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Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obce Študlov

Konáni schůze: 9.4.2010
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 inventarizace majetku obce
5./ Schválení kupní smlouvy (drůbežárna)
6./ Schválení a projednání opravy traktoru
7./ Projednáni a schválení úpravy komunikace před čp. p.Suchý až

Čp. obchodu (čp.13, čp.38 a čp.84)
8./ Diskuse
9./Usnesení

10./ Závěr

Ad.l./ starosta zahájil jednáni dnešní schůze a seznámil s programem - bez připomínek
schválen.

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

Ad.3./ starosta měl za úkol zjistit podmínky úpravy komunikace před čp. 13 až čp ..84.
Jeho závěry jsou předmětem samostatného bodu dnešního jednání



Ad.4.! Inventarizace veškerého majetku v gestci naší obce - nejsou problémy. Bude součástí
usnesení

Ad.S.! Prodej majetku obce (drůbežárna)
Henych - v termínu se přihlásil pouze jeden zájemce a to p.Ondráček Pavel. Kupní smlouva
(viz příloha). Všechny věci související s koupi nemovitosti si zařídí p:Ondráček sám. My
pouze požadujeme 30 OOO.-Kč. Může to být i formou splátek.
Knotig - je potřeba určit termíny plátek

iederle - toto vše musí být součástí smlouvy.
Henych - doplníme smlouvu o splátkový kalendář, spolupráce s p. eiderlem, el. Proud bude
řešen samostatně.

Ad.6.! dle hodnocení lidí z Vítějevse je náš traktor ve velmi špatném stavu a tuto zimu by již
neměl vyjet vůbec ven. Potřebuje generální opravu aby byl schopen provozu v našich
podmínkách. Náklady na tuto opravu jsou odhadnuty na 100 OOO.-Kč
Kozlová - není jiné řešení ???
Henych - jediné řešení je v současné době traktor úplně odstavit z provozu.
Ing.Ondráčková - traktor v obci je potřeba ale na druhou stranu je potřeba jej opravit ale
hlavně potom udržovat.
Knotig - traktor je v obci potřeba
Kozlová - je pan Jež tím pravím na obsluhu našeho traktoru??

iederle - provoz traktoru je velký problém, mám obavy aby se nic nepřihodilo. Provoz
traktoru není v souladu předpisy.
Henych - starosta a místostarosta projednají situaci kolem traktoru s panem Ježem a\dle jeho
vyjádření a postojů se zachovají a stanoví další postup.

Ad.7.! Úprava komunikace
Henych - volal jsem na SÚS vedoucímu. Udělají výkop až po prodejnu, žádají spoluúčast
20 OOO.-Kč. Je potřeba, aby se členové zastupitelstva k tomu vyjádřili.
Knotig - je to ostuda pro celou naší obec, je to katastrofa, musí se tím něco udělat.
Kozlová - proč spoluúčast obce, proč se na tom máme podílet??
Šeba - nesouhlasím se spoluúčastí (viz příloha)

iederle - mám připravenou i jinou variantu
Sattler - je to ve prospěch celé obce
Šeba - argumenty, které jsou zde uváděny mě nepřesvědčili
Henych - uzavírám diskusi o tomto bodě na nechávám hlasovat kdo je pro abychom se
spolupodíleli na úpravě cesty do výše 20 OOO.-Kč.
9 přítomných 7 hlasovalo pro 2 (Šeba kozlová) byli proti. ávrh na spoluúčast do výše
20 OOO.-Kč byl přijat.

ad.8.!
Henych - na Kozlovou - jak jsou zajištěny čarodějnice a pouť, jak jste schopna tyto akce
zajistit??
Kozlová - čarodějnice ano, ale pouť nejsem schopna sama zajistit.
Henych - na p.Řezníka - jak busde zajištěn motorkářský sjezd co se týče pořadatelské služby.
Řezník - nevím, to je vše věc Michala Šeby, ten to má pravděpodobně na starosti.
Henych - dobře, spojím se tedy s .Šebou M. a nechám se informovat co ajak.



Šeba - v dost špatné stavu jsou sněžáky, koupaliště a dětské hřiště - co s tím budeme dělat??
Ing.Ondráčková - sněžáky jsou již uklizeny
Kozlová a Ing.Ondráčková - dětské hřiště si vezmeme do opatrovnictví
Henych - domluvíme úpravu koupaliště do konce měsíce června.

Ad.9./ U sne sen í - zvláštní příloha

Ad.10./ program vyčerpán - starosta ukončil jednání.

ověřovatelé zápisu


