
                             

 

 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                              

Obce Študlov  

 

 

Zasedání ze dne: 23.4.2015 

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.Projednání  smlouvy s OU Brněnec   na využití sběrného  dvora  

Brněnec  k  ukládání odpadů  pro občany obce  Študlov. 

 

5.Projednání návrhu na zhodnocení rezervních  finančních prostředků 

obce Študlov  prostřednictvím  České spořitelny. 

6.Projednání žádosti Pozemkového úřadu Pardubice na uzavření 

smlouvy o pronájmu  pozemku vodárny místního vodovodu. 

 

7.Organizační záležitosti a aktuální informace z jednání OU Študlov.   

 

8.Diskuse. 

 

9.Usnesení. 

 

10.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.                                                                                                                            

Ad.4/ Dohoda o ukládání odpadů na sběrném dvoře obce Brněnec  byla 

podepsána dne 11.3.2015. Dohoda je uložena na obecním úřadě 

Študlov. Zastupitelstvo  obce schválilo návrh starosty obce a dohodu o 

ukládání odpadů všemi hlasy schválilo. 

Ad.5/   Projednání návrhu na zhodnocení rezervních  finančních 

prostředků obce Študlov  prostřednictvím  České spořitelny předložila 

p.ing.Ondráčková .Navrhla zhodnotit  volné prostředky obce Študlov 

investováním do vybraných konzervativních fondů.Navrhla pověřit 

starostu obce uzavřením smlouvy a realizací projednaného záměru. 

 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 projednal dopis ze Státního 

pozemkového úřadu pro Pardubický kraj,který je výzvou pro uzavření 

nájemní smlouvy na pozemek p.č.90 dle KN v obci Študlov  a 

katastrálním území Študlov u Vitějevsi,na pozemku se nachází stavba 

technického vybavení ,která je ve vlastnictví obce Študlov. 

Předložil návrh,odložit uzavření nájemní smlouvy do vyřešení 

restitučních nároků rodiny p.Nečase a pověřit starostu a místostarostku 

obce tento odklad projednat  na pobočce pozemkového úřadu ve 

Svitavách. 

 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 starosty obce byl přijat. 

 



Ad.7/  a) Starosta obce podal podrobnou informaci o průběhu jednání 
v záležitosti restitučního řízení vedeného Státním pozemkovým 
úřadem Pardubice k nárokům dědiců p. Nečase. 

Informoval o emailové korespondenci s p. Pavlem Nečasem. 

Předložil odborný názor zástupců VHOS a.s. k problematice vydání 
pozemku 163/1 na kterém je umístěna studna S3. 

Předložil návrh pozemek p.č. 163/1 vydat v restitučním řízení v 
souladu s návrhem Státního pozemkového úřadu. 

 Budeme hlasovat o schválení předloženého návrhu  na vyjádření 
souhlasu obce Študlov s vydáním pozemku p.č. 163/1 v restitučním 
řízení.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. 

 b) Starosta obce podal informaci o aktuální změně nařízení 
vlády č.37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členů 
zastupitelstev. 

Touto novelou dochází k navýšení částek měsíčních odměn členům 
zastupitelstev. 

Starosta obce předložil návrh,neměnit v roce 2015 výši odměn 
zastuptelů 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  byl schválen. 

 c)Starosta obce seznámil zastupitele se změnou telekomunikační 

služby a uzavřením smlouvy s  LIVE  TELECOM a.s., operátorem 

veřejně dostupné služby elektronických komunikací.Důvodem změny je 

úspora nákladů za telefonické služby. 

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. 

 

Ad.8/ Diskuse 



Starosta obce v diskusi podal následující informace: 

- Provedeme výměnu záclon a opravu toalet v kulturním domě včetně 

vymalování. Důvodem je nevyhovující stav a dlouhodobě neprováděná 

údržba. 

- Obec Študlov byla přijata za člena Svazu měst a obcí České republiky. 

- Vytvoříme podmínky pro  zaměstnání uchazeče o zaměstnání z ÚP 

Svitavy.Práce pro obec budou plně hrazeny z dotace ÚP. 

 

Ad. 9/ 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   30.4.2015 

 

 


