
 

 

 

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva 

Obce Študlov 

 

Zasedání ze dne:11.12.20115 

Čas konání:18.00 hod 

Místo: zasedací místnost OU 

Přítomnost: dle prezenční listiny 

Omluveni:dle  prezenční listiny 

 

 

Program 

1.Zahájení 

2.Určení zapisovatele a  ověřovatelů zápisu 

3.Kontrola plnění usnesení 

4.Projednání a schválení rozpočtu na rok 2016 

5.Projednání  harmonogramu inventur v rámci řádné inventarizace  k 

31.12.2015. 

6.Různé 

7.Diskuse 

8.Usnesení 



9.Závěr 

 

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

obce Študlov. 

Přítomno 5 zastupitelů,zasedání obecního zastupitelstva je usnášení 

schopné. 

Ad.2/ Starosta obce určil zapisovatelkou zasedání obecního 

zastupitelstva p. Stanislavu Ochranovou a ověřovatele zápisu p. 

ing.Ludmilu Ondráčkovou a p. Martinu Kvapilovou. 

 

Ad.3/ Starosta obce pan Jaroslav Niederle konstatoval,že usnesení 

přijatá na zasedání obecního zastupitelstva ze dne 20.11.2015  jsou 

plněna.  

Ad.4/  Starosta obce projednal                                                                 

Návrh rozpočtu  na rok2016.                                                     

Rozpočtované přijmy roku 2016  -  1497,59 tis.Kč.  

Rozpočtované výdaje roku 2016 -  1434 tis. Kč. 

    Návrh rozpočtu byl zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední vývěsce a 

webových stránkách obce. K návrhu nebyly podány žádné návrhy ani  

připomínky od obyvatel obce.Návrhy či připomínky nevznesli ani 

zastupitelé obce.Bylo přikročeno k hlasování o rozpočtu obce na rok 

2016. Hlasovalo 5 zastupitelů  pro, nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel 

hlasování. Rozpočet na rok 2016 byl schválen.   

Dále p.Jaroslav Niederle, starosta obce předložil  návrh Rozpočtového 

výhledu obce Študlov  na rok 2016-2018 

- rozpočtový výhled počítá s růstem příjmů dle očekávaného vývoje 

- počítá s tvorbou mírného provozního přebytku 

- počítá s příjmy na rozvoj obce 

Zastupitelé nevznesli návrhy ani připomínky k předloženému 

Rozpočtovému výhledu.                                                                               

Starosta obce p.Jaroslav Niederle přistoupil k hlasování o 



předloženém návrhu. Budeme hlasovat. Hlasovalo 5 zastupitelů 

obce pro,nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel hlasování. Návrh 

Rozpočtového výhledu obce Študlov na rok 2016 - 2018 byl 

schválen. 

Ad.5/         Starosta obce v souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na 
základě vnitřní směrnice o inventarizaci č. 9/2011 tímto stanovil 
harmonogram provedení inventur v rámci řádné inventarizace k 
31.12.2015.                                                                                       
Veškeré inventury k ověření skutečného stavu majetku, závazků a 
pohledávek budou provedeny jako prvotní a budou sestaveny ke konci 
rozvahového dne tedy ke dni 31.12.2015.  
Pro provedení inventur jmenoval jednu inventarizační komisi , která 
provede fyzickou a dokladovou inventarizaci, zhodnocení výsledků 
inventarizace  a sestavení inventarizační zprávy.  
 
Předsedkyně komise                                                                                         
- p.Stanislava Ochranová  
Členové komise:                                                                                             
- p.Jiří Štěpán  
- p.Milan Řezník 
- p.Martina Kvapilová 
- p.ing Ludmila Ondráčková 
 
Proškolení členů inventarizační komise bude provedeno  do 
4.1.2016  
Zápis z provedené inventarizace bude předložen a projednán na 
nejbližším zasedání zastupitelstva obce .  
 
Budeme hlasovat o harmonogramu inventur.Má někdo ze zastupitelů jiný 
návrh? Není tomu tak. Přítomno 5 členů zastupitelstva. Pro prvotní návrh 
hlasovalo 5 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se nezdržel 
hlasování. Návrh inventarizace byl přijat.  
 
Ad.6/ Různé                                                                                    
a)Starosta obce p.Jaroslav Niederle projednal rozpočtová opatření 
č.9/2015 a č.10/2015  která  tvoří zvláštní přílohu zápisu.  
  
Budeme hlasovat o rozpočtových opatřeních č.9 a č 10.Má někdo ze 
zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 5 členů zastupitelstva. 
Pro prvotní návrh hlasovalo 5 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se 
nezdržel hlasování.Rozpočtová opatření byla odsouhlasena. 
 



b) Starosta obce projednal  Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce. 
V návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a podle zákona  č. 
420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávních 
celků a dobrovolných svazků obcí, ve znění pozdějších předpisů bylo 
vykonáno přezkoumání hospodaření za rok 2015. 
Přezkoumané období od 1.1.2015 do 7.12.2015. 
Přezkoumání bylo vykonáno na úřadu obce Študlov dne 7.12.2015, 
pracovníky Krajského úřadu Pardubického kraje. 
Nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 
 
c) Starosta obce seznámil zastupitele s propočtem výše hodinové 
odměny při omezené pracovní době v návaznosti na výši minimální   
mzdy pro rok 2016. Navrhnul odsouhlasit  hodinovou sazbu 63,- Kč/hod. 
za smluvní práce pro obec Študlov v roce 2016. 
 Budeme hlasovat o hodinové sazbě 63,- Kč/hod. na rok 2016. Má někdo 
ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 5 členů 
zastupitelstva. Pro prvotní návrh hlasovalo 5 zastupitelů pro,nikdo nebyl 
proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh sazby 63,- Kč/hod. byl přijat.  
 
