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Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva Obce Studená
konaného dne 25.2.2019 od 18:00 hodin
Zasedání zahájil v 18:00 hodin starosta pan Ing. Zdeněk Med (dále jako „předsedající“).
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně a včas svoláno. Informace byla vyvěšena na úřední
desce Obecního úřadu Studená a současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce po dobu
minimálně 7 dní. Informoval, že zápis ze 4. zasedání je na místě k nahlédnutí.
Dle prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (Příloha č. 1) je přítomno 10 členů z celkového
počtu 13 zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné (§92 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb.,
zákon o obcích, v platném znění).
Omluven: Luboš Severa, Miloslav Brada
Nepřítomen: MgA. Tomáš Tichý

Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Tomáše Mastného a pana Pavla Tichého a
zapisovatelem zápisu pana Ing. Davida Fogla.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

Program jednání
Předsedající informoval o navrženém a zveřejněném programu jednání v následujícím znění:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Zpráva o činnosti orgánů obce (předkládá starosta obce)
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání (předkládá tajemník)
Rozpočtové změny (předkládá předseda finančního výboru)
Účetní závěrka ZŠ a MŠ Studená (předkládá předseda finančního výboru)
Dispozice s obecním majetkem (předkládá předsedkyně investičního a majetkového výboru)
5.1. Návrh záměru prodeje části pozemku v k. ú. Horní Bolíkov
5.2. Návrh záměru prodeje části pozemku v k. ú. Skrýchov
5.3. Návrh záměru prodeje části pozemku v k. ú. Studená
5.4. Návrh majetkového vypořádání s Jihočeským krajem v k. ú. Maršov u Heřmanče
5.5. Návrh smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1060001644/001
5.6. Návrh smlouvy o věcném břemeni č. JH-014330051993_003
5.7. Návrh na prodloužení nájemních smluv nájemníků v bytových domech
5.8. Návrh na koupi pozemku p. č. 569 v k. ú. Olšany u Dačic
Dotace a dary z rozpočtu obce (předkládá starosta)
6.1. Dotace pro TJ Studená, z.s.
6.2. Dotace pro fyzickou osobu
6.3. Dotace pro TJ Sokol Studená I., z.s.
6.4. Dotace pro ZO Českého svazu včelařů Studená, z.s.
6.5. Dotace pro FK Studená, z.s.
2

7.

6.6. Dotace pro SDH Horní Pole
6.7. Dotace pro TJ Sokol Studená II., z.s.
6.8. Finanční dar pro obec Jilem
Různé

Předsedající navrhl vypustit z programu bod č. 5.2. Návrh záměru prodeje části pozemku v k. ú.
Skrýchov, protože jednání mezi zainteresovanými stále probíhá, a doplnit bod č. 6. Dotace a dary
z rozpočtu obce o body č. 6.9. Finanční dar pro Divadelní spolek Vojan Studená, 6.10. Dotace pro SK
Mlýnská z.s., 6.11. Dotace pro Gold Darts Studená z.s. a před bod různé nový bod č. 7. Vnitřní
organizační směrnice k veřejným zakázkám.
Jiný návrh na doplnění nebo změnu programu podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

1. Zpráva o činnosti orgánů obce
Předsedající informoval přítomné o nejdůležitějších událostech od posledního zasedání.
Probíhají práce na přípravě nového územního plánu Studené. Dne 14.2.2019 proběhlo jednání
s projektantem, tak aby mohlo v následujících měsících proběhnout veřejné projednání návrhu
územního plánu.
Dne 2.2.2019 proběhl ji 51. ročník závodu v klasickém běhu na lyžích Studenská patnáctka
zařazeného do seriálu závodu Běžec Vysočiny, kterého se zúčastnilo 51 závodníků rozdělených
celkem do 15 kategorií. Zázemí bylo v kulturním domě v Horním Poli a závodní trať byla vytýčena
mezi Horním Polem a Klátovcem. Poděkování za organizaci patří sportovnímu výboru, členům SK
Mlýnská a Hornopolským.
Dne 20.2.2019 proběhla kolaudace komunikace kolem kompostárny v Horním Poli.

2. Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Předsedající vyzval tajemníka Ing. Davida Fogla, aby informoval o plnění úkolů a usnesení
z minulého zasedání. Ten informoval o uložených úkolech a jejich stavu:
1. Investičně majetkovému výboru a druhému místostarostovi byl na 3. zasedání dne 17.12.2018
uložen úkol spočívající ve zjištění stavu a přípravě koncepce organizační složky Technické
služby obce Studená na další roky. Na 4. zasedání dne 21.1.2019 předsedkyně investičního
výboru požádala o stanovení termínu do konce července 2019. Bez dalších informací, úkol
trvá.
2. Kulturnímu výboru, sportovnímu výboru a zmocněncům pro místní části byl uložen úkol
informovat místní spolky o potřebě podání žádostí o dotaci na činnost spolků do konce února
2019 a na rok 2020 do konce října 2019. Úkol je průběžně plněn. Žádostí o dotace již bylo
hodně podáno, možná i drtivá většina. Úkol splněn.
Dále informoval, že ostatní usnesení jsou plněna průběžně.
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3. Rozpočtové změny
Paní Ing. Kateřina Podhrázská, členka finančního výboru, informovala, že výbor zasedal dne
25.2.2019 a na programu měl projednání rozpočtových opatření č. 3 – 4 z roku 2019. Vysvětlila
přítomným, co znamenají jednotlivé položky rozpočtových opatření, a konstatovala, že výbor
doporučuje rozpočtové opatření č. 3 z roku 2019 schválené starostou vzít na vědomí a
rozpočtové opatření č. 4 z roku 2019 schválit, kromě přesunu finančních prostředků ve výši
400 000,- Kč na pořízení výbavy pro zimní údržbu a navýšení výdajů ve výši 48 000,- Kč na
pořízení sledování vozidel přes GPS. Důvodem je, že by bylo vhodné nejdříve dokončit analýzu
organizační složky Technické služby a na základě závěru této analýzy nakupovat techniku.
Pro informaci je konstatováno, že Zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření do úrovně
paragrafu a u závazných ukazatelů do úrovně položek, rozpis rozpočtových opatření na položky
a případné přidělení dalších znaků provádí správce rozpočtu obce.
Dále informovala o čerpání rozpočtu obce k 31.1.2019 a o zůstatku na bankovních účtech
k 31.1.2019.
3.1.

Předsedající navrhl na základě doporučení finančního výboru schválit rozpočtové opatření č. 4
z roku 2019 kromě přesunu finančních prostředků ve výši 400 000,- Kč na pořízení výbavy pro
zimní údržbu a navýšení výdajů ve výši 48 000,- Kč na pořízení sledování vozidel přes GPS.
(Příloha č. 2)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

4. Účetní závěrka ZŠ a MŠ Studená
Paní Ing. Kateřina Podhrázská, členka finančního výboru, informovala, že zřízená příspěvková
organizace Základní škola a Mateřská škola Studená, okr. Jindřichův Hradec, IČO 75000938,
předložila účetní závěrku za rok 2018 ke schválení v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o
obcích, včetně návrhu na rozdělení hospodářského výsledku. Navrženo rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 27 245,34 Kč tak, že 22 245,34 bude převedeno do rezervního
fondu a 5 000,- Kč do fondu odměn. Výbor doporučuje účetní závěrku ZŠ a MŠ Studená schválit
včetně rozdělení hospodářského výsledku dle návrhu.
4.1.

