
                             

 

 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                              

Obce Študlov  

 

 

Zasedání ze dne: 18.2.2015 

Čas konání: 17.00 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.Kontrola plnění usnesení 

4.Seznámení se „Zápisem z dílčího přezkoumání hospodaření Obce 

Študlov za rok 2014" 

5.Projednání a schválení výše poplatků za svoz komunálního odpadu a 

poplatků za psy na rok 2015. 

6.Projednání a schválení výše darů občanům při významných výročích. 

7.Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku obce k 31.12.2014 . 

8.Projednání a schválení zápisu do Obecní kroniky za rok 2013 . 

9.Informace z jednání Mikroregionu Brněnec a projednání možnosti 

dotace na úpravu  veřejného prostranství.                                                                                                            

10.Příprava  a  schválení  organizace  setkání žen a důchodců  se 

zastupiteli obce, které se uskuteční  7.3.2015 v Kulturním domě. 

11.Doplnění Místního programu obnovy vesnice do roku 2020. 

12.Ostatní záležitosti : - informace o stavu jednání s Krajským                                                      

                                      pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj ve 

                                      věci restitučního nároku  dědiců pana Nečase. 

                                  - informace o aktuální bezpečnostní situaci v obci. 

                                  - stav jednání o ukládání odpadů  a návrh na řešení 

                                    likvidace bioodpadů v obci a jiné. 

                                            

 13.Diskuse                                                                                                             

 14.Usnesení 

 15.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 p.Stanislavu 

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

Kvapilovou. 

Ad.3/Starosta obce informoval zastupitelstvo , že usnesení z 

předcházejíciho zasedání je plněno.V záležitosti opravy  vybavení 

dětského hřiště byl kontaktován stolař pan Sedlák. Oprava vybavení 

bude realizována za příznivého počasí.                                                                                                                            

Ad.4/ Zápis z dílčího přezkoumámí hospodaření obce 

Dílčí přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce dne 15.1.2015.                                    

Přezkoumané období od 1.1.2014 do 31.12.2014. 

Při  přezkoumání  hospodaření územního celku nebyly zjištěny chyby a 

nedostatky. 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozšíření usnesení ustanovujícího 
zasedání  ze dne 8.11.2014. 
 -všichni zastupitelé jsou neuvolněni. 
-konkretizaci odměn  neuvolněných zastupitelů 
 
Zápis o kontrole  tvoří samostatnou přílohu. 

Ad.5/  Projednání a schválení výše poplatků za svoz komunálního 

odpadu a poplatků za psy na rok 2015. 

Zastupitelstvo obce schválilo návrh starosty obce ponechat výši poplatků 

za svoz komunálního odpadu a poplatků za  psy pro rok 2015 beze 

změny. 

 



   Budeme hlasovat .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 byl 

přijat. 

 

Ad.6/Starosta obce p.Jaroslav Niederle předložil následující návrh na 

finanční výši darů pro rok 2015 občanům při významných životních 

výročích. 

-   cena daru  300 Kč 

-  výročí 60,65,70,75,85,85,90,95 roků 

          Budeme hlasovat o předloženém návrhu. 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 výši ceny daru 
při významných výročích občanům obce byl přijat. 

 

Ad.7/ Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku obce. 

Předsedkyně inventarizační komise p Stanislava Ochranová za 
přítomnosti účetní OU p.Heleny Kubínové projednaly závěrečnou 
zprávu o inventarizaci majetku obce za rok 2014.Nebyly zjištěny 
nedostatky v hospodaření obce. 

Zpráva tvoří samostatnou přílohu zápisu z jednání zastupitelstva 

 Budeme hlasovat o schválení předložené závěrečné zprávy o 
inventarizaci 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. 
Závěrečná zpráva o inventarizaci majetku obce za rok 2014 byla 
schválena. 

 

Ad.8/ Projednání a schválení  zápisu do Obecní kroniky za rok 2013. 

Pani ing.Ludmila Ondráčková předložila zastupitelstvu k projednání 

návrh zápisu do Obecní kroniky za rok 2013.Zastupitelé obdrželi návrh 

předem el.poštou k nahlédnutí.Návrhy zastupitelů na úpravu zápisu 



p.ing.Ondráčková vzala na vědomí a provedla korekci zápisu.Zápis za 

rok 2014 předloží zastupitelům do 30.3.2015. 

          Budeme hlasovat o schválení zápisu do Obecní kroniky za rok 
2013. 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 zápisu do 
Obecní kroniky za rok 2013 byl přijat. 

 

Ad.9/ Informace z jednání Mikroregionu Brněnec z 12.2.2015 

Informaci zastupitelům podal starosta obce p. Jaroslav Niederle.Účelem 

jednání bylo koordinovat postup při získávání dotací v roce 2015 v rámci 

Mikroregionu Brněnec a ve spolupráci s MUS Svitava.Byl projednán 

potup pro získání dotace od ÚP Svitavy na práce pro potřebu obce. 

Byli jsme vyzváni k vytvoření soutěžního družstva pro účast na akci 

,,Guláš fest" ve Vitějevsi a byla dojednána koordinace kulturních a 

společenských aktivit v regionu. 

