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Jmenování zapisovatelky a volba ověřovatelů zápisu
Program jednání
Schválení zápisu z minulého zasedání
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Rozpočtové opatření č.3
Inventarizace za rok 2010, volba inventarizační komise
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ZÁPIS
o průběhu 1. zasedání zastupitelstva obce Studnice konaného dne 2.12.2010
v restauraci „ Tour Club“
Starosta p. Vladimír Koutný zahájil 1. zasedání zastupitelstva obce Studnice (dále jen
zastupitelstva obce) v 18.00 hodin a všechny přivítal.
Bod č. 1
Starosta konstatoval, že informace o konání zasedání byla zveřejněna na úřední desce OÚ a to
nejméně sedm dní přede dnem konání zasedání a dále konstatoval, že je přítomno 6 členů
zastupitelstva, zastupitelstvo je tedy usnášeníschopné.
Přítomni: dle prezenční listiny - přílohy zápisu
Ke dni 30.11.2010 se pan Zdeněk Baldík vzdal mandátu a odstoupil z funkce člena
zastupitelstva obce. Za hnutí nezávislí je 1. náhradníkem ing. Petra Zukalová, která do rukou
starosty složila slib člena zastupitelstva obce.
Zapisovatelkou byla jmenována paní Renata Plisková, jako ověřovatelé zápisu byli navrženi
pan Kratochvíl, pan Fládr.
Návrh usnesení č. 1
Zastupitelstvo obce schvaluje za ověřovatele zápisu pana Lubomíra Kratochvíla a pana
Jaroslava Fládra.
Výsledek hlasování č.1
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 1 bylo schváleno.
Navrhl způsob hlasování a to aklamací (zvednutím ruky).
Doplnění programu, o každém bodu doplnění programu bude hlasováno zvlášť.
Doplnění č. 1 – Smlouva o smlouvě budoucí s firmou Bomavet (navrhl starosta obce)
Návrh usnesení č. 2
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod – Smlouva o smlouvě budoucí
s firmou Bomavet.
Výsledek hlasování č. 2
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 2 bylo schváleno.
Doplnění programu o bod – povolení užívání obecní domény pro futsalový tým Literpool
Studnice (navrhl starosta obce)
Návrh usnesení č. 3
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod – povolení užívání obecní domény
pro futsalový tým Literpool Studnice.
Výsledek hlasování č. 3
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 3 bylo schváleno.

Doplnění programu o bod – zahrnutí žádosti pana Antonína Preise o začlenění jeho
požadavku do změny územního plánu (navrhl starosta obce)
Návrh usnesení č. 4
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod – zahrnutí žádosti pana Antonína
Preise o začlenění jeho požadavku do změny územního plánu
Výsledek hlasování č. 4:
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 4 bylo schváleno.
Doplnění programu o bod – odvolání starosty obce (navrhl místostarosta)
Návrh usnesení č. 5
Zastupitelstvo obce schvaluje doplnění programu o bod – odvolání starosty obce
Výsledek hlasování č. 5
Pro: Bc. Fládr, pí Kratochvílová, p. Preis
Proti: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl
Zdržel se: ing. Zukalová
Usnesení č. 5 bylo schváleno.
Návrh usnesení č. 6
Zastupitelstvo schvaluje program zasedání s doplněním bodů, které byly schváleny a způsob
hlasování aklamací – viz. příloha zápisu
Výsledek hlasování č. 6
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 6 bylo schváleno.
Bod č. 2
.
K zápisu ze zasedání konaného dne 12.10.2010 a 11.11.2010 nebyly žádné připomínky, byly
řádně podepsány a jsou uloženy k nahlédnutí v kanceláři obecního úřadu. Jsou navrženy na
schválení
Návrh usnesení č. 7
Zastupitelstvo obce schvaluje zápisy ze zasedání konaného dne 12.10.2010 a 11.11.2010
Výsledek hlasování č. 7
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 7 bylo schváleno.
Rozpočet obce na rok 2011 a rozpočtový výhled na rok 2012 a 2013.
Návrh usnesení č. 8
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočet na rok 2011. Rozpočet je sestaven v části příjmové na
položky a v části výdajové na paragrafy. Počátkem roku 2011 bude proveden rozpis na
položky. Dále schvaluje rozpočtový výhled na rok 2012 a 2013 včetně splátek úvěru do roku
2017.
Výsledek hlasování č. 8

Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 8 bylo schváleno.
Rozpočtové opatření č. 3
Návrh usnesení č. 9
Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3.
Výsledek hlasování č. 9
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 9 bylo schváleno.
Inventarizace majetku. Inventarizační komisi budou tvořit: předseda – pan Jan Jančík, členové
pan Lubomír Kratochvíl a pan Zdeněk Preis
Návrh usnesení č. 10
Zastupitelstvo obce schvaluje inventarizační komisi ve složení: předseda – pan Jan Jančík
členové - pan Lubomír Kratochvíl a pan Zdeněk Preis a zároveň dává pokyn k provedení
inventarizace ke dni 31.12.2010.
Výsledek hlasování č. 10:
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 10 bylo schváleno.
Schválení peněžního ústavu na poskytnutí úvěru na dofinancování požárního automobilu.
Obcí byly osloveny tři peněžní ústavy, Komerční banka, Česká spořitelna, ČSOB. Na naše
oslovení reagovala jen Komerční banka a Česká spořitelna. Výhodnější nabídku dodala
Komerční banka.
Návrh usnesení č. 11
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí úvěru od Komerční banky, a.s. se sídlem: Praha 1, Na
Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07, IČ: 45317054, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 ve výši 2,15 mil. Kč za účelem
dofinancování kupní ceny cisternové automobilové stříkačky CAS 15- MERCEDES BENZ
ATEGO 1118 AF 4x4 a pořízení požárního vybavení tohoto vozidla.
Výsledek hlasování č. 11:
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 11 bylo schváleno.
Obecně závazná vyhláška obce Studnice č. 1/2010, kterou se mění obecně závazná vyhláška
obce Studnice č. 2/2006, č. 1/2007, č. 1/2008, č. 1/2009 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů.
Preis Zdeněk – v letošním roce měli občané z některých nemovitostí v uličce slevu na svoz
odpadu, v příštím roce budou občané vyvážet popelnice k cestě o den dřív a zaměstnanec je
bude svážet a po vysypání je doveze zpět k domu. Občany obejde a domluví se s nimi.
Návrh na usnesení č. 12

Zastupitelstvo obce schvaluje obecně závaznou vyhlášku obce Studnice č. 1/2010, kterou se
mění obecně závazná vyhláška obce Studnice č. 2/2006, č. 1/2007, č. 1/2008, č. 1/2009 o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.
Výsledek hlasování č. 12
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 12 bylo schváleno.
Protože odstoupil pan Baldík, který byl předsedou kontrolního výboru, bude tuto funkci
vykonávat ing. Petra Zukalová.
Návrh usnesení č. 13
Zastupitelstvo obce schvaluje předsedu kontrolního výboru ing. Petru Zukalovou.
Výsledek hlasování č. 13
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 13 bylo schváleno.
Futsalový tým Literpool Studnice požádal o možnost využívání obecní domény a obecních
symbolů.
Návrh usnesení č. 14
Zastupitelstvo obce schvaluje užívání obecních symbolů a obecní domény pro futsalový tým
Literpool Studnice.
Výsledek hlasování č. 14
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti:Zdržel se:Usnesení č. 14 bylo schváleno.
Pan Antonín Preis požádal o zahrnutí jeho požadavku do změny územního plánu. V této
souvislosti p. Zdeněk Preis požádal občany, aby zvážili, jestli nepotřebují ještě provést změnu
užívání svých pozemků, a případně rychle podali žádost.
Návrh usnesení č. 15
Zastupiteltsvo obce schvaluje zahrnout požadavek p. Antonína Preise, bytem Studnice 82 do
změny územního plánu s tím, že se bude také podílet na nákladech souvisejících se změnou.
Výsledek hlasování č. 15
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 15 bylo schváleno.
Bc. Jaroslav Fládr vznesl návrh na odvolání z funkce starosty obce p. Vladimíra Koutného.
Starosta obce p. Koutný přečetl dopis – vzdání se mandátu p. Zdeňka Baldíka.
Na tento dopis své stanovisko přednesl i p. Preis i p. Fládr.
Návrh na usnesení:
Zastupitelstvo obce schvaluje odvolání z funkce starosty obce p. Vladimíra Koutného.
Výsledek hlasování č. 16
Pro: Bc. Fládr, pí Kratochvílová, p. Preis