Předsedající navrhl schválit účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola a
Mateřská škola Studená, okr. Jindřichův Hradec, IČO 75000938, za rok 2018 včetně rozdělení
hospodářského výsledku ve výši 27 245,34 Kč dle návrhu. (Příloha č. 3)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

5. Dispozice s obecním majetkem
5.1.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlé žádosti na prodej části
pozemku p. č. 475/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře cca 248 m2 v k. ú. Horní
Bolíkov za účelem vybudování zahrádky a později při přestavbě přilehlé stodoly na rodinný dům
jako stavební pozemek. Předsedkyně sdělila, že uvedená část pozemku je v současné době
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pronajata na základě řádně uzavřené nájemní smlouvy. Výbor doporučuje tento pozemek
neprodávat.
5.1.1. Předsedající navrhl zamítnout žádost o prodej části pozemku p. č. 475/1 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře cca 248 m2 v k. ú. Horní Bolíkov.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0
5.2.

Návrh záměru prodeje části pozemku v k. ú. Skrýchov. Bod byl vypuštěn z programu.

5.3.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlé žádosti na prodej části
pozemku p. č. 204/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca 150 m2 v k. ú. Studená za
účelem vybudování stání pro automobil. Výbor doporučuje uvažovat o prodeji uvedené části
pozemku až po provedení rekonstrukce ulice Vrší.
Předsedající navrhl schválit odložení žádosti o prodej části pozemku p. č. 204/1 ostatní plocha,
neplodná půda o výměře cca 150 m2 v k. ú. Studená.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

5.4.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o návrhu na vypořádání majetkových
poměrů mezi Obcí Studená a Jihočeským krajem v rámci dokončení opravy silnice č. II/409
(průtah místní částí Maršov). V rámci vzájemného daru získá obec Studená pozemky v celkové
výměře 1 470 m2 a daruje pozemky v celkové výměře 45 m2 v k. ú. Maršov u Heřmanče vzniklých
na základě geometrického plánu č. 127-123/2018. (Příloha č. 4)

V tuto chvíli v 18:27 se dostavil pan MgA. Tomáš Tichý. Od této chvíle je přítomno 11 zastupitelů.
Předsedající navrhl schválit vzájemné darování nemovitých věcí vzniklých na základě
geometrického plánu č. 127-123/2018 v k. ú. Maršov u Heřmanče mezi obcí Studená, která
daruje Jihočeskému kraji pozemek p. č. 255/10 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 a pozemek
p. č. 274/2 ostatní plocha, silnice o výměře 37 m2 a od Jihočeského kraje získá darem pozemek
p. č. 259/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 562 m2, pozemek p. č. 259/3 ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 254 m2, pozemek p. č. 259/4 ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 23 m2 a pozemek p. č. 259/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
631 m2.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
5.5.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlém návrhu smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene č. 1060001644/001 pro společnost Eon v rámci přípravy
stavby s názvem „Rekonstrukce STL Studená ul. Vrší“. Stavba počítá s výměnou plynového
vedení v ulici Vrší v rámci připravované rekonstrukce této ulice. Trasa rekonstruovaného
plynovodu je koordinována s budoucí trasou splaškové i dešťové kanalizace a vodovodu.
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Předsedající navrhl schválit smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1060001644/001 ve prospěch společnosti Eon v rámci stavby „Rekonstrukce STL Studená ul.
Vrší“. (Příloha č. 5)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
5.6.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o došlém návrhu smlouvy o věcném
břemeni č. JH-014330051993/003 pro společnost Eon v rámci dokončení stavby s názvem
„Skrýchov, Novák – kabel. vedení NN“. Návrh smlouvy je v souladu s uzavřenou smlouvou o
smlouvě budoucí.
Předsedající navrhl schválit smlouvu o věcném břemeni č. JH-014330051993/003 ve prospěch
společnosti Eon v rámci dokončení stavby s názvem „Skrýchov, Novák – kabel. vedení NN“.
(Příloha č. 6)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

5.7.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o blížícím se termínu konce nájemních
smluv některých nájemníků v bytových domech. Na základě posouzení platební morálky a
společenského chování ve vztahu k ostatním nájemníkům je potřeba stanovit dobu prodloužení
těchto smluv.
5.7.1. Předsedající navrhl schválit prodloužení nájemní smlouvy panu
26 Studená o 2 roky.

v čp.

Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
5.7.2. Předsedající navrhl schválit prodloužení nájemní smlouvy paní
Studená o 2 roky.

v čp. 50

Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
5.8.

Předsedkyně investičně majetkového výboru informovala o možnosti koupit pozemek p. č. 569
v k. ú. Olšany u Dačic, na kterém stojí úpravna vody pro Olšany. Pozemek je Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových ČR, nabídnutá cena pozemku je 48 000,- Kč.
Předsedající navrhl schválit koupi pozemku p. č. 569 ostatní plocha, manipulační plocha o
výměře 170 m2 v k. ú. Olšany u Dačic za cenu 48 000,- Kč.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
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6. Dotace a dary z rozpočtu obce
Předsedající informoval, že v letošním roce byla zvolena strategie vyzvat spolky, aby si podali
žádosti o dotace v nejkratším možném termínu. Žádostí se sešlo hodně, ne všem bude plně
vyhověno, protože žádosti překročily rámec schváleného rozpočtu, přesto k navýšení prostředků
na poskytnutí dotací došlo v rámci rozpočtových změn. Přednost dostanou spolky, které pracují
s dětmi a mládeží.
6.1.

Předsedající informoval o došlé žádosti o dotaci pro TJ Studená ve výši 22 000,- Kč. Oproti roku
2018 došlo k navýšení o 2 000,- Kč bez zdůvodnění tohoto navýšení.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 20 000,- Kč pro TJ
Studená, IČO 42408822, 1. Máje 452, 37856 Studená, na financování akce "Činnost TJ Studená
z.s." na základě upraveného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/03/2019/NINV. (Příloha
č. 7)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

6.2.

Předsedající informoval o došlé žádosti o dotaci paní
ve výši 3 500,- Kč
k použití jako příspěvek na dopravu pro předplatitele Horáckého divadla v Jihlavě.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí neinvestiční finanční dotace pro paní
, ve výši 3 500,- Kč na financování akce
„Příspěvek na dopravu pro předplatitele Horáckého divadla v Jihlavě - pro občany Studené
a místních částí“ a smlouvu o poskytnutí dotace č. VPS/04/2019/NINV. (Příloha č. 8)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

6.3.

Předsedající informoval o došlé žádosti o dotaci pro TJ Studená I. ve výši 60 000,- Kč k použití na
činnost oddílu stolního tenisu.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 60 000,- Kč pro TJ
Sokol Studená I., IČO 60820381, Tyršova 208, 37856 Studená, na financování akce „Činnost
oddílu stolního tenisu“ na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/05/2019/NINV. (Příloha
č. 9)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

6.4.

Předsedající informoval o došlé žádosti o dotaci pro Základní organizaci Českého svazu včelařů
Studená ve výši 30 000,- Kč k použití na nákup kompresoru a vyvíječe aerosolu k léčení včel.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 27 000,- Kč pro
Základní organizaci Českého svazu včelařů Studená, z.s., IČO 60817488, Zahradní 543, 37856
Studená, na financování akce „Kompresor a vyvíječ na léčení včel“ na základě upraveného
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/06/2019/NINV. (Příloha č. 10)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

7

6.5.

Předsedající informoval o došlé žádosti o dotaci pro FK Studená ve výši 120 000,- Kč k použití na
činnost oddílu. Navýšení o 25 000,- Kč oproti loňskému roku je odůvodněno postupem do vyšší
soutěže a navýšením o jedno družstvo žáků.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 120 000,- Kč pro FK
Studená, z.s., IČO 27008525, Rošického ulice – sportovní klubovna, 37856 Studená, na
financování akce „Sportovní činnost oddílu kopané, hlavně mládeže“ na základě smlouvy o
poskytnutí dotace č. VPS/07/2019/NINV. (Příloha č. 11)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1

6.6.

