UsNESENl
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Studnice konaného dne

2.5.2Ot9

v souladu s ustanovením 84 zákona o obcích, ve znění pozděišíchp edpisri zastupitelstvo
obce (dále jen ,,ZO"|:
zastupitelstvo obce určuie:
ově ovatele: Va eČka Miroslav
a Michal ŠtěPánek.

!|5/2olg:Zapisovatelem 5. zasedání ZO Lenku Novosadovou,
a Janáček pavel. Návrhovou komisi ve složení:Seifertová Dana
(hlasování pRo:8, pRoTl: 0, ZDRŽELO SE: 0)
zastupitelswo obce schvaluie:

163t,
2/512079: Poskytnutí dotace v částce 3 000Kč Domovu seniortj Drachtinka, Erbenova
539 01 Hlinsko na zaiištění péče uživatele s trval, m pobytem Ve Studnicích.

o

(hlasování PRo: 8, pROTl: 0, ZDRŽELO SE: 0)

Studnlce
3/512079: Jako vítěze rn běrového ízenína akci P Ístavba hospodá ského stavení
firmu Libor Jind ichovsk, Jungmannova gLL, 539 01 Hlinsko s cenovou nabídkou
2878659Kč vč. DpH. (hlasování pRo: 7, pRoTl:0, zDRžELo SE: 1}

,

P ístavba hospodá ského stavení Studnice
návrhu,
firmou Libor Jind ichovsk, , Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko dIe p edloŽeného

4/5l2o19: Uzav ení smlouvy

s

o dílo na akci

(hlasování PRo: 7, PRoTl: 0, ZDRŽELo SE: 1)

.

5t5/2019: Uzav ení smluv na poskytnuté dotace a to:

_

Z programu

podpory kultury a památkové péčena projekt

-

Tradice a kultura,

jejich rozvíjení v obci Studnice v částce 10 000Kč,
na projekt podpora místníprodejnY v Částce
Z programu obnovy venkova

-

_
_

30 000Kč.
Z programu

obnovy venkova _ na projekt oprava místníchkomunikací v Částce

110 000Kč.

7programu regionálního rozvoje na částku 7O0 000KČ - stodola Urbanovi.

jako PoskYtovatel a Obcí
Mezi pardubick m kraje, Komenského nám. L25,5g211 Pardubice
Studnice, Studnice ]-08, 539 01 Hlinsko jako p íjemcem,
(hlasování PRo: 8, PRoTl:0, ZDRŽELo SE:0)
Sboru dobrovoln'ch
6/512079: poskytnutí grantu z rozpočtu obce Studnice v Částce 2 000KČ
edloŽené Žádosti,
hasičťrStudnice na ceny do hasičsh ch soutěžív roce 2019 dle P
(hlasování PRo:8, PRoTl: 0, ZDRŽELo SE: 0)

7/5/2079: přípravu stavby prodlouženístávajícího vodovodu a kanalizace od domu Čp.157
k předpokládanému místu stavby - novostavba
(hlasování PRo: 8, PRoTl: 0, ZDRŽELo SE: 0)

8l5í2a79: provedení průzkumu proveditelnosti záměru zbudování velkého sběrného místa
za budovou obecního úřadu. (hlasování PRO: 8, PROTI: O, ZDRŽELO SE:0)

9t5/2a79: tJpravu rozpočtu č. 5 dle předloženého návrhu.
(hlasování pRo: 8, pROTl: o, zDRŽELo SE: 0)

Zqstupitelstvo obqe bere na vědomí:
70/5I2o19: Zprávu o kalamitním stavu v lesích obce Studnice.
(hlasování PRo: 8, PRoTl: o, ZDRŽELo SE: 0}

x7(5í2079: Zprávu ze zasedání kontrotního výboru ze dne L7. L2.2O18 a L4.2.2aL9.
(hlasování PRo:8, PRoTl: 0, zDRŽELo SE:0)

t,ntg: 1aaost paní
pozemku t766l27 o rl mě e 60m2

72

o prodej
v katastrálním r]zemí Studnice u Hlinska. Jedná se o

pozemek pod částíbudovy v majetku žadatelky. (hlasováníPRo: 8, PRoTl: 0, ZDRŽrto SE: 0)

'' 19: Žádost manželťr
o prodej
73
pozemku parcelní číslo365/24 o v,mě e 288m2 a pozemku parcelní ČÍslo11012 o u mě e
7.
4m2, tak jak došlo k jejich oddělení geometrick, m plánem ČÍslo53&1aL2|ZaI9 ze dne
nora 2019 v katastrálním rjzemí Studnice u Hlinska. Jedná se o PozemkY dlouhá léta
zaploceny k domu žadatelrj. (hlasování PRo: 8, PRoTl: o, zonŽep SE: 0)
t4t5t2079: úpravu rozpočtu č. 3 a 4 provedenou v rámci pravomocistarosty obce.
(hlasování PRo:8, PRoTl: o, ZDRŽELo SE:0)
zastu pitelstvo obce souhlasí:

je zaPlocena k domu ČP.
75/5|2079; S prodejem části pozemku parcelní ČÍslo1766110, která
. {hlasování PRo: 8, PRoTl:0, ZDRŽELo SE: 0}
48 v

majetku

r-_-

