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

v

Zastupitelstva obce Studlov
Jednání se uskuteční dne 23.2.2009 v 18.00 hod. na OÚ

Program:
1./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Projednání závěrečného účtu za rok 2008
5./ Projednání a schválení akce CZEICH POINT
6./ Projednání výše poplatků za svoz komunálního odpadu a

poplatky za psy na rok 2009
7./ Projednání navýšení hodinové mzdy za práci ve prospěch

obce
8./ Diskuse
9./ U sne sen í
10./ Závěr

Ve Študlově 4.2.2009 CH Vladimír
starosta



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obce Študlov

Konání schůze: 23.2.2009
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

PROGRAM

1./ Z ahá jen í
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Projednání závěrečného účtu za rok 2008
5./ Projednání a schválení akce CZEICH POINT
6./ Projednání výše poplatků za svoz komunálního odpadu a

poplatky za psy na rok 2009
7./ Projednání navýšení hodinové mzdy za práci ve prospěch

obce
8./ Diskuse
9./ Usnesení
10./ Z á věr

Ad.I./ místostarosta zahájil jednání dnešní schůze, seznámil, s programem - bez připomínek
Schválen

Ad.2./ Ověřovatelé zápisu byly ustanoveni pp.Sattler a Řezník .

Ad.3./ kontrola usnesení - z minulé schůze zastupitelstva nevyplynul žádný úkol, který by
podléhalo zpětné kontrole.

Ad.4./ Závěrečný účet za rok 2008 byl vyvěšen na obvyklém místě a dodržena doba pro jeho
vyvěšení. Do dnešního dne nebyly ze strany občanů naší obce vzneseny žádné
připomínky. Závěrečný účet je tedy schválen.



Ad.5.! místostarosta seznámil s projektem Czech POINT, co to všechno obnáší.jaký přínos to
bude mít pro naší obec. Bude nutná reorganizace celého obecního úřadu. Na toto téma
bude svolána schůze obecního zastupitelstva a přizvána knihovnice.

Od 1.7.2009 s ohledem na zákon 300/2008 Sb bude muset každý orgán státní správy využívat
datovou schránku, která bude plně nahrazovat doručování písemností do vlastních rukou
prostřednictvím České pošty. PouŽívání datových schránek pro obecní úřady bude povinné.
Všem obecním úřadům se zásadním způsobem změní styl práce.

Nejen pro tento případ bude obecní úřad potřebovat dostatečné technologické vybavení,
aby byl schopen efektivně a kvalitně digitalizovat písemné dokumenty.

MV ČR připravilo v rámci operačního programu dotační program, kde si každá obec může
požádat o dotaci až do výše 93.927 Kč na počítačové vybavení pro výše uvedené účely,
v případě, že podá žádost do 31.3.2009.
Dotace činí 85% celkových nákladů, obec se na nákladech podílí 15%.
Rekapitulace

93.927 Kč 100%
Z toho 14,089 Kč 15% .

Toto vše je jen v případě, že obec požádá o dotaci do 31.3.2009. Pří podání žádost
s pozdějším datem bude obec nucena uhradit celou částku to je 93.927 Kč ze svých
prostředků.

Zařízení obnáší:
Počítač
Monitor obsluhy 20 pa1cový
Monitor klienta 20 palcový
Multifunkční zařízení (kopírka,tiskárna,skener,FAX)
Čipová čtečka pro obsluhu
Čtečka 2D pro klienta
Token a certifikát el.podpis

Z nabídek, které se zabývají instalací systému Czech POINT byla vybrána firma
ENTER POLIČKA, ze dvou důvodů

- tato fmna zajišťuje servis výpočetní techniky pro náš OÚ
- uvedená nabídka byla z našeho pohledu nejlepší i co se týče
cenových relací

p.Niederle - zavedení Czech Point - je to velké plus a pomoc našim občanům.

Ad.6.! Poplatky za svoz komunálního odpadu a poplatky za psy jsou stejné jako v roce 2008.
To znamená, že za osobu trvale žijící v naší obci je stanoven poplatek ve výši 400.-Kč
Za rekreační objekt je stanoven poplatek 400.-Kč. Za psaje poplatek 50,-Kč za

jednoho a za dalšího je poplatek 100.-Kč.

Ad.7.! Návrh zní - současnou hodinovou sazbu změnit z dosavadních 50.-Kč na 65.-Kč.
Knotig - práce a práce je velký rozdíl, někomu se zaplatí,ale práce se nekontroluje,

proč zastupitelé nedostávají za práci ve prospěch obce ani korunu, z čeho to
plyne, je nutno se tímto zabývat.

Nidederle - hodinovou sazbu neslučovat s kontrolní činností, kdo zadá práci musí ji
taky zkontrolovat, neslučujme dvě věci dohromady,

Ing. Ondráčková - práci je nutno zadávat úkolově, přesně stanovit co a za co.



Niederle - je nutno a stanovit pevná a neměnná pravidla.
Henych - stanovme tedy poplatek na 60.-Kč
Řezník - hlavní úkolem je nutná kontrola vykonané práce.
Závěr tohoto budu - zastupitelstvo vzneslo připomínky na větší kontrolní činnost,

ten kdo zadává práci musí bezpodmínečně provádět třeba i
průběžnou kontrolu plnění zadaného úkolu. Ten kdo práci zadá
nese plnou zodpovědnost, že vynaložené prostředky jsou využity
v souladu s předpisy. Z tohoto důvodu je návrh, aby hodinová
sazba byla stanovena na 60.-Kč.

Ad.8.! Diskuse
Henych - je nutno zpracovat a schválit směrnice pro cestovní náhrady

knihovnice požaduje nákup stolu pod počítač do 1000.-Kč
konání MDŽ 14.3. vše je připraveno
380 let první zmínka o obci ŠTUDLOV, příští schůze se tímto bodem
by měla zabývat

Řezník - proč se neprotahuje cesta na Rozhraní ??
Henych - mám strach tam pana Ježe poslat
Niederle - já bych to rovněž nikam neposílal. Nemá žádné poučení a kdyby se

něco stalo tak je velký problém. Tuto kauzu je třeba urychleně vyřešit
než bude pozdě.

Henych - pan Jež se nechce zúčastnit žádného školení ani prohlídek
Niederle - nejlépe by bylo traktor zakonzervovat, tuto otázku je nutno co nejdříve

řešit, vyřešit TP, prohlídky řidiče, popřípadě najít i jiného řidiče
traktoru a podobně.

Ad.9.! U sne sen í - viz zvláštní příloha

Ad.lO.! Všechny body dnešního jednání byly vyčerpány, další připomínky nejsou.
Jednání je ukončeno.

i---------------~--
ZaPisOVaj ověřovatelé zápisu