Předsedající informoval o došlé žádosti o dotaci pro SDH Horní Pole ve výši 95 200,- Kč k použití
na opravu a úpravu závodní hasičské stříkačky. Dle přiložené kalkulace vyjde oprava včetně
úpravy na cca 77 500,- Kč, zbytek peněz by měl být použit na činnost spolku.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 80 000,- Kč pro Sbor
dobrovolných hasičů Horní Pole, z.s., IČO 60819642, Horní Pole 56, 37853 Studená, na
financování akce "Oprava, úprava hasičské sportovní stříkačky a provozní náklady" na základě
upraveného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/08/2019/NINV. (Příloha č. 12)
Poskytnutá dotace by měla pokrýt celou opravu hasičské stříkačky a zbytek na pořádání soutěže,
jako každý rok.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 9 Proti 0 Zdrželi se 2

6.7.

Předsedající informoval o došlé žádosti o dotaci pro TJ Sokol Studená II ve výši 30 000,- Kč
k použití na činnost spolku v roce 2019 včetně dofinancování dotace z grantu Jihočeského kraje
při jejím získání.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 28 000,- Kč pro TJ
Sokol Studená II, z.s., IČO 60820390, Tyršova 86, 37856 Studená, na financování akce "Činnost
spolku v roce 2019" s účelem dotace ve výši 16 000,- Kč na dofinancování dotace získané z grantu
Jihočeského kraje a 12 000,- Kč na činnost oddílu, na základě upraveného návrhu smlouvy o
poskytnutí dotace č. VPS/09/2019/NINV. (Příloha č. 13)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

6.8.

Předsedající navrhl schválit finanční dar pro Obec Jilem, IČO 00666432, Jilem 23, 37853 Strmilov,
ve výši 1 000,- Kč na krytí části nákladů spojených s organizací Jilemského masopustu konaného
dne 23.2.2019.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

6.9.

Předsedající navrhl schválit finanční dar pro Divadelní spolek Vojan Studená, IČO 02026678,
Mírová 432, 37856 Studená, ve výši 10 000,- Kč na krytí nákladů souvisejících s činností spolku
v roce 2019.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
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6.10. Předsedající informoval o došlé žádosti o dotaci pro SK Mlýnská ve výši 23 000,- Kč k použití na
sportovní a kulturní činnost spolku v roce 2019 včetně výdajů na provoz sportoviště.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 23 000,- Kč pro SK
Mlýnská, z.s., IČO 22760393, Mlýnská 309, 37856 Studená, na financování akce "Sportovní a
kulturní činnost a provoz sportovního klubu" na základě smlouvy o poskytnutí dotace č.
VPS/11/2019/NINV. (Příloha č. 14)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 1
6.11. Předsedající informoval o došlé žádosti o dotaci pro spolek Gold Darts Studená ve výši 23 000,Kč k použití na sportovní činnost ve hře šipky.
Předsedající navrhl schválit poskytnutí neinvestiční finanční dotace ve výši 3 000,- Kč pro Gold
Darts Studená, z.s., IČO 06663133, Komenského 386, 37856 Studená, na financování akce
"Organizovaná sportovní činnost - šipky" na základě upraveného návrhu smlouvy o poskytnutí
dotace č. VPS/12/2019/NINV. (Příloha č. 15)
Důvodem snížení částky oproti požadavku je, že spolek nepracuje s mládeží, nebo alespoň
v žádosti o tomto není zmínka.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 8 Proti 0 Zdrželi se 3

7. Vnitřní organizační směrnice k veřejným zakázkám
7.1.

Předsedající informoval o připravené vnitřní organizační směrnici č. 22/2019 k veřejným
zakázkám. Směrnice nahrazuje směrnici č. 22/2017. Změna spočívá v rozšíření pásem a změně
rozhodovacích pravomocí při zadávání veřejných zakázek. Nově se na zakázky v hodnotě
350 000,- Kč – 1 000 000,- Kč bez DPH nebude muset vypisovat výběrové řízení na dodavatele,
ale o přidělení zakázky bude moci rozhodnout zastupitelstvo obce formou přímého nákupu.
Zůstává, že starosta bude moci rozhodnout o přidělení zakázky v hodnotě do 350 000,- Kč a na
zakázky nad 1 000 000,- Kč se bude vypisovat výběrové řízení v souladu s touto směrnicí.
Předsedající navrhl schválit vnitřní organizační směrnici č. 22/2019 k veřejným zakázkám.
(Příloha č. 16)
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

