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

v

Zastupitelstva obce Studlov
Jednání se uskuteční dne 28.1.2010 v 18.00 hod. na OÚ

Program:
1./ Zaháj ení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Schválení rozpočtu na rok 2010
5./ Projednány a schváleny ceny pozemků obce
6./ Stanovení cen za používání kopírovacího zařízení
7./ Seznámení s "Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření

Obce Študlov za rok 2009"
8./ Diskuse
9./ U sne sen í
10./ Závěr

Na toto zasedání zveme srdečně všechny naše občany.

Ve Študlově 19.1.2010



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obce Študlov

Konání schůze: 28.1.2010
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./ Schválení rozpočtu na rok 2010
5./ Projednání a schválení ceny pozemků obce Študlov
6./ Stanovení cen za používání kopírovacích zařízení v majetku

Obce
7./ Seznámení s "Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření

obce Študlov za rok 2009"
8./ Diskuse
9./ U sne sen Í
10./ Z á věr

Ad.l./ místostarosta zahájil jednání dnešní schůze - program bez připomínek schválen

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

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

AdA./ Rozpočet na rok 2010 byl znovu projednáván - nebyly připomínky a byl jednomyslně
chválen

Ad.5./ Ceny pozemků - viz příloha k tomuto zápisu. ebylo připomínek. Jednomyslně
schváleno.

Ad.6./ je stanoveno 25.-Kč za A4 barevného tisku.
Niederle - je potřeba za půl roku vyhodnotit provoz kopírek a případně upřesnit

další postup.



Šeba udělá ceník a určí způsob evidence.

Ad.7./ starosta seznámil se Zápisem ,jsou nedostatky\zejména v tom, že komise které
zodpovídají za kontrolu musí více se zaměřit na plněni konkrétních úkolů. Další kontrola je
naplánovaná na 15.4.20 IO.Do té doby je potřeba, aby všichni zainteresovaní si svoje úkoly
splnili.

Ad.8./ Diskuse
Henych - prodej drůbežárny, není to jednoduché. a úřední desce jsou dle zákona vyvěšeny
veškeré informace o tomto prodeji.

iederle - je potřeba v této věci využít i právnických služeb.

Knotig - zvažovat, že v přední části je sklep, zachovat ho pro potřeby obce.

Henych - další problém je v této době sníh, požádáme silnice o spolupráci

Niederle - je potřeba, aby každý v této situaci přiložil ruku k dílu

Knčtig - je potřeba řešit problém s vytékáním vody před obchodem

Henych - zj istím co a jak se v této situaci dá dělat.

Šeba - byl zakoupen kompre or pro hasiče a hasiči koupili čerpadlo - občané jsou o tomto
vyrozuměni na naší nástěnce.

Řezník - jak to bude letos s koupalištěm, bude se provozovat ??

Henych - velmi nákladná akce bude zvažovat co s tím provedeme.

Ing. Ondráčková - JZD Vítějeves žádá o příspěvek na protahování cesty Chrastavec -
Vítějeves .Jednalo by se o částku zhruba SOO.-Kč.

Henych - Jsou na obci smlouvy, které toto řeší podíváme se na to, a dáme JZD vědět.

Šeba - začínáme pracovat na samostatných web. stránkách

Ad.9./ U sne sen í zvláštní příloha

Ad.l 0./ místo starosta - dotaz, program vyčerpán, má někdo ještě nějako připomínku. ení
Jednání je ukončeno.

ověřovatelé zápisu
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Cen'{JJozemku obce Stud/ov

Typ pozemku Cena
Zastavěná plocha a nádvoří 25

Orná půda 5

Lesní plocha 12,8

Zahrady 11

Louky, trvale zarostlá plocha 1,67

Vodní plocha 1

Ostatní plocha 10
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