
                             

 

 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                              

Obce Študlov  

 

 

Zasedání ze dne: 21.11.2014 

Čas konání: 18.00 hod 

Místo: zasedací místnost OU 

Přítomnost: dle prezenční listiny 

Omluveni: dle  prezenční listiny 

Hosté: dle  prezenční listiny 

 

Program 

 1.Zahájení 

2.Určení zapisovatele a  ověřovatelů zápisu 

3.Návrh rozpočtu na rok 2015 

4.Určení organizační struktury obecního úřadu 

5.Diskuse 



6.Závěr 

Ad.1/ Starosta obce p.Jaroslav Niederle zahájil jednání zastupitelstva obce Študlov. 

Přítomno 7 zastupitelů,zasedání obecního zastupitelstva je usnášení schopné. 

Starosta obce navrhl doplnění programu jednání a to o body: 

1.Rozpočtové opatření č.6 

2.Určení inventarizační komise 

Přítomno 7 zastupitelů - pro 7, proti nikdo,nikdo se nezdržel hlasování. 

Předložený návrh byl přijat. 

Ad.2/ Starosta obce určil zapisovatelkou zasedání p.Stanislavu Ochranovou a 

ověřovatele zápisu p.Danu Sedlákovou a p.Martinu Kvapilovou. 

Ad.3/Starosta obce spolu s účetní p.Helenou Kubínovou předložili návrh rozpočtu na 

rok 2015.Návrh rozpočtu byl předjednáván na přípravném zasedání nově zvolených 

zastupitelů obce.                                                                                                                                           

Předpokládané příjmy jsou 1 442 000 Kč.                     Rozpočtované  výdaje  jsou 

1134 000 Kč. Starosta obce žádá zastupitele o vyjádření se k návrhu rozpočtu obce 

na rok 2015.Vzhledem k tomu,že návrh byl předjednán, zastupitelé nemají 

připomínky.Předložený návrh bude vyvěšen na úřední desce a webových stránkách 

obce v zákonné lhůtě.Občané se k návrhu mohou vyjádřit a jejich připomínky a 

návrhy budou projednány při schvalování rozpočtu obce na zasedání zastupitelstva 

obce,které se uskuteční dne 11.12.2014 . 

Ad.4/Rozpočtové opatření č.6 

Zpracováno jako zvláštní příloha. 

Ad.5/Starosta obce v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní 

směrnice o inventarizaci  č. 9/2011 tímto stanovil harmonogram provedení inventur 

v rámci řádné inventarizace k 31.12.2014. Veškeré inventury k ověření skutečného 

stavu majetku, závazků a pohledávek budou provedeny jako prvotní a budou 

sestaveny ke konci rozvahového dne tedy ke dni 31.12.2014. 

Pro provedení inventur jmenoval jednu  inventarizační komisi , která provede fyzickou 

a dokladovou inventuru, zhodnocení výsledků inventur a sestavení inventarizační 

zprávy. 

Předsedkyně komise - p.Stanislava Ochranová 

Členové komise -          p.Jiří Štěpán 

                                        p.Milan Řezník 



                                        p.Martina Kvapilová 

                                        p.ing.Ludmila Ondráčková 

Proškolení členů inventarizační komise bude provedeno  11.12.2014 

Zápis z provedené inventarizace bude předložen a projednán na nejbližším 

zasedání zastupitelstva obce . 

   Budeme hlasovat o harmonogramu inventur.Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? 

Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  Pro prvotní návrh hlasovalo 7 

zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh inventarizace 

byl přijat. 

 

Ad.6/Starosta obce p.Jaroslav Niederle předložil následující návrhy pro organizaci 

činnosti zastupitelstva obce: 

1. Navrhl způsob svolávání zastupitelstva obce následovně: 

    a)vyvěšením na úřední desce 

    b)vyvěšením na webových stránkách 

    c)zasláním e-mailu zastupitelům 

    d)zasláním SMS p.Milanu Řezníkovi   

          Budeme hlasovat o určení způsobu svolávání zastupitelstva obce.Má 
někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  
Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se 
nezdržel hlasování. Návrh na způsob svolávání zastupitelstva obce byl přijat. 

 

2.Změnu úředních hodin následovně: 

    pondělí  -  10  -  12 hod. 

    středa   -    15.30  -  17.30 hod. 

    neděle    -   10  -  12 hod. 

          Budeme hlasovat o změně úředních hodin obecního úřadu.Má někdo ze 
zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  Pro 
prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 
hlasování. Návrh na změnu úředních hodin obecního úřadu byl přijat. 

 



3.Výplatu odměn zastupitelům a odměn za smluvní práce převodem na účet 

příjemce(ve všech případech kdy má příjemce bankovní účet veden) k termínu 

8.následujícího měsíce. 