8. Různé
8.1.

Předsedající informoval o došlém návrhu dodatku č. 4 ke koncesní smlouvě uzavřené se
společností ČEVAK a.s. Předmětem dodatku je zavedení majetku pořízeného v roce 2018 do
spravovaného majetku na základě této smlouvy.
Předsedající navrhl schválit uzavření dodatku č. 4 ke koncesní smlouvě ze dne 27.11.2015 ve
znění dodatku č. 1 – 3 se společností ČEVAK a.s. na provoz vodohospodářské infrastruktury obce
Studená. (Příloha č. 17)
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Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0
8.2.

Předsedající informoval o tom, že po výpovědi smlouvy o likvidaci elektroodpadů společností
Retela k 31.12.2018, nebyla dosud uzavřena smlouva nová. Retela také žádný návrh na řešení
situace nepředložila, jak bylo původně avizováno. Z toho důvodu je potřeba uzavřít smlouvu
novou s jiným dodavatelem těchto služeb. Byla zvažována nabídka společnosti Elektrowin a
Asekol. Nabídka Asekolu se zdá být pro naše potřeby vhodnější.
Předsedající navrhl schválit uzavření smlouvy o likvidaci elektroodpadu se společností Asekol
a.s., IČO 27373231.
Jiný návrh podán nebyl.
Výsledek hlasování: Pro 11 Proti 0 Zdrželi se 0

8.3.

MUDr. Vladislav Dvořák informoval, že převádí činnost ordinace na právnickou osobu, které
bude jednatel, rozsah péče zůstane zachován. Jedná se tedy pouze o změnu právní formy.
K tomu potřebuje souhlas se sídlem právnické osoby na adrese Počátecká 312, 37856 Studená.
Předsedající navrhl schválit udělení souhlasu se sídlem nově vznikající právnické osobě Praktický
lékař Studená s.r.o.
MUDr. Dvořák oznámil, že nebude hlasovat pro možný střet zájmů.
Výsledek hlasování: Pro 10 Proti 0 Zdrželi se 0

8.4.

Pan Josef Rod navrhl, aby se zvážilo při rekonstrukci ulice Vrší, rozšíření ulice v místě kamenného
tarasu (naproti Mefisto), který se rozpadá.

8.5.

Paní Hana Podhrázská se ptala, v jakém stavu je její žádost o úpravu prostranství před garážemi.
Pan starosta informoval, že se zatím žádostí nezabýval z důvodu sněhové pokrývky. Slíbil, že se
bude žádostí zabývat a zjistí možnosti, až roztaje sníh.
Dále informovala, že v ulici Komenského u bytovky čp. 388 se objevují díry kolem kanálu. Pan
starosta přislíbil, že stav prověří.

8.6.

Pan Jaroslav Novák, Skrýchov apeloval na řešení dopravní situace ve Skrýchově, kde je neustálý
problém s průjezdem velkých kamionů. Tajemník informoval, že jednal s dopravním
inspektorátem Policie ČR, který je nakloněn situaci řešit omezením průjezdu dlouhých kamionů.
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Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce
Studená ze dne 25. 2. 2019
Zastupitelstvo obce bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti orgánů obce od minulého zasedání zastupitelstva z 21.1.2019
2. Rozpočtové opatření č. 3 z roku 2019
Zastupitelstvo obce Studená po řádném projednání usnesením č.:
5/1

schvaluje ověřovateli zápisu pana Tomáše Matného a pana Pavla Tichého a zapisovatelem zápisu
určuje pana Ing. Davida Fogla

5/2

schvaluje program jednání 5. zasedání Zastupitelstva obce Studená v upraveném znění

5/3

schvaluje rozpočtové opatření č. 4 z roku 2019 kromě přesunu finančních prostředků ve výši
400 000,- Kč na pořízení výbavy pro zimní údržbu a navýšení výdajů ve výši 48 000,- Kč na
pořízení sledování vozidel přes GPS (Příloha č. 2)