 

Ad.10/Starosta obce navrhl pověřit organizací společenské akce 

,,Setkání žen a důchodců se zastupiteli obce " které se uskuteční 

7.3.2015 p. Stanislavu Ochranovou, akce se uskuteční v kulturním 

domě,technické a organizační zajištění zajistí p.Ochranová s týmem, 

který si pro tuto akci utvoří.Obec Študlov akci finančně zabezpečí. 

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 

společenské akce ,,Setkání žen a důchodců se zastupiteli obce" pani 

Stanislavu Ochranovou a akci finančně zabezpečit byl schválen. 

Ad.11/ Doplnění Místního programu obnovy vesnice do roku 2020 

Starosta obce předložil zastupitelům pracovní návrh pro časové a věcné 

rozšíření stávajícího Místního programu obnovy vesnice. 

Zastupitelé po diskusi návrh obdrží v elektronické podobě pro případné 

další rozšíření a ůpravy. 



Ad.12/ 

a)Starosta obce zastupitele informoval o stavu jednání s Krajským 

pozemkovým úřadem pro Pardubický kraj ve věci restitučních nároků 

dědiců pana Nečase. Dne 11.2.2015  jsme předali,po jednáních,  

stanovisko Obce Študlov,které pozemky z majetku státu nelze v 

restitučním řízení vydat  z důvodu zajištění a ochrany vodních zdrojů 

Obce Študlov. 

Součástí dopisu se stanoviskem obce, byla v příloze předána, rozsáhlá 

dokumentace týkající se vodních zdrojů,kolaudačních rozhodnutí, 

ochranný pásem a dalších dokumentů počínaje rokem 1964. 

Na rozhodnutí Krajského pozemkového  úřadu pro Pardubický kraj jsme 

připraveni adekvátně reagovat. 

b)Nadále dochází k poškozování majetku občanů obce Študlov. 

Ve spolupráci s policií ČR provádíme opatření,která však nejsou 

doposud dostatečně  efektivní.Řada  našich spoluobčanů již 

pochopila,že pouhé kritizování policie, situaci nezlepší a je nutno 

provádět aktivní činnost na ochranu majetku a bezpečí občanů obce. 

Žádám Vašim prostřednictvím, jako starosta obce,naše spoluobčany o 

další aktivní spolupráci. 

c)Likvidaci bioodpadů řešíme smluvně s Technickými službami Letovice, 

Po uzavření smlouvy budou spoluobčané informováni jak nakládat s 

bioodpady. 

Likvidaci kovového odpadu a nebezpečných odpadů  řešíme s OU 

Brněnec.Po uzavření dohody budou spoluobčané opět informováni jak 

postupovat. 

d)Starosta obce informoval  zastupitele o dokumentu ,,Smlouva o 

sdružování prostředků na nákup výměnného fondu pro knihovny v 

regionu Pardubice" 

Jedná se o finanční příspěvek  2 Kč/rok na jednoho obyvatele obce do 

výměnného fondu pro knihovny regionu Pardubice. 



Budeme hlasovat o schválení předložené smlouvy.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. Smlouva byla schválena. 

e)Starosta obce projednal žádost SDH Študlov o umístění sídla SDH do 

č.p.26 t.j. OU Študlov. 

Dosavadní sídlo je evidováno v č.p.9  což neni v zájmu SDH Študlov ani 

OU Študlov. 

Budeme hlasovat o schválení předložené žádosti.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. Žádost byla schválena. 

f)Starosta obce předložil návrh na schválení přihlášky do Svazu měst 
a obcí České republiky. 

Členství je bezplatné,umožňuje poradenství při žádostech o 
dotace,poskytuje adekvátní informace pro obecní zastupitelstvo. 

 Budeme hlasovat o schválení předloženého návrhu.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 byl schválen. 

g)Starosta obce zastupitele seznámil s rozpočtovým opatřením č.6. 

Zastupitelstvo vzalo na vědomí rozpočtové opatření č.6. 

 

 

Ad13./ Diskuse 

Starosta obce v diskusi podal následující informace: 

- Uskutečnili jsme vymalování sálu v kulturním domě.Provedeme 

výměnu záclon a opravu toalet. Důvodem je nevyhovující stav a 

dlouhodobě neprováděná údržba. 

- Dnes 18.2.2015 došlo k poškození hlavního vodovodního  řadu.Závada 

je odstraněna. 

Dohodneme odvzdušnění a odkalení. 



Náklady na opravu budeme řešit prostřednictvím pojišťovny. 

- Na základě schváleného rozpočtu pro knihovnu jsme využili slevové 

akce a nakoupili pro naši knihovnu nové knihy.Knihovna Svitavy opatří 

knihy obaly,označí je a zaeviduje.Čtenářům  obce budou k dispozici v 

naší knihovně. 

 

 

Ad 14/ Usnesení 

Zpracováno jako zvláštní příloha. 

 

Ad159/  Program vyčerpán,další připomínky nebo návrhy 

nejsou.Starosta obce poděkoval za účast a končí zasedání. 

 

 

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

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

      Zapisovatelka                                                  Ověřovatelé zápisu 

 

 

Ve Študlově   19.2.2015 

 


