
                             

 

 

 

                               Zápis 

 ze zasedání obecního zastupitelstva                                              

Obce Študlov  

 

 

Zasedání ze dne: 18.9.2015 

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 a schválení směny,nákupu a vyjádření k prodeji parcel 

v k.ú. Študlov u Vítějevsi 

5.Projednání a schválení vyhlášky o bioskládce. 

6.Projednání a schválení záměru opravy místní komunikace na 

Rozhraní. 

7.Projednání postupu při změnách zápisu do katastru nemovitostí. 

8.Vyhotovení nájemních smluv obce Študlov. 

9.Projednání organizačních záležitostí obce Študlov a návrhů občanů.                                                                                                            

10.Diskuse 

11.Usnesení 

12.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 ověřovateli zápisu p.Danu Sedlákovou a p.ing.Ludmilu 

Ondráčkovu 

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

předcházejícího zasedání je plněno. Proběhlo  zaměření dostavby 

obecního úřadu a výletiště,došlo k zápisu do katastru nemovitostí.                                                                                                                          

Ad.4/a Projednání a schválení  směny pozemku obecního úřadu Študlov 

a města Poličky. Jedná se o pozemek Květiny  na kterém se nachází 

studny pro vodovod obce. Obec má zájem tento pozemek vlastnit, 



zabezpečit a oplotit. Městu Polička je nabídnuta lesní cesta ve vlastnictví 

obce Študlov.Pan starosta navrhl hlasovat o směně pozemků.                                                                                                                                                                            

   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.4/b Starosta obce p.Jaroslav Niederle dal návrh na projednání 

prodeje pozemku (cesty - Peterkovi-Kulhánkovi) která je majetkem p 

tomáše Dvořáka a p.Dvořákové. Obec nechala vypracovat nezávislým 

odhadcem  p.Svobodou  odhad.Výše odhadu je 31 480Kč.Pan starosta 

nechal hlasovat zda za tuto odhadní cenu obec  pozemek koupí.  

          Budeme hlasovat o návrhu. Má někdo ze zastupitelů jiný 

návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů zastupitelstva.  Pro  návrh 

hlasovalo 7 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 

hlasování. 

Ad.4/c. Projednání  žádosti  Konrádových o odkoupení části 

pozemku .Obecní úřad obdržel od města Poličky žádost o stanovisko 

k odprodeji části pozemku p.č.23/1. Starosta obce p.Jaroslav 

Niederle po setkání s p.Krejčím a p.Linhartem navrhuje zastupitelům 

obce odsouhlasit prodej pozemku p.č.23/1. 

 

 Budeme hlasovat o souhlasu k odprodeji pozemku. Má někdo ze 

zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 7 členů 

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

nikdo se nezdržel hlasování. 

 

Ad.5/ Projednání a schválení obecní vyhlášky o systému komunitního 

kompostování a způsobu využití zeleného kompostu.                          

Pan Jaroslav Niederle přečetl návrh vyhlášky o systému komunitního 

kompostování a způsobu využití zeleného kompostu k údržbě a obnově 

veřejné zeleně na území obce.                                                           

.Dávám hlasovat o schválení vyhlášky. 



Budeme hlasovat o schválení vyhlášky ve znění ve kterém jsem vám 

ji přečetl. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh ? Není tomu tak. 

Přítomno 7 členů zastupitelstva. Pro návrh hlasovalo 7 zastupitelů, 

nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel hlasovaní.           

 

Ad.6/ Projednání a schválení opravy  místní komunikace Študlov-

Rozhraní. Starosta obce p.Jaroslav Niederle seznámil  zastupitele obce 

s jednáními, která byla vedena při výběru dodavatele z pohledu 

optimalizace nákladů na opravu místní komunikace. 

-s p.Hanzalem ze Správy silnic Svitavy bylo dohodnuto odfrézování části 

úseku na který  poté bude nanesena obalovaná hmota pouze v nezbytně 

nutném množství pro zajištění provozu vozidel. Na tento úsek je 

dojednána cena do 40 000 Kč včetně technického posouzení ocelových 

propustků.  

-s p.Holkem - jsou předjednány výkopové práce podél cesty - vyčištění 

příkopu a vstupů do průtoků vedle cesty včetně odvozu a uložení 

zeminy.. 

-Technické služby Vítějeves v případě schválení zastupitelstvem obce 

provedou opravu cesty od posezení ke koupališti. Výtluky a propadlé 

úseky od těžké zemědělské a lesnické techniky v tomto úseku budou 

opravovány odfrézovanou obalovanou drtí. 

Výše nákladů všech těchto oprav cesty pro obec Študlov je kalkulována 

na celkovou částku 90 000,-Kč včetně materiálu.                                                              

Cena kalkulovaná Správou silnic Svitavy v havarijním úseku dlouhém 

cca 150 m silnice obalovanou směsí  by činila 380.000,- Kč bez DPH. 

Proto dávám hlasovat o návrhu opravy silnice v hodnotě 90.000,-Kč.  

