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

v

Zastupitelstva obce Studlov
Jednání se uskuteční dne 18.11.2008 v 18.00 hod. na OÚ

Program:
1./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Seznámení s vyúčtováním akce "Oprava místních

komunikacích"
5./ Seznámení s vyúčtováním akce dětské hřiště
6./ Seznámení s vyúčtováním akce "Oprava Výletiště"
7./ Registrace žádosti o dotaci v Programu obnovy

venkova
• oprava veřejného osvětlení
• oprava místního rozhlasu
• úprava prostranství před KD
• úprava v parku

8./ Rozpočet na rok 2009
9./ R ů z n é

10./ U sne sen í
11./Závěr

Na zasedání srdečně zvu všechny občany obce Študlov

Ve Študlově 29.10.2008



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obce Študlov

Konání schůze: 18.11.2008
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./ Seznámení s vyúčtováním akce" Oprava místních

Komunikacích"
5./ Seznámení s vyúčtováním akce Dětské hřiště"
6./ Seznámení s vyúčtováním akce "Oprava Výletiště"
7./ Registrace žádosti o dotaci .Program obnovy venkova"

- oprava veřejného osvětlení
- oprava místního rozhlasu
- úprava prostranství před KD
- úprava v parku

8./ Projednání a schválení ceny vody na rok 2009
9./ Rozpočet na rok 2009
10./ Určení inventurní komise
11./Různé
12./ U sne sen í
13./Závěr

Ad.l./ místostarosta zahájil jednání, přečetl program - schválen bez připomínek.
Přivítal hosty.

Ad.2./ Ověřovatelé zápisu - lng.Ondráčková, p.Kozlová

Ad.3./ Kontrola plnění usnesení.
Starosta jednal s p.Zehnálkem o využívání a údržbě nové cesty. Pan Zehnálek

--



Slíbil, že se bude k nové cestě chovat šetrně, ale.že je na svém pozemku a tam si může
dělat co chce.

Ad.4.! Akce oprava místní komunikace - hotovo, bez problémů. Cena 558 OOO.-Kč a z toho
dotace byla 120 OOO.-Kč

ad.5.! Akce Dět ké hřiště - hotovo, bez problémů. Cena 82 919.-Kč. Dotace činila 58 043.-Kč
a my jsme dopláceli 24 876.- Kč

ad.6.! Akce Oprava výletiště - hotovo, bez problémů. Cena 260 831.-Kč. Dotace činila
IlO 831.-Kč

Ad.7.! Žádost o dotace ve výši kolem I 500 OOO.-Kč byla doručena do H.Králové na SZIP
Čekáme na vyjádření a na další postup. Zatím jsme zprostředkovací agentuře
zaplatili 20 OOO.-Kč. V projektu je oprava veřejného osvětlení. oprava rozhlasu,
úprava pro transt í před KD, úprava parku. Dotazy ani připomínky nebyly.

Ad.8.! projednána schválena cena vodného na rok 2009 která činí 28,45 Kč/m3. K tomu
nebylo připomínek.

Ad.9.! OZ schválilo rozpočet na rok 2009. ebylo ze strany OZ připomínek.
Příjmy činí 1.255.600 Kč a výdaje jsou totožné což činí 1.255.600 Kč.

Ad.IO.! Inventurní komise bude pracovat ve složení:
Předseda: • ESA Jaro lav
Členové: Knorig Vladimír. Řezník Milan

Ad.ll.! Diskuse
p.Hejlová - do konce roku bude dluh na kapličku vyrovnán, bylo by záhodno dát

ke kapličce osvětlení, když jdeme večer domů tak by to bylo dobré, aby
tam bylo nějaké světlo.

p.Henych - o úpravách kolem kapličky se můžeme bavit, až to bude převedeno na
na O ' a bude to vše bez dluhů.

p. Knotig - k nové ce tě, je tam sice rigol al tím e nedá nic dělat.
p. Hejlová - děkuji za pra u ilnici v naší ulici, ale když bude velká voda od Obrázku

k rybníku tak to vše půjde po té nové cestě. Měli by j te si vymalovat
obecní úřad a KD.

p. Henych - je to v plánu na rok 2009.
p. Kozlová - mikulášská nadílka pro naše nejmenší bude 6.12.2008 a požaduji na to

vyčlenit částku 1500.-Kč

Ad.12.! U sne sen í - viz zvlá štní příloha

Ad.13.! Všechny body jednání vyčerpány, nikdo neměl žádné doplňující návrhy ani
připomínky a~'edn' í bylo ukončeno. \
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