Proti: p. Koutný, p. Jančík, p. Kratochvíl
Zdržel se: ing. Zukalová
Usnesení č. 16 nebylo schváleno.
Vzhledem k tomu, že již zanikla smlouva o smlouvě budoucí s firmou Bomavet, protože se
neustále prodlužují pozemkové úpravy, je připravena smlouva nová.
Návrh na usnesení č. 17
Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o smlouvě budoucí s firmou Bomavet s.r.o. se sídlem
Haškova 153/17, Brno.
Výsledek hlasování č. 17
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 17 bylo schváleno.
Pan Brunclík Jiří požádal o povolení připojení plánované novostavby na parcele č. 555/15 v k.
ú. Studnice u Vyškova.
Návrh usnesení č. 18
Zastupitelstvo obce schvaluje připojení novostavby plánované na parcele č. 555/15 v k. ú.
Studnice u Vyškova na komunikaci na parcele č. 1454 v k. ú. Studnice u Vyškova.
Výsledek hlasování č. 18
Pro: p. Koutný,Bc. Fládr, p. Jančík, p. Preis, pí Kratochvílová, p. Kratochvíl, Ing. Zukalová
Proti: Zdržel se: Usnesení č. 18 bylo schváleno.
Diskuse:
Pan Milan Pernica st. – poznamenal, že na počty preferenčních hlasů jasně zvítězil ve volbách
p. Koutný, ale volby vyhráli nezávislí. Ing. Zukalová měla zastupovat jejich zájmy a při bodu
odvolání starosty se neměla zdržet hlasování.
Odpověděla ing. Zukalová, že se necítí kompetentní pár minut po složení slibu rozhodovat
v takové záležitosti.
Dále p. Pernica st. – otáčení autobusů na návsi je vyřešeno, autobusy z Vyškova najíždí
k ostrůvkům, obratiště je zbytečné, náves by se měla opravit v původním stylu.
Pan Brablec Radoslav – výstavbou „kruháče“ se jim zkomplikuje přístup k domu.
Odpověděl p. Zdeněk Preis – projekt obratiště není zatím kompletní, bude se o něm jednat,
zastupitelstvo obce se bude snažit vyjít občanům vstříc.
Paní Jaroslava Celá – bylo by potřeba opravit čekárnu, chybí tam sklo, neplní svůj účel.
Odpověděl p. Fládr – zastupitelstvo projedná během příštího týdne jakým způsobem se
čekárna opraví.
Pan Preis Zdeněk – musí se ale také vyřešit problematika ničení čekárny. V současné době je
na střeše budovy č. 17 umístěna webkamera, která je zaměřena na kostel, ale částečně
monitoruje i čekárnu.
Pan Milan Pernica ml. – starosta na minulém zasedání uvedl, že novináři nepíší pravdu, když
uvedli, že byt v budově č.p. 1 je vlhký. Zeptal se nových členů zastupitelstva, kteří se byli
v bytě podívat, jak to s vlhkostí je. Všichni uvedli, že byt vlhký je.

