UsNESENí
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Studnice konaného dne 27. 6. 2OI9
V souladu s ustanovením 8a zákona o obcích, ve znění pozdějšíchp edpisri zastupitelstvo
obce (dále jen ,,ZO"|:

zastupitelstvo obce určuie:

7/6

'ttg: Zapisovatelem 6. zasedání ZO Lenku Novosadovou, ově ovatele: Navrátil Josef

Seifertová Dana. Návrhovou komisi

ve

(hlasování pRo: 7, pRoTt: 0, ZDRŽtto SE: 0)

složení:Janáček Pavel

a Věra

a

Dalecká.

zastupitelstvo obce schvaluie:

216

t9: Poskytnutí p íspěvku v částce 60 000Kč na pokrytí části ztráty prodejny č. 150
Studnice v roce 2OL9 a zároveň schvaluje uzav ení smlouvy o poskytnutí p íspěvku mezi
Jednotou SD Hlinsko, Tylovo nám. 272, 539 01 Hlinsko jako p íjemcem a Obcí Studnice,
Studnice ].08, 539 01 Hlinsko jako poskytovatelem.
(hlasování pRo: 7, pRoTl: 0, ZDRŽrlo SE: 0)

3l6/ZOtg: Celoročníhospoda ení obce a závěrečnt čet obce za rok 2018 včetně zprávy o
v, sledku p ezkoumání hospoda ení za rok 2018, a to bez v, hrad.
(hlasování pRo: 7, pRoTt: 0, ZDRŽztO SE: 0)

4

'^47g: Vyhlášení v,

pŘÁrvÍ:

běrového ízenína dodavatele za ízeníprojektu STUDNlČÁtrtCl MAJí

NoVÉnŘtŠrĚBUDE K MÁNÍ? (dětské h iště u letního parketu Studnice).

(htasování pRo: 7, pRoTl : o, ZDRŽELO SE: 0)

5/612079: P ípravu rekonstrukce místníchkomunikací v rozsahu: od domu čp. LO3 z obou
stran až po drjm čp. 123 a od domu čp. 50 až po d m čp. 123.
(hlasování pRo: 7, pRoTl: 0, ZDRŽelo SE: 0)

o prodej
pozemku L766l27 o rn mě e 60m2 v katastrálním rjzemí Studnice u Hlinska za cenu
6'112079: Žádost paní

10Kč/lm2. (htasování pRo: 7, pRoTl: 0, ZDRŽelo SE: 0)

7

l19: Žádost manže|rj
o prodej
pozemku parcelní číslo365124 o v, mě e 288m2 a pozemku parcelní čísloLLO|? o vr mě e
4m2, tak jak došlo k jejich oddě|ení geometrick, m plánem číslo536-1012l2OL9 ze dne 7.
nora 2OL9 v katastrálním uzemí Studnice u Hlinska za cenu 10Kč/lm2.
(hlasování pRo: 7, pRoTl: 0, ZDRŽrlo SE: 0)

8/6|2079: Úpravu rozpočtu č. 6 dle p edloženéhonávrhu.
(hlasování pRo: 7, pRoTl: o,ZDRŽELO SE: 0)

Za,stupitelstvg obce lqre na vědomí:

9f6'

nt9:Zprávu ze zasedání finančníhov, boru ze dne 24.6.2019.

(hlasování pRo: 7, pRoTl: o,ZDRŽELo SE: 0)

70'1

19: Zprávu o

7716

19: Zprávu o získan, ch dotacích dle

p ezkoumání hospoda ení obce za rok 2018 se závěrem nebyly zjištěny
chyby a nedostatky. (hlasování PRO: 7, PROTI: 0, ZDRŽeto SE: 0)
p edloženézprávy.

(hlasování pRo: 7, pRoTl: 0, ZDRŽELO SE: 0)

72

l^a79: lnformaci o vydání stavebního povolení na projekt: Novostavba multifunkčního
h aště Studnice. (hlasování pRo: 7, pRoTl:o,ZDRŽELO 5E: 0)

73

'

nr9: lnformaci o umístěnínového dopravního značenív obci.

(hIasování pRo: 7, pRoTl: o,ZDRŽELo SE: 0)

71

'

'^n79: Žádost manželrj

o prodej pozemku parcelní číslot766l6l o v, mě e 72m2 v katastrá|ním
zemí Studnice u Hlinska, tak jak došlo kjeho odděIení geometrickr m plánem číslo549-

tL3L/2o19 ze dne 5. 6.2OL9. (hlasování PRo: 7, PRoTl: o,ZDRŽELO SE: 0)

l^ntg: Žádost manželrj
o prodej pozemku parcelní číslo1766/60 o v mě e 24m2, parcelní číslo1766/59
o vrímě e 23m2, parcelní čísloL766l62 o v, mě e 2Lm2 a parcelní číslost. 447 ov,měe
9m2, to vše v katastrálním územíStudnice u Hlinska, tak jak došlo k jeho oddělení
geometrlck, m plánem číslo55L-LL76{2OL9 ze dne 20.6.2OL9.

"75

(hlasování pRo: 7, pROTl: o,ZDRŽELO SE: 0)

