
                             

 

 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva                                              

Obce Študlov  

 

 

Zasedání ze dne: 20.11.2015 

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 návrhu rozpočtu na rok 2016. 

5.Projednání  nájemních smluv pro rok 2016.                                                                                                                                   



6.Projednání organizačních záležitostí obce Študlov. 

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 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/ Starosta obce p Jaroslav Niederle a p.Helena Kubínová účetní, seznámili 

zastupitele s návrhem rozpočtu na rok 2016.Návrh rozpočtu byl se zastupiteli 

konzultován předem. 

Předpokládané přijmy jsou 1497000,-Kč       Rozpočtované výdaje jsou 1434000,-Kč.     

Rozpočet počítá mimo jiné se záměrem obce investovat do údržby a zajištění 

provozu obecního vodovodu včetně výměny části hlavního potrubí. Zajištění 

pramenišť a vyhlášení ochranných pásem vodovodu.Vzhledem ke konzultacím 

neměli zastupitelé připomínky.Občané se k návrhu rozpočtu mohou vyjádřit a jejich 

připomínky  a návrhy budou projednány  při schvalování rozpočtu obce na zasedání 

zastupitelstva obce v prosinci 2015. 

 

Ad.5/  Zastupitelstvo obce projednalo nájemní smlouvu uzavřenou obcí dne 

13.6.2011. Jedná se o nájem nebytových prostor ,,Srub".Údaje uvedené ve smlouvě 

nejsou v souladu se zapsanou skutečností na Katastru nemovitostí a nebylo tomu tak 



ani v době uzavření smlouvy.Výhradu ke smlouvě měli i auditoři při auditu 

hospodaření za rok 2014.Zastupitelstvo obce projednalo návrh na výpověď nájemní 

smlouvy s tříměsíční výpovědní lhůtou.O dalším využívání budovy ,,Srub" na p.č. st. 

121 bude jednat zastupitelstvo obce v l/lV 2016.                                                

Starosta obce dal hlasovat. 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 následující organizační záležitosti: 

a)Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vydal osvědčení o odborné 

způsobilosti - velitel  V-40.  Pan Milan Řezník nar.15.8.1979 je získal na základě 

řádně složených zkoušek. 

Osvědčení opravňuje p.Milana Řezníka k výkonu funkce velitele jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce. 

Starosta obce navrhuje jmenovat p.Milana Řezníka velitelem jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce. 

Pan Milan Řezník se jmenováním souhlasí. 

Starosta obce dal 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. 

b)Starosta obce projednal rozpočtové opatření č.7 a 8. 

Zastupitelé vzali rozpočtové opatření na vědomí. 

Je zpracováno jako zvláštní příloha. 

c)Starosta obce projednal návrh kalkulace a ceny pro vodné na rok 2016.Zvláštní 

přílohu tvoří návrh kalkulace.Cena vodného na rok 2016 je navrhována  -              

37,30 Kč/metr kubický. Dále projednal pořízení monitoringu vodárenského objektu s 

detekcí ztrát vody,regulací tlaku vody,signalizací narušení objektu nepovolanou 

osobou a zlepšením využívání el.energie. 

Starosta obce dal 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. 



d)Starosta obce projednal možnost získání dotace pro zahájení prací v roce 2016 na 

projektech ,,Územní plán" a ,,Program obnovy vesnice". Aktualizovaný Program 

obnovy vesnice je důležitý pro další období i s ohledem na získávání dotací na další 

plánované projekty.V případě zahájení prací je nutno počítat se zvýšenými nároky na 

zastupitele při posuzování odborných dokumentů a plánovacích podkladů. 

Starosta obce dal 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.7/   Starosta obce vyzval zastupitele k diskusi. 

Projednáno následující: 

- Druhá fáze opravy hasické zbrojnice bude zahájena v I/IV 2016,započnou stolařské 

práce.Návrh rozpočtu projedná předem zastupitelstvo.Dřevo bude použito z vlastních 

zásob. 

 

- Částečné dosázení větrolamu bude možné pouze po získání dotace a na základě 

odborného posudku. Větrolam nyní neplní svoji funkci,je nutné fundované posouzení 

jeho umístění a skladby dřevin. 

 

-Zahájení jednání s obcí Bohuňov o možné opravě komunikace je možné pouze v 

případě vyřešení majetkoprávních vstahů . Majitelem části komunikace je obec 

Vitějeves a soukromý majitel.Obec Študlov komunikaci nevlastní. 

 

- Oprava cesty k Peterkovým bude řešena pouze při získání dotace.Nákup pozemku 

pod místní komunikací (Kulhánkovi - Peterkovi ) se uskuteční  24.11.2015. 

 

- VPP pro rok 2016 - plánujeme dvě pracovní místa 100% dotovaná. 

 

- MDŽ bude s novým programem 5.3.2016 

 



- Pouť - máme termín-- 17.7.2016 

 

- Rozsvícení vánočního stromu s programem místních dětí 28.11.2015 , konečná 

příprava 24.11.2015 

 

- Mikulášská nadílka - 5.12.2015, konečná příprava 2.12.205 

 

 Ad.8/ Usnesení 

Zpracováno jako zvláštní příloha. 

 

Ad9/  Program vyčerpán,další připomínky nebo návrhy nejsou.Starosta obce 

poděkoval za účast a končí zasedání. 

 

 

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

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

      Zapisovatelka                                                  Ověřovatelé zápisu 

 

 

Ve Študlově   26.11.2015 

 

 