d) Starosta obce informoval zastupitele obce o stavu v oblasti přenosu 
dat. Je využíváno připojení pevnou linkou ve skutečné rychlosti připojení 
1,5 Mb. od společnosti o2.,bez možnosti zajištění rychlejšího připojení. 
Tento stav přenosu dat  nevyhovuje při zpracování dokumentace OÚ. 
Starosta obce navrhuje smlouvu  na datové připojení s o2 ukončit a 
uzavřít  smlouvu se společností  COMA a.s. s využitím tarifního 
programu BASIC s rychlostí přípojky (kbit/s) 10 240/768 za cenu 435 ,-
Kč/měsíc. Vznikne úspora nákladů 409,43,- Kč/měsíc oproti stávajícímu 
stavu,při výrazně navýšené rychlosti přípojky. 
 
Budeme hlasovat o změně dodavatele datového připojení. Má někdo ze 
zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 5 členů zastupitelstva. 
Pro prvotní návrh hlasovalo 5 zastupitelů pro,nikdo nebyl proti a nikdo se 
nezdržel hlasování. Návrh uzavřít smlouvu se společností COMA a.s. byl 
přijat.  
 
e)Starosta obce projednal doplnění usnesení zastupitelstva obce z 
18.6.2015  o  výrok ,,bez výhrad". 
Návrh znění usnesení je tedy následující: 
-Závěrečný  účet obce za rok 2014 byl schválen a zastupitelstvo obce 

vyjádřilo souhlas s hospodařením obce Študlov, bez výhrad.   



Budeme hlasovat o navrhovaném znění usnesení z 18.6.2015. Má 
někdo ze zastupitelů jiný návrh? Není tomu tak. Přítomno 5 členů 
zastupitelstva. Pro prvotní návrh hlasovalo 5 zastupitelů pro,nikdo nebyl 
proti a nikdo se nezdržel hlasování. Návrh na změnu usnesení               . 
byl přijat.  
 
Ad.7/  Diskuse 
Starosta obce informoval zastupitele o následujícím: 
 
- Vedení  České spořitelny a.s. rozhodlo o uzavření pobočky v  Moravské 
Chrastové k 30.1.2016. K dnešnímu dni je daná výpověď nájmu z 
prostorů budovy OÚ Brněnec. Zástupci spořitelny o ukončení provozu se 
samosprávou  nejednali. Ukončení provozu bez náhrady je údajně z 
důvodu bezpečnosti provozu bankovní pobočky.( přepady v minulosti ) 
Vedení spořitelny při svém rozhodnutí nezohledňuje provedení možných 
úprav na pobočce ke zvýšení bezpečnosti a na uzavření pobočky zatím 
trvá. Pobočka spořitelny v Brněnci je spádová pobočka celé oblasti  s 
cca 2000 klienty.Její uzavření bude komplikovat dostupnost služeb v 
oblasti a to z důvodu absence pobočky jiné banky.Přepážka na poště 
není adekvátní náhradou pro tak velké množství klientů. 
OÚ Študlov zahájil, ihned v rámci svých možností ale i ve spolupráci s 
ostatními úřady, jednání s cílem zvrátit rozhodnutí vedení České 
spořitelny a.s. o uzavření pobočky v Moravské Chrastové. 
Zastupitelé obce a občané budou průběžně informováni. 
 
- Predikce daňových přijmů pro rok 2016 je vypracovaná včetně 
Rozpočtového výhledu  na rok 2016 a Plánu rozvoje na rok 2016. 
Plán rozvoje je zveřejněn v el. podobě  na stránkách obce. 
 
- Na základě požadavků občanů jsme potvrdili termín konání Obecního 
plesu a to na sobotu  20.2.2015. Je zajištěna hudba Magnumband se 
širokým repertoárem. Vytvoříme pracovní skupinu, která vybere základní 
skladby.Počítáme s tím,že na první obecní ples po dlouhé době, 
pozveme občany a chalupáře obce a jejich známé.Zajistíme kvalitní 
tombolu a doprovodný program včetně služeb. 
 
- Řešíme požadavek na zajištění návštěvy sklípku na Moravě včetně 
ubytování.OÚ jedná o jisté možnosti a v okamžiku potvrzení místa a 
termínu vše včas zveřejníme. 
 
 
Ad.8/Usnesení 



        Usnesení tvoří samostatnou přílohu zápisu. Bylo schváleno všemi 

zastupiteli. 

 

Ad.9/ Program vyčerpán, další připomínky nebo návrhy nejsou. Starosta 

obce poděkoval za účast a končí zasedání s přáním mnoha úspěchů  v 

roce 2016 a poděkováním zastupitelům za práci pro obec Študlov v roce 

2015. 

 

 

 

 

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

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

Zapisovatelka                                                   Ověřovatelé zápisu 

 

 

Ve Študlově    15.12.2015 

 


