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

v

Zastupitelstva obce Studlov

Jednání se uskuteční dne 7.4.2008 v 18.00 hod. na OÚ

Program:
1./ Zaháj ení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Projednání závěrečného účtu za rok 2007
5./ Projednání poplatků za odpady a psy na rok 2008
6./ Projednání elektronického zabezpečení Obecního

úřadu
7./ Oslava 100 let SDH
8./ R ů z n é

9./Usnesení
10./ Z á věr

v

Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 30.3.2008



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
v

Obce Studlov

Konání schůze: 7.4.2008
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

PROGRAM
1.1 Zaháj ení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Projednání závěrečného účtu za rok 2007
5./ Projednání poplatků za odpady a poplatky za psy na rok 2008
6./ Projednání elektronického zabezpečení obecního úřadu
7./ Oslava 100 let SDH
8./ R ů z n é
9./ U sne sen
10./ Z á věr

ad. II starosta zahájí jednání, seznámil s programem, není připomínek, zápis provede
místostarosta.

ad.21 ověřovatelé zápisu jsou určeni pp. Knčtig, Ing. Ondráčková

ad.31 v minulém usnesení nebyly stanoveny žádné konkrétní úkoly plnění

ad.41 k závěrečnému účtu za rok 2007 nebyly z řad zastupitelů obce žádné připomínky.
Závěrečný účet za rok 2007 byl schválen jednomyslně a bude součástí Usnesení.

ad.51 poplatky za svoz komunálního odpadu na rok 2008 byly stanoveny stejně jako za rok
2007, to znamená, že se platí 400.-Kč na osobu a 400.-Kč za rekreační objekt. Poplatek



za psy je stanoven částkou 50.-Kč za jednoho psa a 100.-Kč za dalšího v domácnosti.

ad.61 v souvislosti s tím že došlo k vloupání do prostoru OÚ a krádeže a vloupání v okolí se
množí, rozhodlo zastupitelstvo zabezpečit OÚ elektronicky. Částka byla stanovena do
10.000.-Kč. Starosta má za úkol kontaktovat firmy, které se touto problematikou
zabývají a vybrat nejvhodnější.

ad.71 v tomto roce oslaví SDH sté výročí založení.Vše je v režii hasičů, je to ve stádiu
příprava. Obecní zastupitelstvo rozhodlo že vyčlení ze svého rozpočtu částku kolem
5.000.-Kč na tuto oslavu.Vše bude kontrolovat místostarosta obce, který je zároveň
starosta SDH Študllov.

ad.81 -- p. Kozlová požaduje uvolnit částku do 2000.-Kč z rozpočtu obce na úpravu zeleně v
naší obci. Zastupitelé nemají připomínek.

-- pravděpodobně 26.4. bude firma SITA provádět svoz nebezpečného odpadu,
musí se to zabezpečit lépe než loni

-- firma VHOS požaduje doplatek za odběr vody za rok 2007 částku 28.735.-Kč
Požadovaná částka bude z našeho rozpočtu vyplacena

-- byly jsme osloveni firmou, která se zabývá zhotovením pohlednic obcí dle
jejich požadavků, místo starosta má za úkol celou akci koordinovat.

-- firma ENTER POLIČKA nám nabídla své služby při údržbě a provozu všech
našich počítač, podmínky smlouvy zpracuje místostarosta obce

-- bylo projednáno zapojení naší obce do SMS - bude zaslána přihláška
-- byla projednána akce - rekonstrukce dětského hřiště, byla nám poskytnuta

dotace v rámci Mikroregionu. Jedná se o částku 58000.- Kč. Vlastní investice bude
činit 25 041.-Kč. Celkové náklady budou činit cca 83 OOO.-Kč

-- p.Jež Jan vznesl prostřednictvím p.Niederleho požadavek zda by nešlo svítit
po celou noc, teď, když se množí vloupání. Zatím bude vše při starém.

-- starosta seznámil OZ se Směrnicí k finanční kontrole - obec Študlov

ad.91 U sne sen í - zpracováno jako zvláštní příloha a bylo schváleno bez připomínek

ad.lOI program byl vyčerpán, doplňující připomínky a návrhy nejsou, starosta poděkoval za
účast a diskusi a jednání ukončil.

Jednání OZ ukončeno a k zápisu nejsou připomínky.

--------------~---------------
Zapiso tel Ověřovatelé zápisu