5/4

schvaluje účetní závěrku zřízené příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Studená, okr. Jindřichův Hradec, IČO 75000938, za rok 2018 včetně rozdělení hospodářského
výsledku ve výši 27 245,34 Kč dle návrhu (Příloha č. 3)

5/5

zamítá žádost o prodej části pozemku p. č. 475/1 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře
cca 248 m2 v k. ú. Horní Bolíkov

5/6

odkládá žádost o prodej části pozemku p. č. 204/1 ostatní plocha, neplodná půda o výměře cca
150 m2 v k. ú. Studená

5/7

schvaluje vzájemné darování nemovitých věcí vzniklých na základě geometrického plánu č. 127123/2018 v k. ú. Maršov u Heřmanče mezi obcí Studená, která daruje Jihočeskému kraji
pozemek p. č. 255/10 ostatní plocha, silnice o výměře 8 m2 a pozemek p. č. 274/2 ostatní plocha,
silnice o výměře 37 m2 a od Jihočeského kraje získá darem pozemek p. č. 259/2 ostatní plocha,
ostatní komunikace o výměře 562 m2, pozemek p. č. 259/3 ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 254 m2, pozemek p. č. 259/4 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 23 m2 a
pozemek p. č. 259/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 631 m2

5/8

schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1060001644/001 ve
prospěch společnosti Eon v rámci stavby „Rekonstrukce STL Studená ul. Vrší“ (Příloha č. 5)

5/9

schvaluje smlouvu o věcném břemeni č. JH-014330051993/003 ve prospěch společnosti Eon
v rámci dokončení stavby s názvem „Skrýchov, Novák – kabel. vedení NN“ (Příloha č. 6)

5/10 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy panu
5/11 schvaluje prodloužení nájemní smlouvy paní

