30.000.-Kč
Ing. Ondráčková - souhlasím s poskytnutím dotace.
Dvořáková - údajně klempíř Fiala by měl zájem o doděláni okapů a podobně
Henych - tuto informaci je nutno řešit ve spolupráci s investorem stavby.
Více k této problematice nebylo připomínek. Poskytnutá dotace byla za podmínek, které
budou ve smlouvě schválena. Více se k této problematice nebudeme vracet.

ad.41 starosta seznamuje s .Vnitroorganizační směrnicí. .. " tato směrnice zde musí být
(v minulosti nebyla) aje to zejména pro účetní obce.



ad.5/ Různé.
starosta seznamuje s "Provozní smlouvou č.3 - vodařů"
uvolníme částku 7975.-Kč na zakoupení diagnostického přístroje na ženské
oddělení v Bměnci (požadavek z mikroregionu)
Kronika - málo informaci o obci a když tak velmi obecné,některé informace se
nezakládají na pravdě.je nutno změnit styl

i formu vedení kroniky, do konce roku necháme při starém a potom
se OZ rozhodne co ajak dál.Než bude rok 2007 zapsán do kroniky
OZ požaduje předložení konspektu. Toto je jednomyslný názor všech
přítomných zastupitelů.

ad.6/ U sne sen í - zpracováno jako zvláštní příloha

ad.7/ Program vyčerpán, doplňující připomínky a návrhy nejsou. Starosta poděkoval za
účast a diskuzi. Jednání ukončeno.

Jednání OZ ukončeno a k zápisu nejsou připomínky.
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