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

v

Zastupitelstva obce Studlov

Jednání se uskuteční dne 16.6.2008 v 18.00 hod. na OÚ

Program:
1./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Schválení zápisu kroniky za rok 2007
5./ Projednání a schválení rozpočtových opatření
8./ R ů z n é

9./ U sne sen í
10./Závěr

'"Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Studlov

Ve Študlově 4.6.2008



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
v

Obce Studlov

Konání schůze: 16.6.2008
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

PROGRAM
1./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Schválení zápisu kroniky za rok 2007
5./ Projednání a schválení rozpočtových opatření
6./ R ů z n é

7./ U sne sen
8./ Z á věr

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

ad.21 ověřovatelé zápisu jsou určeni pp. Sat1er a Řezník

ad.31 fotografování obce - splněno a fotografie budou do poutě
veškeré počítače bude v budoucnu obhospodařovat firma ENTER POLIČKA
prostřednictvím p.Jílka z Březové nad Svitavou.

adAI k zpracování kroniky za rok 2007 nejsou připomínky OÚ děkuje p.Knčtigové za její v
vedení. Paní Knotigová již dále nechce vést kroniku ajejím vedením byla pověřena



členka zastupitelstva p. Ing. Ondráčková Ludmila.

ad.51 starosta seznámil s datačnímu opatřeními, dostali jsme dotace na akci Výletiště
100000.- Kč a na akci cesty 120 OOO.-Kč

ad.61 pan Ondráček Pavel projevil zájem o koupil "Drůbežárny". Chce tam podnikat formou
stolárny.
Vyjádření zastupitelů:
Krajmer - prodat se to dá jednou, ale v souvislosti s koupalištěm bych to neprodával
Niederle - je potřeba více času na posouzení žádosti. Je potřeba si říci co vlastně

Chceme s objektem, jaký máme zámysl
Knčtig - oprava by byla velmi náročná, ale šlo by to, je potřeba s prodejem počkat
Henych - na opravu se dají získat dotace
Ondráčková - když to prodáme, tak by bylo třeba prodat jen část, když to neprodáme

Tak co s tím
Henych - je možno to jen pronajmout
Šeba - neprodat, ale jednat o to co s tím
Řezník - využít to jako převlíkárnu
Hlasování - neprodávat pro 6 a 2 se zdrželi hlasování

Provozování koupaliště - pro 6 zastupitelů proti 2
Šeba - za úkol svolat děti a upozornit na všechno pro a proti koupališti
Kn otig a Řezník - udělat zábradlí proti skákání ze strany do koupaliště
Niederle - chemii, čerpadlo a komposter

Fekál a další zařízení - vše zamknout a zamezit další používání. Souhlasí s tím všichni
zastupitelé. Zodpovídá Řezník.

ad. 7./ U sne sen í - zpracováno jako zvláštní příloha a bylo schváleno bez připomínek

ad.8./ program vyčerpán, doplňující připomínky a návrhy nejsou, starosta poděkoval za účast,
diskusi a jednání ukončil.

Jednání OZ ukončeno a k zápisu nejsou připomínky.

Ověřovatelé zápisu


