
                             

 

 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                              

Obce Študlov  

 

 

Zasedání ze dne: 18.6.2015 

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.Kontrola plnění usnesení 



4.Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2014. Projednání  ,,Zprávy o 

výsledku přezkoumání hospodaření obce Študlov za rok 2014." 

5.Projednání a schválení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. 

6.Projednání změny rozpočtu obce z důvodu přidělení neinvestiční účelové 

dotace.Program obnovy venkova - dotační titul 9                                                                                                                                   

7.Projednání žádosti o bezúplatný převod pozemků označených jako p.p. č. 199/4 a 

p.p.č.197/5 z vlastnictví obce Študlov do vlastnictví Pardubického kraje. Jedná se o 

pozemky, na kterých je umístěna stavba silnice č. ll/363 13. 

8.Projednání záměru nákupu el.energie pro potřebu obce Študlov prostřednictvím 

aukce. 

9.Projednání závěrů Valné hromady Mikroregionu Brněnec a využití dotace na 

úpravu veřejného prostranství. 

10.Projednání organizačních záležitostí obce Študlov. 

11.Diskuse 

12.Usnesení                                                                                                                           

13.Závěr 

 

 

 

  

                                                                                                                                                                    

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

Přítomno 6 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.Jiřího Štěpána. 

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

zasedání je plněno.                                                                                                                            

Ad.4/ Závěrečný  účet obce za rok 2014 byl schválen a zastupitelstvo obce vyjádřilo 

souhlas s hospodařením obce Študlov . Pro schválení závěrečného účtu obce 

hlasovalo 6 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl 

přijat. 



 

Byla schválena účetní závěrka obce Študlov  za rok 2014 včetně rozpočtových 

opatření č.1 a č.2. Pro schválení účetní závěrky hlasovalo 6 zastupitelů pro,nikdo 

nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat. 

 

 

Ad.5/  Zastupitelstvo obce projednalo místní úpravu provozu na pozemních 

komunikacích -  doplnění dopravního zrcadla  na křižovatce místní komunikace a 

silnice č.  lll/36313 v intravilánu obce Študlov. 

Povolení odboru dopravy Městského úřadu Svitavy tvoří přílohu zápisu.                         

Starosta obce dal hlasovat. 

 Budeme hlasovat .Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 6 

členů zastupitelstva.  Pro prvotní návrh hlasovalo 6 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a 

nikdo se nezdržel hlasování. Návrh byl přijat. 

 

Ad.6/Starosta obce p.Jaroslav Niederle projednal dopis Zastupitelstva P.k.ze dne 

30.4.2015 o přidělení neinvestiční  účelové dotaci.Dotační titul 9 vzalo zastupitelstvo 

obce na vědomí. 

 

Ad.7/   Starosta obce projednal  žádost  o bezúplatný převod pozemků označených 

jako p.p. č. 199/4 a p.p.č.197/5 z vlastnictví obce Študlov do vlastnictví Pardubického 

kraje. Jedná se o pozemky, na kterých je umístěna stavba silnice č.lll/363 13. 

  

 Budeme hlasovat o schválení předloženého návrhu  na vyjádření souhlasu obce 
Študlov s bezúplatným převodem pozemků.Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? 
Není tomu tak. Přítomno 6 členů zastupitelstva.  Pro prvotní návrh hlasovalo 0 
zastupitelů pro, 6 proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh nebyl schválen. 

  

 

 

Ad.8/Projednání záměru nákupu el.energie  pro potřebu obce prostřednictvím 

aukce.Starosta obce  vyzval p. ing.Přichystala  zástupce společnosti e CENTRE  k 

představení možnosti úspory el. energie.Zastupitelstvo obce vzalo informace na 

vědomí. 



Ad.9/ Starosta obce informoval zastupitele o jednání Valné hromady Mikroregionu 

Brněnec.Je možno získat dotaci ve výši 30 000 Kč. se spoluůčastí obce ve výši 12 

000 Kč., na ůpravu veřejného prostranství. 

Požádal zastupitele o návrhy pro projednání na příštím zasedání zastupitelstva obce. 

Ad.10/  Projednání organizačních záležitostí obce: 

- Zastupitelstvo obce potvrdilo po projednání zájem o spolupráci se společností 

SURPMO a.s.pro doplnění  programu  Rozvoj obce. 

Pověřuje starostu obce připravit podklady pro uzavření smlouvy s cenovou kalkulací. 

- Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo uzavření smlouvy k užívání účetního 

programu  se společností Alis s.r.o. 

- Zastupitelstvo obce projednalo a odsouhlasilo vyvěšování moravské vlajky dne 

5.července . 

- Zastupitelstvo obce přijalo pozvání  Obecního úřadu Vitějeves k účasti na soutěži 

okolních obcí ve vaření kotlíkových gulášů, pořádané 15.8.2015 ve Vitějevsi . 

- Obec Študlov přijala dar pana Hlaváčka ve výši 5000Kč na náklady provozu požární 

nádrže v letním období. 

- Zastupitelstvo obce řešilo nedostatky v zápisech v Katastru 

nemovitostí,týkajících se majetku obce. 

Pověřilo starostu obce zajistit následující: 

  a) geometrické zaměření  dostavby  budovy OU Študlov č.p.26 ,pasport stavby, 

schválení stavebního úřadu a zápis do Katastru nemovitostí. 

  b) geometrické zaměření budovy Výletiště,pasport stavby,schválení stavebního 

úřadu a zápis do Katastru nemovitostí. 

  c) geometrické zaměření prameniště obecního vodovodu Květiny,projednat a 

připravit smlouvu o koupi nebo směně pozemků.Připravit na projednání v 

následujícím  zastupitelstvu obce. 

- Zastupitelsto obce odsouhlasilo z důvodu odvodnění budovy Výletiště zadání 

výkopu odvodňovací rýhy u objektu. 

- Dispozice umístění kompostéru - po projednání bude umístěn v prostoru skládky 

zeminy.Pro ukládání materiálu do kompostéru budou vyčleněny časy pro 

provoz.Oplocení skládky bude doplněno z důvodu kontroly. 

- Starosta obce informoval zastupitele o provedeném místním šetření,které se týkalo 

stavu obecního vodovodu. 



 Šetření se uskutečnilo za přítomnosti zástupců VHOS a.s.(provozovatele) a obce 

Študlov.(majitele) 

Kvalita vody plně vyhovuje normám a to dlouhodobě.Protokoly jsou k nahlédnutí na 

obecním úřadě. Režim odkalování je dojednán,bude prováděn zaměstnanci VHOS  

a.s. 

Prameniště Květiny bude nutno po získání pozemku oplotit a zajistit ochranné 

pásmo.Vodárenská budova u Hájenky - řešíme její možné využití.Bude nutná údržba 

budovy na parcele č.p.90 (vodárna) 

Je v jednání plán nutných investic pro opravy a zajištění obecního vodovodu pro rok 

2016. 

Ad. 11/ Diskuse 

Uskutečnila se při projednávání jednotlivých bodů programu. 

 

Ad.12/ Usnesení 

Zpracováno jako zvláštní příloha. 

 

Ad13/  Program vyčerpán,další připomínky nebo návrhy nejsou.Starosta obce 

poděkoval za účast a končí zasedání. 

 

 

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

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

      Zapisovatelka                                                  Ověřovatelé zápisu 

 

 

Ve Študlově   26.6.2015 

 

 


