
V souladu s § 103 Zákona 128/200 Sb. Ve
znění pozdějších předpisů svolávám jednání

v

Zastupitelstva obce Studlov
,

Jednání se uskuteční dne 8.7.2010 v 18.30 hod. na OU

Program:
1. I Zahájení
2. IUrčení ověřovatelů zápisu
3. IKontrola plnění usnesení
4. IProjednání závěrečného účtu roku 2009
5. /Projednání zprávy Auditu
6. /Projednání rozpočtových opatření
7. IProjednání mimořádné fakturace VHOS
8. IDiskuse
9. IUsnesení

10./Z á věr

Na toto zasedání zveme srdečně všechn

Ve Študlově dne 23.6.2010



Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obce Študlov

Konání schůze: 8.7.2010
Čas konání: 18.30 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

PROGRAM

LI Z ahá jen í
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Projednání závěrečného účtu roku 2009
5./ Projednání zprávy Auditu
6./ Projednání rozpočtových opatření
7./ Projednání mimořádné fakturace VHOS
8./ Diskuse
9./ Usnesení

10./ Závěr

Ad.l./ starosta zahájil jednání, přivítal přítomné a seznámil s programem.
Program schválen bez připomínek.

Ad.2./ Ověřovatelé zápisu stanoveni pp.Sattler a Řezník

Ad.31 K akci - motorkáři - starosta se osobně informovalo situaci. Nebylo
připomínek.



- Věci kolem požární nádrže (instalace plotu) vše si p.Krajmer udělá
sám.

Ad.4.! Závěrečný účet vyvěšen,( 28.4. až 29.5.) byla možnost jej prostudovat. Ze
strany občanů nebyly vzneseny žádné připomínky. Je založen na OÚ.

Ad.5.! Audit - nebyly zjištěny žádné výrazné chyby a nedostatky. Byl vyvěšen
(28.4. až 29.5.). Poprvé za 4 roky je bezproblémový Rovněž uložen na OÚ.

Ad.6.! Rozpočtová opatření
č.l dotace na volby č. 10011 částka 16.600.-Kč čerpání dle propozic -

bez problémů.
č.2 dotace č. 146 Program obnovy venkova v roce 2010 částka

60.000.-Kč rovněž čerpání dle propozic - bez závad.

Ad.7.! Mimořádná fakturace 65 OOO.-Kč- museli jsme z našeho rozpočtu
zaplatit. Důvod - je následující. Velmi malý odběr vody, tím pádem se vybralo
za vodné méně, další faktura byla na částku 59 546.-Kč a to na opravy
vodovodního řádu. (u Ševečků a u požární nádrže).
Je potřeba s tím kalkulovat v přípravě rozpočtu na příští rok. Tato skutečnost nás
povede k tomu, že bude nutno v roce 2011 zdražit vodné.
Knčtig - proč VHOS cenu vodného (zdražení) neudělal již dříve.
Henych - požádáme odpovědného pracovníka VHOS, aby nám vše vysvětlil.
Nejlépe bude jej pozvat na zastupitelstvo.

Ad.8.!
Diskuse
Šeba - stav výpočetní techniky u OÚ - viz zvláštní příloha
Henych - v rámci výstavy zadržovacího zařízení na potoku nám byla odebrána
část pozemku. Dostali jsme finanční kompenzaci 3.254.-Kč. Tylo peníze dle
nařízení smíme použít do životního prostředí. Za tyto peníze koupíme na podzim
hnojivo na větrolam a nějaký stromek do parku, za ty, které jsme museli
zlikvidovat.

- Hasičská zbrojnice je opravena
- Garáž - příští rok se budeme snažit získat dotace z Mikroregionu na

generální opravu celého objektu
Knčtig - je potřeba tedy opravit (natřít) alespoň střechu a to ještě letos, jsem
ochoten to natřt



Henych - tuto opravu je potřeba zadat firmě, kvůli bezpečnosti a sehnat na příští
rok dotaci.
Knčtig - Tak alespoň opravit ty fleky nejvíce poškozené
Henych - Knčtig, Řezník a Krajmer zjistí co ajak s garáží ještě letos.

- Pouť 18.7. vše je zajištěno v sobotu taneční zábava od 14.00 dětské
odpoledne

- p.Kozlová si občerstvení zajistí ve vlastní režii
- houpačky a kolotoče jsou rovněž zajištěny
- sobotní zábavu povolujeme do 22.00 hod.

Henych - volby navrhuji na příští obsdobí 7 členů OÚ
Šeba - navrhuji 5 členů
Knčtig - 5 je málo
Henych - ptám se ostatních členů na názor - ostatní jsou pro 7 členů
Knčtig - již nechci kandidovat do příštího OZ
Ing:Ondráčková - rovněž tak již nechci kandidovat
Henych - kandidátka bude za stranu "Starostové a nezávislí"
Henycvh - p.Niederle by si měl celou administrativu kolem voleb vzít na
starost. Minule to zvládl na výbornou

Niederle - vezmu se to na starost
Ing. Ondráčková - jak je to s dokončením prodeje drůbežárny??
Henych - vše je vyřešeno a materiály k této věci jsou uloženy na OÚ, kde jsou
k nahlédnutí
Ing.Ondráčková - starosta nebo někdo by měl mému manželovi poděkovat za
práci pro obec.
Henych - nebudu se k tomu vracet. Vrátil klíče od malotraktoru místostarostovi
a považuji věc za vyřízenou.
Šeba - rozhlas - je potřeba to dát vše konečně na pravou míru. Zavolám
Letochu a domluvím se co a jak je třeba udělat, aby nám rozhlas konečně
fungoval dle našich požadavků.

ověřovatelé zápisu


