
 

 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Študlov 

 

Zasedání ze dne:11.12.2014 

Čas konání:18.00 hod 

Místo: zasedací místnost OU 

Přítomnost: dle prezenční listiny 

Omluveni:dle  prezenční listiny 

Hosté: p.Helena Kubínová  - účetní OU 

 

Program 

1.Zahájení 

2.Určení zapisovatele a  ověřovatelů zápisu 

3.Kontrola plnění usnesení 

4.Projednání a schválení rozpočtu na rok 2015 

5.Projednání a schválení:                                                                                                           

-  ceny vodného pro rok 2015 

 - plánu nákladů a údržby vodovodu pro rok 2015 

6.Různé 

7.Diskuse 

8.Usnesení 



9.Závěr 

 

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

Študlov. 

Přítomno 7 zastupitelů,zasedání obecního zastupitelstva je usnášení schopné. 

Ad.2/ Starosta obce určil zapisovatelkou zasedání obecního zastupitelstva p. 

Stanislavu Ochranovou a ověřovatele zápisu p. Danu Sedlákovou a p. Martinu 

Kvapilovou. 

 

Ad.3/ Starosta obce pan Jaroslav Niederle konstatoval,že usnesení přijatá na 

zasedání obecního zastupitelstva ze dne 21.11.2014 jsou plněna.  

Ad.4/  Starosta obce vyzval  účetní p. Helenou Kubínovou k projednání Návrhu 

rozpočtu  na rok 2015.Rozpočtované přijmy roku 2015  -  1442,1 tis.Kč.  

                                                        Rozpočtované výdaje roku 2015 -  1134 tis. Kč. 

    Návrh rozpočtu byl vyvěšen v zákonné lhůtě na úřední vývěsce a webových 

stránkách obce. K návrhu nebyly podány žádné návrhy ani  připomínky od 

obyvatel obce.Návrhy či připomínky nevznesli ani zastupitelé obce.Bylo 

přikročeno k hlasování o rozpočtu obce na rok 2015. Hlasovalo 7 zastupitelů  

pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Rozpočet na rok 2015 byl 

schválen.   

Dále p.Helena Kubínová, účetní obce předložila návrh Rozpočtového výhledu 

obce Študlov  na rok 2016-2018 

- rozpočtový výhled počítá s růstem příjmů dle očekávaného vývoje 

- počítá s tvorbou provozního přebytku 

- počítá s příjmy na rozvoj obce 

Zastupitelé nevznesli návrhy ani připomínky k předloženému 

Rozpočtovému výhledu.                                                                               

Starosta obce p.Jaroslav Niederle přistoupil k hlasování o předloženém 

návrhu. Budeme hlasovat. Hlasovalo 7 zastupitelů obce pro,nikdo nebyl 



proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh Rozpočtového výhledu obce 

Študlov na rok 2016 - 2018 byl schválen. 

Ad.5/  Projednání a schválení ceny vodného  a plánu nákladů a údržby 

vodovodu pro rok 2015.                                                                                     

Starosta obce p. Jaroslav Niederle a p.Dana Sedláková byli dne 1.12.2014 na  

jednání se zástupcem  VHOS a.s. panem ing. Lukášem Vykydalem.Na základě 

jednání starosta obce předložil Návrh kalkulace a ceny pro vodné na rok 2015. 

Kalkulovaná cena vodného na rok 2015 je 37,00 Kč/m3 s DPH a je nezměněna 

oproti roku 2014. 

Plán fondu oprav vodovodu je kalkulován na tvorbu roční rezervy ve výši       

216 000  Kč/rok.Obec Študlov vytvoří finanční rezervu pro mimořádné opravy a 

vyjedná pojištění vodovodu pro případ mimořádné havárie.  Nebude však 

kumulována roční rezerva v kalkulované výši.                                                         

Poruchy na vodovodním řádu má na starosti p.Šmachtl Otto  jehož tel. číslo je 

následující:  461 523 613 

                      602 117 920 

a je uvedeno  na vývěsce   a v  prodejně potravin.  

VHOS a.s. jménem provozovatele vodovodu v Obci Študlov, požádal o výměnu 

stávajícího chlorovacího zařízení Alldos M 205, r.v.1997. 

Stávající chlorovací zařízení je umístěno v čerpací stanici. Chlornan sodný je 

aplikován do výtlačného potrubí v závislosti na chodu čerpadla. 

VHOS a.s. žádá o výměnu stávajícího zařízení z důvodu jeho stáří a 

opotřebovanosti působením agresivního roztoku. V letech 2010 a 2011 došlo 

k poruše na tomto zařízení a opravám.  Cílem je kontinuální dodávka hygienicky 

nezávadné pitné vody všem odběratelům. 

