
OBEC ŠTUDlOV
okres SVITAVY

569 04 p. Bměnec
ICO: 277479

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva
Obce Študlov

Konání schůze: 29.11.2010
Čas konání: 18.00 hod.

Přítomnost: dle prezenční listiny
Omluveni: dle prezenční listiny

Hosté: dle prezenční listiny

PROGRAM

l./Zahájení
2./ Určení ověřovatelů zápisu
3./ Kontrola plnění usnesení
4./ Projednání návrhu rozpočtu na rok 2011
5./ Projednání a schválení rozpočtových opatření
6./ Určení inventarizační komise
7./ Příprava mikulášské besídky
8./ D i s k u s e
9./UsnesenÍ
10./Závěr

Ad.1./ starosta zahájil jednání dnešní schůze, z 7 zastupitelů je přítomno 5,
schůze je usnášeni schopná. Seznámil s programem, bez připomínek schválen.

Ad.2./ Ověřovatelé zápisu určení pan Sattler Jiří a paní Kozlová Marie

Ad.3./ Usnesení minulé schůze - oprava střechy na garáži- zastupitele Řezník a
Knětig konstatovali, že je nutná celková oprava střechy. Na tuto akci bude
požadována dotace z Mikroregionu. Spojí se to z celkovou rekonstrukci objektu
Garáže.



AdA.! starosta s účetní předložili návrh rozpočtu na rok 2011, rozpočet je
vyrovnaný. Příjmy 1 038 OOO,.Kč,Výdaje stejné. Starosta žádá zastupitele
k vyjádření se k tomuto bodu. Není připomínek. Tento návrh bude jednak
vyvěšen na úřední desce a jednak bude vyvěšen i na naších webových stránkách.
To vše po dobu 14 dní. Občané se k tomu můžou vyjádřit ajejich připomínky
budou projednány na další schůzi, kde se bude schvalovat rozpočet na příští rok.

Ad.5.! Rozpočtová opatření č.3 - dotace na volby do Zastupitelstev obcí ČR
Přijatá dotace - 15 100.-Kč
Rozúčtování výdajů

- kanc, a ostatní potřeby - 3.362AO.-Kč
- poštovné - 500.-Kč
- odměny ČOVK,brigáda - 6.095.50.-Kč
- zdrav.poj.z ZV - 513.-Kč
- pohoštění - 488.-Kč
- cestovné - 588.-Kč
Celkem příjmy 15.100.-Kč
Celkem výdaje 11.543.90.-Kč
Bude vráceno 3.553.10.-Kč
Starosta nechává hlasovat o tomto bodu
5 přítomno - pro 5 proti nikdo, zdržel se hlasování - nikdo

Ad.6.! Inventarizační komise bude pracovat ve složení:
Předseda - ŠEBA Jaroslav
Členové - Řezník Milan, Kozlová Marie

Za stop stav je považován konec roku 2010 a zápis se předloží ke schválení
na nejbližším zasedání po tomto termínu.
Starosta nechává hlasovat o tomto bodu jednání jako celku
5 přítomno - pro 5, proti nikdo, zdržel se hlasovaní rovněž nikdo

Ad.7.!
Hlavní organizátor akce paní Krajmerová informuje
Bude zakoupeny věci na balíčky v hodnotě 40.-Kč. Bude vyhotoveno
30 balíčků. Cena je 1.200.-Kč kterou zaplatíme z obecního rozpočtu.Akce je
naplánovaná na 5.12.2010 v KD. Organizační věci zajišťuje p.Kozlová.
Starosta nechává hlasovat o tomto bodu jednání
5 přítomno - pro 5, proti nikdo, zdržel se hlasovaní rovněž nikdo.

Ad.8.!
Henych - při jednání s pracovníkem (přítomen rovněž místostarosta obce)
VHOS Moravská Třebová byla projednána otázka vodného pro příští rok.
Vzhledem z navýšení nákladů (elektřina, inflace) byla cena vody z m3
stanovena na 30.-Kč a to bez DPH. S DPH tato cena je stanovena 36.-Kč.



Niederle - je skutečnost, že neustále klesá spotřeba vody v naší obci.
Starosta nechává hlasovat o tomto, aby vodné v následujícím období bylo
36.-Kč za m3
5 přítomno - pro 5, proti nikdo, zdržel se hlasovaní rovněž nikdo.

Henych - náklady na svoz komunálního odpadu rovněž výrazně stoupají. Po
propočtech cena na občana a rok dle skutečnosti činí 847.-Kč. Z tohoto
důvodu je na příští rok stanovena cena za svoz komunálního odpadu na
občana obce 500.-Kč a za rekreační objekt rovněž 500.-Kč. Toto je vše
v souladu se zákonem o odpadech.
Starosta nechává hlasovat o tomto, aby poplatek za svoz komunálního
odpadu na rok 2011 byl stanoven 500.-Kč na občana a 500.-Kč za rekreační
objekt.
5 přítomno - pro 5, proti nikdo, zdržel se hlasovaní rovněž nikdo.

Sattler - je potřeba informovat naše občany o skutečnost jak ve vodném tak i
v poplatcích a nákladech za svoz komunálního odpadu.

Niederle - jak to je s traktorem, kolik vlastně stála oprava ??

Henych - oprava traktoru stále celkem 122 OOO.-Kč,je potřeba v příštím roce
domluvit ještě technickou prohlídku. Problém je s vlečkou, kde by investice
do oprava a technické prohlídky výrazně převýší naše možnosti a není
v současné době aktuální. Vlečku lze použít tedy jen v rámci obce.

Ad.9/ U sne sen í
Zpracováno jako zvláštní příloha

Ad.10/ Program vyčerpán, další připomínky nebo návrhy nejsou, Starosta
poděkoval za účast a končí dnešní zasedání.-

Ověřovatelé zápisu