Odpověděl starosta, že je dohodnuto, že bude přizván odborník, který posoudí situaci a řekne
stanovisko, jak se toto dá vyřešit.
Pan Kocourek Josef podotkl, že je špatně udělaná izolace.
Odpověděl starosta, že izolace je v pořádku.
Pan Rostislav Zukal se ptal, v čem je pro obec výhodná nabídka na odkoupení pozemků
firmou Bomavet. Kolik by obec stálo, kdyby zafinancovala zasíťování 20-ti domů?
Nebylo by pro obec výhodné, aby prodala občanům pozemky za nižší ceny – získání občanů
do obce?
Odpověděl starosta, že zasíťování domů je záležitost velice finančně náročná, dotace jsou
nízké, musela by se například budovat přečerpávací stanice. Obec na to v současné době nemá
finance. Pokud by měli občané zájem, může se část pozemků oddělit a mohou si je
nezasíťované odkoupit. V současné době je cena za 1 m2 150,- Kč.
Pan Zdeněk Preis odpověděl, že nabídka firmy je výhodná v tom, že má zájem pozemky
odkoupit. Bude se projednávat možnost, aby část pozemků zasíťovala a mohli si tam domy
postavit soukromé osoby.
Pan Fládr uvedl, že obec nemůže prodávat pozemky pod hodnotou, protože by se mohla
dostat do křížku se zákonem, že špatně hospodaří se svým majetkem.
Pan Milan Pernica ml. se ptal, kolik obec stál 1 radar na měření rychlosti, jestli to má vůbec
nějaký význam.
Odpověděl starosta - cena 1 radaru je asi 50.000,- Kč, význam má, snížila se rychlost aut.
Odpověděl p. Fládr – je to dobrá prevence, občané bydlící u radarů potvrdí, že na řidiče to
působí, zpomalují.
Pan Rostislav Zukal – radar na silnici od Vyškova by se měl posunout směrem víc ke
křižovatce, protože řidiči sice přibrzdí před radarem, ale pak zase zrychlí.
Odpověděl p. Preis, není problém radar posunout, občané pokud mají nějaké připomínky a
návrhy, můžou přijít na OU, nebo kontaktovat jednotlivé zastupitele.
Paní Věra Fládrová – cena stočného je pro občany Odrůvek neúměrně vysoká. Musí platit
ještě dopravu a práci p. Chromce. Jímky musí vyvážet několikrát do roka.
Odpověděl p. Fládr – tato problematika se už na OU předběžně projednávala, bude se řešit.
Ing. Musilová Jarmila – se ptala jaká částka úvěru od KB bude, na jaký úrok a zda bude obec
dávat do zástavy nějaký majetek?
Odpověděl starosta obce, že výše úvěru bude 2.150.000,-, úrok je 2,91%. Celková výše úroků
je odvislá od délky splácení. Úvěr bude možné splatit jednorázově. Majetek se zastavovat
nebude.
Pan Jiří Hudec se ptal, jaké jsou výdaje na aparát obecního úřadu.
Odpověděl starosta obce, že takto na místě neumíme odpovědět, pan Hudec byl vyzván, aby
přišel na OU, kde se informaci dozví.
Dále se ptal, proč v novém rybníku není voda – odpověděl starosta, že stále probíhá zkušební
provoz.
Dále poznamenal, že je ulomená dopravní značka a zábradlí u ubytovny.
Odpověděl starosta obce, že značka bude opravena ihned, jak dovolí podmínky a zábradlí
bude též opraveno.

Ing. Musilová Jarmila se ptala, jaký je rozdíl mezi označením „obratiště“ a „kruhový objezd“.
Dále uvedla, že dosud starosta obce tvrdil, že obec nemá s výstavbou obratiště nic společného
a nyní uvádí, že obec je účastníkem řízení.
Odpověděl p. Fládr, že rozdíl je asi jen v označení, v podstatě jde o totéž.
Pan Rostislav Zukal se ptal, jestli je možné ještě s výstavbou obratiště ještě něco dělat, jestli
jsou možné ještě nějaké úpravy. Zda by šlo pouze opravit náves – bez obratiště.
Odpověděl starosta obce, že pokud zastupitelé řeknou, že ano, tak se s tím bude něco dělat.
Pan Kratochvíl Lubomír – se zeptal, kolik by obec stálo, kdyby náves opravila z vlastních
prostředků a jakým způsobem by to bylo řešeno. Dále sdělil, že názor většiny řidičů je, že je
nesmysl otáčet se doprotisměru.
Odpověděl p. Fládr, že zastávky autobusů musí splňovat bezpečnostní předpisy. Dosavadní
zastavování autobusů v zatáčce u obchodu bylo nebezpečné, situaci bylo nutno rychle vyřešit.
Odpověděl p. Preis, že způsob, jakým budou autobusy najíždět do zastávky určili pracovníci
firmy Vydos, kteří byli na místě samém, situaci posoudili a dohodli se o umístění označníku
„Zastávka“ a způsobu projíždění této zastávky.
Starosta obce pozval občany na slavnostní rozsvěcení vánočního stromku, které se bude konat
v sobotu 4.12.2010 v 18 h.
Paní Jaroslava Celá poznamenala, jestli by nebylo vhodné stáhnout inzerát na pronájem bytu
v domě č.p. 1 z webových stránek obce, když tento byt je celý vlhký.
Odpověděl starosta obce, že v případě zájmu by byl vypracován pořadník, podle kterého by se
postupovalo po opravě bytu.
Starosta poděkoval přítomným za účast a v 19.20 h zasedání ukončil.
Zapsala: Plisková Renata
Dne 6.12.2010
Zápis ověřili:
Bc. Jaroslav Fládr

…………

p. Lubomír Kratochvíl

…………