Náklady na výměnu chlorovacího zařízení kvalifikovaně odhaduje na cca 35 tis. 

Kč bez DPH. 

Po jednáních je předpokládaná cena dohodnuta na 5000Kč. 



Starosta obce  dává hlasovat o schválení ceny vodného na rok 2015 a plánu 

nákladů a údržby  vodovodu pro rok 2015. .Hlasovalo 7 zastupitelů pro ,nikdo 

nebyl proti ,nikdo se nezdržel hlasování .Cena vodného a plán nákladů a údržby 

vodovodu pro rok 2015 jsou schváleny. 

Ad.6/ Starosta obce pan Jaroslav  Niederle informoval zastupitelstvo obce o 

průběhu Valné hromady Mikroregionu Brněnec jehož členem je i Obec 

Študlov. 

Valná hromada volila nové vedení.Starostou byl zvolen pan Zdeněk 

Kadlec,místostarostou pan Petr Havlíček. 

Obec ŠTUDLOV  platí členský poplatek 63 Kč/rok za trvale přihlášeného 

obyvatele. To je 8 127 Kč pro rok 2015. 

Průměrný příjem z činnosti Mikroregionu pro obec z minulosti je 35 000 Kč/rok. 

Pro rok 2015 je reálný příjem financí na úpravu prostranství  v obci.Je nutno 

připravit návrh a projekt. 

Vedení Mikroregionu mimo jiné uvažuje o pořízení skákacího hradu.  

- Starosta obce podal návrh zastupitelům obce, hledat možnost bankovního 

zhodnocení volných finančních prostředků. Navrhl, aby  p .ing..Ludmila 

Ondráčková u České Spořitelny zjistila možnost  zhodnocení  volných 

prostředků obce s termínem do 15.3.2015. Pani  ing. Ludmila Ondráčková návrh  

přijala. 

- Závěrka pokladny obce bude k termínu 15.12.2014 

- Současná bezpečnostní schránka nevyhovuje pro bezpečné uchovávání 

hotovosti obce.Starosta obce dal návrh na pořízení a zabudování regulérní 

bezpečnostní schránky pro potřebu obce.Budeme hlasovat  pro koupi  nové 

schránky. Hlasovalo 7 zastupitelů pro ,nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 

hlasování.Nákup bezpečnostní schránky byl odsouhlasen. 

- Předávání dokumentace a rozpracovaných záležítostí obce  se uskuteční dne 

13.12.2014 za přítomnosti bývalého starosty pana Vladimíra Henycha. 

Po provedené inventarizaci majetku  bude uskutečněno další setkání. 



Elektronická dokumentace a webové stránky obce jsou tvořeny nově a to z 

toho důvodu,že došlo k vymazání dat a zrušení záznamů vedených na 

webových stránkách obce. Tuto agendu měl na starosti bývalý místostarosta 

obce pan Jaroslav Šeba .Zastupitelstvo obce vzalo uvedenou informaci na 

vědomí. 

Ad.7/ Diskuse 

-pani Martina Kvapilová podala návrh na kontrolu vybavení dětského hřiště po 

tech.stránce z důvodu bezpečnosti provozovaného zařízení.Bude kontaktován 

truhlář p.Sedlák a projednán postup potřebných oprav. 

-pan Milan Řezník navrhl zvážit z důvodu bezpečnosti dětí,oplocení dětského 

hřiště. 

-starosta obce podal informaci o rozhovoru se starostou Rozhraní panem 

Bártou o postupu při hledání možnosti opravy komunikace na Rozhraní. 

Panuje shoda,že komunikaci je třeba opravit a společně budeme hledat řešení. 

Doposud nemáme odpověď policie ČR – dopravního oddělení Svitavy – k řešení 

zrcadla u koupaliště a zatáčky nad obcí Chrastavec. 

-pani ing.Ludmila Ondráčková upozornila na potřebu opravy místního rozhlasu 

z důvodu špatné slyšitelnosti. 

Ad.8/  Usnesení 

        Usnesení tvoří samostatnou přílohu zápisu. Bylo schváleno všemi 

zastupiteli. 

Ad.9/   Program jednání obecního zastupitelstva byl vyčerpán, další připomínky 

nebo návrhy nejsou. Starosta obce poděkoval za účast a končí zasedání. 

 

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

Zapisovatelka                                                  Ověřovatelé zápisu 

 

Ve Študlově    11.12.2014 



 


