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

'\ti

Zastupitelstva obce Studlov
Jednání se uskuteční dne 15.12.2009 v 19.00 hod. na OÚ

Program:
1./ Zaháj ení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Příprava a projednání rozpočtu obce na rok 2010
5./ Určení komise a příprava inventarizace majetku obce
6./ Schválení dodatku č.1 ke Směrnici o účetnictví
7./ R ů z n é
8./ D i s k u se
9./ U sne sen í
10./ Závěr

Na toto zasedání zveme srdečně všechny naše občany.

Ve Študlově 7.12.2009 HE CHVladim
....str ~



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obce Študlov

Konání schůze: 15.12.2009
Čas konání: 19.00 hod.

Přitomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenčni listiny

PROGRAM

1./ Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Příprava a projednání rozpočtu na rok 2010
5./ Určeni komise a příprava inventarizace majetku obce
6./ Schválení dodatku č.1 ke Směrnici o účetnictví,

Schválení rozpočtového opatření č.4 (č.240 )
Schválení rozpočtového opatření č.5
Schválení rozpočtového provizoria na rok 2010

7./ Různé
8./ D i s k u s e
9./ Usnesení

10./ Z á věr

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

Ad.2./ ověřovatelé zápisu jsou pp. Sattler a Řezník

Ad.3./ veškeré úkoly, které vyplynuly z uplynulého usnesení byly splněny

Ad.4./ v rozpočtu je třeba zohlednit
Opravu a nátěr střechy garáže



Opravu a údržba traktoru
Oprava počítačové sítě
Navýšení prostředků na práci pro obec

Ad.5.! inventarizační komise bude pracovat ve složení
Předseda: ŠEBA Jaroslav
Členové: KNŮTIG Vladimír

ŘEZNÍK Milan
Komise předloží zápis o inventarizaci do konce měsíce února. Stop stav materiálu je

31.12.2009. K tomuto datu bude inventurní komise směřovat svoji činnost.

Ad.6.! Dodatek o hranicí účtování majetku (č.1)
Dotace SDH
Přeúčtování položek ke konci roku 2009, úvěrový účet
Rozpočtové provizorium na dobu nezbytně nutnou do schválení rozpočtu na rok

2010.
Ad.7./ Ing. Ondráčková - bylo by potřeba vrátit autobus (polední) zpět, nevím kam zavolat
jestli s tím něco uděláme. Starosta by se měl spojit s Chrastavcem a pokusit se dojednat
společný postup.

Šeba - reakce na stav v naší obci (viz samostatný list)
Knotig - tuto analýzu spojit s oslavou MDŽ a ne jak navrhuje p.ŠEBA svolat veřejnou

schůzi. Tato forma se mě zdá vhodnější.
Niederle: problémy jsou a budou, přikláním se k názoru p.Knotiga v souvislosti

s MDŽ, rozhlas je nutno vyřešit (špatná slyšitelnost), je potřeba lidem vysvětlit jak se věci ve
skutečnosti mají, blíží se termín voleb a situace bude čím dál tím více složitější.

Ing. Ondráčková - vývěr vody u p.Suchého Miloše ml. Začíná být problém, voda stále
vyvěrá. Další problém je černých skládek kolem naší obce, nutno řešit.

Řezník - na letním měsíce by bylo vhodné pronajmou další kombajnér na plasty.

Ad.8.! vše bylo řečeno v předcházejícím bodě

Ad.9.- usnesení viz samostatná příloha.-

Ad.1 0./ program vyčerpán, místo starosta ukončil jednání

ověřovatelé