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

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

nikdo se nezdržel hlasování. 

Dále starosta obce informoval o vývoji jednání o zatáčce k Chrastavci,  

kde  neproběhne odstranění stromů, které jsou ve vlastnictví majitele 

vedlejšího pozemku a dle vyjádření policie nemají vliv na dopravní 



situaci v zatáčce. Mělo by dojít k nainstalování odrazového zrcadla  do 

této zatáčky. 

Ad.7/  Projednání postupu při změnách zápisu do katastru 

nemovitostí.Starosta obce zastupitele informoval  o změnách v zápisu do 

katastru nemovitostí. Týkají se dostavby budovy obecního úřadu a také 

,,Srubu" na Výletišti.Nebyla provedena kolaudace a zápis do katastru 

nemovitostí. Byl napraven nedostatek v majetkoprávním vstahu.U  těchto 

staveb proběhl pasport stavby který vypracoval projektant  p.Jiří  

Makovský .Poté byly  předány na stavební úřad Březová n./Svitavou 

k ověření zjednodušené dokumentace. 

Ad.8/a Vyhodnocení nájemních smluv obce  Študlov. Starosta obce 

probral  smlouvu ,která je uzavřena mezi obcí Študlov a p. Kozlovou o 

pronájmu nebytových prostor konstatoval,  že tato smlouva je v pořádku. 

Ad.8/b Obec Študlov obdržela od Státního pozemkového úřadu výzvu 

k zaplacení úhrady  za  neoprávněné  užívání nemovitosti  p.č.90   bez 

smluv. Účtování úhrady za užívání činí celkem 3.677,-Kč. 

Budeme hlasovat o zaplacení. Má někdo ze zastupitelů jiný návrh? 

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

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

Zaplacení bylo schváleno. 

Ad.8/c Starosta Obce prověřoval smlouvu SDH Študlov s OÚ Študlov. 

Navrhnul projednání smlouvy na následném zasedání zastupitelstva 

obce po doplnění potřebných informací.  

Ad. 9  Projednání  organizačních záležitostí obce Študlov a návrhů 

občanů. 

- Obecní zastupitelstvo bere na vědomí rozpočtové opatření č 4,5,6. 

Starosta obce seznámil zastupitele se záležitostmi Obce. Místo na 

kompostér je vytýčené ve zmole, kůly na zhotovení kompostéru jsou na 

již nachystané k zatlučení. Příští týden by mělo dojít k jeho dokončení. 

Dostupnost  ke kompostéru bude každou sobotu od 16.30hod.-

17.30hod.v sezoně.Odpovědná osoba - p.Sedláková Dana. Dále je 

nutné částečné oplocení zmoly. Kůly jsou domluveny s hajným, pletivo 

(Drátovny Vamberk). 



 Obdobným způsobem by došlo  k oplocení koupaliště za předpokladu 

letního provozu v případě,že nebude včas získána dotace na výstavbu 

řádného plotu.Spoluúčast na financování,případně výstavbě odpovídající 

části plotu p.Ondráčkem je podmínkou. 

 Starosta obce informoval o postupu prací při údržbě parcely ve 

vlastnictví obce,která se nachází za Kvapilovými.Jednáme o tom zda 

toto místo osázet okrasnými keři podél plotu. 

Připomínky občanů ohledně parkování aut na veřejných komunikacích. 

Bude jednáno s občany kterých se to týká. Dohoda je taková,že hlavní 

komunikace v obci bude trvale průjezdná pro záchranný 

systém.autobusovou dopravu a zimní údržbu.Po 30.11.2015.budou 

překážky řešeny ve spolupráci s policií ČR. 

Zatáčka od Chrastavce - neproběhne odstranění stromků (jsou ve 

vlastnictví soukromé osoby) dojde k nainstalování zrcadla. 

Ad.10 Diskuse 

Starosta obce v diskusi podal následující informace: 

- Zájezd Olomouc 3.10.2015 - je připraven autobus – kapacita bude 

naplněna 

-Využití Kulturního domu –vytvořit podmínky pro dlouhodobé setkávání 

mládeže s rodiči. Tento záměr zajistíme vybavením zasedací místnosti a 

kuchyňky v kulturním domě. 

-Větrolam-řešení prázdných míst, je třeba pro jarní období uvažovat o 

tom jaké stromky by se dosázely a zda je účelné se tímto záměrem 

zabývat.. 

-Dotaz p.Ondráčka M. - zda by na opravu cesty k Rozhraní nemohlo 

přispět povodí řeky Moravy . 

S povodím řeky Moravy jednal starosta Rozhraní p.Bárta povodí se staví 

k této záležitosti negativně. 

 

 



Ad 11/ Usnesení 

Zpracováno jako zvláštní příloha. 

 

Ad12/  Program vyčerpán,další připomínky nebo návrhy nejsou. Starosta 

obce poděkoval za účast a končí zasedání. 

 

 

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

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

      Zapisovatelka                                                  Ověřovatelé zápisu 

 

 

Ve Študlově   25.9.2015 

 