v čp. 26 Studená o 2 roky
v čp. 50 Studená o 2 roky

5/12 schvaluje koupi pozemku p. č. 569 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 170 m2 v k. ú.
Olšany u Dačic za cenu 48 000,- Kč
5/13 poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 20 000,- Kč pro TJ Studená, IČO 42408822, 1. Máje
452, 37856 Studená, na financování akce "Činnost TJ Studená z.s." na základě upraveného
návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/03/2019/NINV (Příloha č. 7)
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5/14 poskytuje neinvestiční finanční dotaci pro paní
, ve výši 3 500,- Kč na financování akce „Příspěvek na dopravu
pro předplatitele Horáckého divadla v Jihlavě - pro občany Studené a místních částí“ a smlouvu
o poskytnutí dotace č. VPS/04/2019/NINV (Příloha č. 8)
5/15 poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 60 000,- Kč pro TJ Sokol Studená I., IČO 60820381,
Tyršova 208, 37856 Studená, na financování akce „Činnost oddílu stolního tenisu“ na základě
smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/05/2019/NINV (Příloha č. 9)
5/16 poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 27 000,- Kč pro Základní organizaci Českého svazu
včelařů Studená, z.s., IČO 60817488, Zahradní 543, 37856 Studená, na financování akce
„Kompresor a vyvíječ na léčení včel“ na základě upraveného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace
č. VPS/06/2019/NINV (Příloha č. 10)
5/17 poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 120 000,- Kč pro FK Studená, z.s., IČO 27008525,
Rošického ulice – sportovní klubovna, 37856 Studená, na financování akce „Sportovní činnost
oddílu kopané, hlavně mládeže“ na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/07/2019/NINV
(Příloha č. 11)
5/18 poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 80 000,- Kč pro Sbor dobrovolných hasičů Horní
Pole, z.s., IČO 60819642, Horní Pole 56, 37853 Studená, na financování akce „Oprava, úprava
hasičské sportovní stříkačky a provozní náklady“ na základě upraveného návrhu smlouvy o
poskytnutí dotace č. VPS/08/2019/NINV (Příloha č. 12)
5/19 poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 28 000,- Kč pro TJ Sokol Studená II, z.s., IČO
60820390, Tyršova 86, 37856 Studená, na financování akce „Činnost spolku v roce 2019“
s účelem dotace ve výši 16 000,- Kč na dofinancování dotace získané z grantu Jihočeského kraje
a 12 000,- Kč na činnost oddílu, na základě upraveného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č.
VPS/09/2019/NINV (Příloha č. 13)
5/20 poskytuje finanční dar pro Obec Jilem, IČO 00666432, Jilem 23, 37853 Strmilov, ve výši 1 000,Kč na krytí části nákladů spojených s organizací Jilemského masopustu konaného dne 23.2.2019
5/21 poskytuje finanční dar pro Divadelní spolek Vojan Studená, IČO 02026678, Mírová 432, 37856
Studená, ve výši 10 000,- Kč na krytí nákladů souvisejících s činností spolku v roce 2019
5/22 poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 23 000,- Kč pro SK Mlýnská, z.s., IČO 22760393,
Mlýnská 309, 37856 Studená, na financování akce „Sportovní a kulturní činnost a provoz
sportovního klubu“ na základě smlouvy o poskytnutí dotace č. VPS/11/2019/NINV (Příloha č. 14)
5/23 poskytuje neinvestiční finanční dotaci ve výši 3 000,- Kč pro Gold Darts Studená, z.s., IČO
06663133, Komenského 386, 37856 Studená, na financování akce „Organizovaná sportovní
činnost – šipky“ na základě upraveného návrhu smlouvy o poskytnutí dotace č.
VPS/12/2019/NINV (Příloha č. 15)
5/24 schvaluje vnitřní organizační směrnici č. 22/2019 k veřejným zakázkám (Příloha č. 16)
5/25 schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke koncesní smlouvě ze dne 27.11.2015 ve znění dodatku č. 1 –
3 se společností ČEVAK a.s. na provoz vodohospodářské infrastruktury obce Studená (Příloha č.
17)
5/26 schvaluje uzavření smlouvy o likvidaci elektroodpadu se společností Asekol a.s., IČO 27373231
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5/27 schvaluje udělení souhlasu se sídlem nově vznikající právnické osobě Praktický lékař Studená
s.r.o.

Předsedající ukončil zasedání v 19:35 hodin.
Ve Studené dne 25.2.2019
Zapsal: Ing. David Fogl

Digitálně podepsal Ing. David Fogl
Důvod podpisu: Jsem
autorem tohoto dokumentu.
Umístění: Studená
06.03.2019 06:39

Ověřovatelé:
Tomáš Mastný

Podpis:

Pavel Tichý

Podpis:

Ing. Zdeněk Med (starosta)

Podpis:
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Přílohy k zápisu z 5. zasedání ze dne 25.2.2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Prezenční listina přítomných zastupitelů
Rozpočtové opatření č. 3 – 4 z roku 2019
Účetní závěrka Základní školy a Mateřské školy Studená za rok 2018
Geometrický plán č. 127-123/2018
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1060001644/001
Smlouva o věcném břemeni č. JH-014330051993/003
Smlouva o poskytnutí dotace č. VPS/03/2019/NINV
Smlouva o poskytnutí dotace č. VPS/04/2019/NINV
Smlouva o poskytnutí dotace č. VPS/05/2019/NINV
Smlouva o poskytnutí dotace č. VPS/06/2019/NINV
Smlouva o poskytnutí dotace č. VPS/07/2019/NINV
Smlouva o poskytnutí dotace č. VPS/08/2019/NINV
Smlouva o poskytnutí dotace č. VPS/09/2019/NINV
Smlouva o poskytnutí dotace č. VPS/11/2019/NINV
Smlouva o poskytnutí dotace č. VPS/12/2019/NINV
Vnitřní organizační směrnice č. 22/2019 k veřejným zakázkám
Dodatek č. 4 ke koncesní smlouvě Čevak ze dne 27.11.2015

14

