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

v

Zastupitelstva obce Studlov
Jednání se uskuteční dne 8.6.2009 v 18.00 hod. na OÚ

Program:
1./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Schválení rozpočtových opatření č.1 - neinvestiční účelová

Dotace - volby EP červen 2009
5./ Schválení rozpočtového opatření č.59 - Program obnovy

Venkova v roce 2009
6./ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008 - projednání

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov
za ok 2008

7./ Různé
8./ U sne s en í
9./ Z á věr "

Na toto zasedání zveme srdečně všechny naše občany.

Ve Študlově 25.6.2009

-..,_,"t\ .



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obce Študlov

Konání schůze: 8.6.2009
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

PROGRAM

l./Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Schválení rozpočtových opatření Č.1 - neinvestiční

účelová dotace - Volby do EP červen 2009
5./ Schválení rozpočtového opatření č.59 - Program

obnovy venkova v roce 2009
6./ Schválení závěrečného účtu obce za rok 2008 - projednání

Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov
za rok 2008

7./ Různé
8./ U sne sen í
9./Závěr

Ad.I./ místo starosta seznámil s programem, bez připomínek je schválen

Ad.2./ zapisovatelé byly určení pp. Sattler Jiří a Řezník Milan

Ad.3./ Z minulé schůze nevyplynul žádný požadavek na případnou kontrolu jeho plnění

Ad.4./ Dotace na volby do EP činila 16 500.-Kč její využití je v souladu se Směrnicemi
k tomu vydaných. Čerpání dotace je schváleno zastupitelstvem bez připomínek.

Ad.5./ Zastupitelstvo schválilo -Rozpočtové opatření Č.59 z Programu obnovy
venkova pro rok 2009 ve výši 60 OOO.-Kč.Tato částka je určena na provoz naší
prodejny s potravinami.

Ad.6./ Komise zjistila chyby, do 15 dní je potřeba napsat vyjádření.
Závěrečný účet schválen 8 hlasů pro Ohlas proti



Ad.7.! pan Ondráček čp. II si nepřeje aby na jeho pozemku byly umístěny kontejnery na
Plasty a na sklo. Je kolem nich velký nepořádek. Co s tím ??
Kozlová - ať si lidi zvykají, že to bude umístěno na našem pozemku a to je na točně.
Knčtig -lidi se neumí chovat. Jedno z řešení by bylo, ať se vyhlásí, že uvedený

Kontejner je pouze na PET láhve a toto se vyhlásí rozhlasem.
Henych - zjistí podmínky provozu kontejnerů a na ně umístí upozornění.

Pan Kořistek čp. 54 podal žádost o skácení borovic u své nemovitosti ( viz přiložený
dopis)
Knčtig - je potřeba koupit hnojivo NPK a větrolam pohnojit

8.1 Usnesení jako zvláštní příloha

9.1 Program vyčerpán, další připomínky nejsou, starosta ukončil jednání

Místostarosta starosta


