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

v

Zastupitelstva obce Studlov
,

Jednání se uskuteční dne 6.12.2007 v 17.00 hod. na OU

Program:
1./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Projednání rozpočtu na rok 2008
5./ Projednání rozpočtu Mikroregionu Bměnec
6./ Projednání změn na pozice účetní a pokladní
7./ Projednání výše vodného
8./ R ů z n é
9./Usnesení
10./Závěr

v

Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 28.11.2007



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
'V

obce STUDLOV

Konání schůze: 6.12.2007
Čas konání: 17.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny
Ověřovatelé zápisu: Řezník Milan, Kozlová Marie

PROGRAM

1./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Projednání rozpočtu na rok 2008
5./ Projednání rozpočtu Mikroregionu Brněnec
6./ Projednáni změn na pozice účetní a pokladní
7./ Projednání výše vodného
8./ R ů z n é
9./Usnesení
10./Závěr

ad.l./ Starosta zahájil jednání dnešní schůze, seznámil s programem, hlasováno - bez
připomínek. Zápis povede p.Šeba Jaroslav.

ad. 2./ ověřovatelé zápisu - Kozlová Marie a Řezník Milan

ad. 3/ kontrola plnění usnesení - splněno ve všech bodech bez připomínek

ad.4./ rozpočet na rok 2008 - dotaz p.Knotiga na výši v rozpočtu na čerpání studené vody,
proč je to tam dvakrát - odpověd' - dvakrát proto, že jednou za OÚ a jednou za KD, kterého
jsme majiteli a proto to takje. Jinak bez připomínek. Schválení bude součástí usnesení.
Obec by v roce 2008 měla hospodařit s rozpočtem ve výši 1.121.000 .-Kč

ad.5./ rozpočet Mikroregion - bez připomínek, schválení bude součástí usnesení.

ad.6./ účetní k 31.12.2007 končí a stěhuje se do Žamberka nová účetní od 1.1.2008
p.Krajmerová, dále na návrh kontroly finančního hospodaření z podzimu nám bylo
doporučeno, abychom spojili funkce účetní a pokladní. Na základě toho byl dán návrh na
sloučení této funkce a obě tyto funkce bude vykonávat p. Krajmerová.
p.Knotig vznesl dotaz zda to není v rozporu s platnými předpisy, dříve to tak nesmělo být.
Podle vyjádření finanční komise nikoliv. Schválení změn bude součástí usnesení.



ad.7./ vodné - zastupitelé dostali podklady o výši vodného, v podstatě se zvyšuje pouze o
nové DPH a bude činit od 1.1.2008 27.40.-Kč.

ad.8./
1./ informace o výši platů OZ v roce 2007 a 2008 výše nebude rozdílná oproti roku 2006 a

nebude se ani v roce 2008 navyšovat.
2./ otázka účtovat nebo neúčtovat CP bude nutno lépe prozkoumat z hlediska právního a

podobně. Pan Niederle upozornil na to, že se jedná o služební činnost a z tohoto důvodu by se
CP měli účtovat.

3./ na základě doporučení finanční kontroly se ruší stavební komise, (bude v usnesení), je
nutno zvažovat ustanovení komise veřejného pořádku.

4./ informace o kácení lesa na Výletišti. Starosta podal vysvětlení, jaké kroky podnikáme a
dále podnikat budeme, tak aby nedocházelo k poškozování obecního majetku (cesta)

5./ změna úředních hodina na OÚ od roku 2008
Pondělí - dopoledne 10.00 - 12.00 hod.
Středa - odpoledne 14.00 - 16.00 hod.
Změny jsou nutné, protože v neděli se zde nic neudělá (jsou tu děti na počítač) a nic se

nevyřídí. Schválení bude součástí usnesení
6./ Inventurizační komise

Předseda: Knčtig Vladimír
Členové: Ing. Ondráčková Ludmila a Řezník Milan

7./ Výdaje za rok 2007 OZ - starosta seznamuje s mimořádnými výdaji za rok 2007
p.Knčtig upozorňuje na to abychom zvažovali další výdaje v roce 2008 abychom se

nedostali do problémů. Místostarosta ubezpečuje, že se to bude v roce 2008 hlídat aby
k takové situaci nedošlo.

8./ OZ rozhodlo, že ti občané, kteří si nechali udělat asfaltovou cestu mimo rámec
oficiálního rozměru silníce tak tento rozdíl zaplatí. Jedná se o občany p.Dvořáková,
Hrobská,Lébišová a p.Hejl a p.Štěpán St.

9./ proběhla kolaudace prodloužení vodovodu k MUDr. Horákovi. Vše bez problémů.
10./ starostovi obce volal p.Řehoř že si nepřeje abychom mu hráli k jeho 80-tým narozením

a ani abychom ho navštívili a malým dárkem, který dáváme všem našim jubilantům. Je to
divné, ale jeho přání plně respektujeme.Zastupitelé vyjádřili údiv, ale rozhodnutí p.Řehoře
respektují.

11./ OZ se dohodlo uvolnit malé, částky peněz (lOOO.-Kč a 200.-Kč) na Mikulášskou a do
tomboly na konec roku.

12./ po přečtení kroniky za rok 2006 OZ doporučilo starostovi a místo starostovi nepodepsat
tuto část, protože se v několika bodech nezakládá na pravdě. Paní Knotigová povede kroniku
do konce roku 2007 a od roku 2008 bude vybrána jiná kronikářka. Než bude rok 2007 zapsán
do kroniky požaduje OZ předložení konspektu ke schválení.
Pan Knčtig vznesl námitku - o tom jak se bude postupovat v obsazení funkce pokladní jste
měli informovat předem. Paní Knčtigová rovněž chce ukončit svoji činnost ve funkci
kronikářky .

13./ parabola, která byla umístěna na budově OZ bude demontována a vše bude uvedeno do
stavu před namontování paraboly.

ad. 9./ U sne sen í - zpracováno jako zvláštní příloha



Ad.lO.l 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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Zapisovatel Ověřovatelé