          Budeme hlasovat o způsobu výplaty odměn obecního úřadu.Má někdo ze 
zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  Pro 
prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 
hlasování. Návrh na způsob výplaty odměn obecního úřadu byl přijat. 

4.Konkretizoval odměny zastupitelů obce uvedené v usnesení ustavujícího zasedání 

zastupitelstva obce ze dne 8.11.2014 

  Budeme hlasovat o konkretizaci odměn zastupitelů obce Študlov.Má někdo ze 

zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  Pro prvotní 

návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. 

Návrh na  konkretizaci odměn zastupitelů obce Študlov  byl přijat. 

5.Pověřil ůčetní p.Helenu Kubínovou aby seznámila zastupitele s návrhem pověření 

starosty obce částečnou pravomocí k provádění rozpočtových opatření  mezi 

jednotlivými zasedáními zastupitelstva v souladu s §102 odst.2písm. a) zákona 

č.128/2000 Sb. 

  Budeme hlasovat o pověření starosty obce částečnou pravomocí k provádění 

rozpočtových opatření  mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva v souladu s §102 

odst.2písm. a) zákona č.128/2000 Sb. 

Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  

Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. Návrh na pověření starosty obce částečnou pravomocí k provádění 

rozpočtových opatření  mezi jednotlivými zasedáními zastupitelstva v souladu s §102 

odst.2písm. a) zákona č.128/2000 Sb.  byl přijat. 

 

6.Dále starosta obce navrhl,aktualizovat smlouvu s p.Helenou Kubínovou, účetní OU. 

Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  

Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. Návrh na aktualizaci  smlouvy s p.Helenou Kubínovou byl schválen. 

7.Hodinový tarif běžných smluvních prací pro potřebu obce  stanovit pro rok 2015 na 

60 Kč/hod. 

Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  

Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. Návrh na  hodinovou výši úhrady za smluvní práce byl přijat. 

 



8.Pověření zastupitelů pro určité činnosti je navrhováno následovně: 

   a)pani Dana Sedláková 

      Řešením aktuálních záležitostí obce v ranních hodinách. 

      Jediná pověřená osoba při spravování skládky . 

                  -1.klíč -obec 

                  -2.klíč -p.Dana Sedláková 

                  -3.klíč - p.Martina Kvapilová - výkon dohledu 

       b)pan Milan Řezník 

           Velitel SDH  bude garantem OU za činnost SDH v obci. 

       c)pan Jiří Štěpán 

            Pověřená osoba za správu strojů a vybavení v majetku obce. 

            Kontroluje servis,revize,náklady,řízeně půjčuje zařízení občanům. 

            Cíl - centrální umístění,přehled a bezpečnost. 

        d)pani Martina Kvapilová 

            Pověřena kontrolou parku,dětského hřiště,kurtu. 

             Kontroluje technický stav,pořádek,kvalitu prováděných oprav. 

       e)pani ing.Ludmila Ondráčková 

           Pověřena prací v oblasti ekologie,poradenství,dotací a zápisů do obecní          

kroniky.  

    Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů 

zastupitelstva.  Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo 

se nezdržel hlasování. Návrh na pověření zastupitelů pro určené činnosti byl 

schválen. 

9.Podal návrh vyřadit mobilní telefon stávajícího starosty obce z evidence majetku z 

důvodu jeho poškození a odsouhlasit nákup nového služebního telefonu starosty 

obce.   

Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  

Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. Návrh vyřadit mobilní telefon stávajícího starosty obce z evidence majetku 

z důvodu jeho poškození a odsouhlasit nákup nového služebního telefonu starosty 

obce byl schválen .  



10.Navrhl pověřit organizací Mikulášské nadílky p. Danu Sedlákovou, akce se 

uskuteční 6.12.2014 v kulturním domě,technické a organizační zajištění zajistí 

p.Sedláková s týmem, který si pro tuto akci utvoří.Obec Študlov přispěje na balíček 

každému pozvanému dítěti částkou 80Kč. 

Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  

Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. Návrh pověřit organizací Mikulášské nadílky pani Danu Sedlákovou a  

přispět na balíček každému pozvanému dítěti částkou 80Kč. byl schválen. 

 

11.Rozsvícení Vánočního stromu se uskuteční ve spolupráci se členy SDH 

Študlov,termín akce je 29.11.2014,odpovědná osoba je p.Petra Řezníková .OU 

zajistí připojení proudu a barevný světelný řetěz. 

Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  

Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. Návrh zajistit připojení el.proudu a zakoupit barevný venkovní řetěz byl 

schválen. 

   12.Navrhl odsouhlasovat rozhodování záležitostí  obce mezi zasedáními 

zastupitelstva obce Ad hoc. 

Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  

Pro prvotní návrh hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. Návrh odsouhlasování Ad hoc byl přijat. 

 

Ad7./ Diskuse 

Starosta obce v diskusi podal následující informace: 

-Jednání se zástupci VHOSu Moravská Třebová se uskuteční v pondělí 1.12.2014 v 

prostoru OU Študlov v 11.30 hod.Projednávaná bude cena dodávek vody pro rok 

2015 , technická a organizační opatření,která se týkají vodovodu. 

 -Na dětském hřišti umístníme Provozní řád. Místo umístění určí p.Martina Kvapilová. 

-Z mikroregionu dostaneme přístřešek s lavicemi,který bude umístěn,pokud 

nerozhodneme jinak,u budovy místního hostince. 

-Valná hromada mikroregionu Brněnec se uskuteční dne 4.12.2014,bude řešeno 

personální obsazení a plán společné spolupráce pro rok 2014. Obec Študlov  budou 

zastupovat starosta a místostarostka. 

-Dojde k výměně sloupu el.vedení u č.p.7.Poškozený dřevěný bude nahrazen 

betonovým.Jedná se o veřejný zájem,OU vydal souhlasné stanovisko. 



-Podměty občanů z ustavujícího zasedání zastupitelů obce řešíme. 

-Pro posouzení dopravním oddělením Policie ČR  bude předán požadavek občanů 

na řešení dopravní situace křižovatky u koupaliště a zatáčky u Chrastavce. 

-Usnesení obecního zastupitelstva ze dne 25.9.2014 - nákup pozemku (cesta k 

Peterkovým) za 30 000 Kč. bude z časových důvodů realizováno v 1.čtvrtletí 2015 

-Usnesení předcházejícího zastupitelstva nakoupit 2ks pánských uniforem členům 

SDH Študlov bude realizováno do konce roku 2014. 

-Velitel SDH Študlov p.Milan Řezník  byl požádán o dodání zápisu z Výroční schůze 

SDH konaná v roce 2014 z důvodu kompletace dokumentace. 

-Je zahájeno jednání pro optimalizaci nákladů dodávek el.energie pro Obec 

Študlov.Stávající smlouva je dlouhodobě neupravovaná.Podobně je smlouva s 

O2.před optimalizací. 

-Česká spořitelna- proveden přepis oprávněných osob.Vyřizujeme roční prázdniny na 

poplatek za vedení účtu. 

-Nové webové stránky jsou před dokončením.Změna proběhne v průběhu prosince 

2014 

-Provedené práce  po ustavujícím zasedání: 

  a)Vyvezen septik u kulturního domu - p.Veit 

  b)Oprava okna a dveří  v kulturním domě po vloupání - p.Sattler 

  c)Pokáceny náletové stromy za OU - p.Jiří Štěpán a p.Jana Štěpánová 

  d)Dokončena úprava regálů v knihovně - p.Sattler 

  e)Upravena skládka - p.Zehnálek 

   f)Provedena úprava vytápění na OU - p.Sedlák 

   g)Opraveno osvětlení na sále kulturního domu,generální očista osvětlení. 

      Doplnění a výměna žárovek - p.Sedlák s p.Sedláková 

   h)Vyčištěna kanalizace u parku před zimou - hasiči 

   ch)Zazimována nautila u koupaliště - p. Jan Krajmer 

- Ve středu 3.12.2014 se uskuteční kontrola funkčnosti sirény.Občané budou 

upozorněni rozhlasem. 



-Byl poškozen plot p.Svobody dětmi při snaze získat míč,který při hře spadnul na 

zahradu p.Svobody.Pan Svoboda nabízí,že děti za takovéto situace mohou volně na 

jeho zahradu přijít a míč si odnést a nemusí poškozovat nový plot. 

-Kontakty prostřednictvím webových stránek a jejich vyřizování: 

        a)pan Zdeněk Moravec vlastní zděděný les u Študlova a má zájem o výběrové 

kácení a pořez dřeva na katru.Kontakt předán panu Jiřímu Sattlerovi 

        b)pani Milada Martínková hledá informace o svých předcích ze Študlova.Pan 

Olšan přijede koncem měsíce listopadu na chalupu a jemu dostupné informace sdělí. 

         c)pan Kopecký z Letovic má zájem o včelník,který stojí u kopaliště.Obdržel 

informaci ,že včelník aktuálně majitel nechce prodávat. 

 

Ad 8/ Usnesení 

Zpracováno jako zvláštní příloha. 

Ad 9/ Program vyčerpán,další připomínky nebo návrhy nejsou.Starosta obce 

poděkoval za účast a končí zasedání. 

 

 

.........................................                                .............................................. 

      Zapisovatelka                                                  Ověřovatelé zápisu 

 

 

Ve Študlově    28.11.2014 

 


