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

v

Zastupitelstva obce Studlov
Jednání se uskuteční dne 26.10.2009 v 18.00 hod. na OÚ

Program:
l./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Příprava rozpočtu na rok 2010
5./ Vyúčtování dotace Czech POINT
6./ Vyúčtování dotace Revitalizace návsi
7./ Různé
8./ U sne sen í
9./ Z á věr

Na toto zasedání zveme srdečně všechny naše občany.

ť
Ve Študlově 12.10.2009



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obce Študlov

Konání schůze:26.1 0.2009
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./ Příprava rozpočtu na rok 2010
5./ Vyúčtování dotace Czech POINT
6./ Vyúčtování dotace Revitalizace návsi
7./ Různé
8./ U sne sen í
9./Závěr

Ad.I./ rnístostarosta zahájil jednání, seznámil s programem, není připomínek, schválen

Ad.2./pp. Sattler a Krajmer jsou určeni jako ověřovatelé zápisu

Ad.3./ k plnění usnesení z minulé schůze nejsou připomínky

Ad.4./ připomínky a návrhy
Henych - rozpočet bude standartní, bez větších akcí, akorát bude nutno dát do
rozpočtu nákup nových knih
Ing.Ondráčková - počítat v rozpočtu s navýšením o jeden kontejner na plasty
navíc
Knčtig - v návrhu rozpočtu počítat i s úpravou koupaliště



Šeba - rozpočet by mě+l počítat i finančními prostředky na větrolam

Ad.-5.! Celý projekt je uzavřen a finančně vyrovnán a to následujícím způsobem
Celkové náklady na tuto akci byly 83 926 Kč.- z toho obec platila ze zákona

12 589Kč a dotace od státu činila 71 337.-Kč. Administrátorem určen p.Šeba Jaroslav.

Ad.6.! Akce Revitalizace návsi je z naší strany ukončena, celkové náklady činily 1 502 108.-
Kč. Výše dotace a naše spoluúčast je předmětem jednání, kterého se 14.12.2009 v Hradci
Králové na SZIF za naší obec zúčastní starosta a účetní.

Ad.7.! starosta informuje o požadavku MAS Svitavy
Souhlasíme se zařazením naší obce do území její působnosti. Strategickým plánem
MAS je" NEHLEDÁME PRAMEN SVITA VY,ALE JAK LÉPE ŽÍT PODÉL
JEJÍHO TOKU"
Henych - stran pokácení borovice u nemovitosti p.Kořístka, je vydáno
Rozhodnutí - pokácíme vlastními silami a to do konce listopadu. Akci zajistí
Krajmer, Sattler, Řezník
Akce sněžáky - budou se stavět v neděl in 1.11. od 08.00 hod.
Ing. Ondráčková bylo by potřeba je postavit od Zehnálků až po Bušovi
Drůbežárna - prodáme, je nutno znovu vejít ve styk s Ondráčkem

Ad.8.! U SNE SEN Í - jako zvláštní příloha

Ad.9.! Program je vyčerpán, další připomínky nejsou, místo starosta ukončil jednání,
Předal k podpisu ověřovatelům zápisu.


