
USNESENÍ 

z 10. jednání Zastupitelstva obce  

konaného dne 17. 12. 2020 v Dolních Studénkách  

 

 
10 / 1 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Program 10. zasedání ZO dne 17. 12. 2020 

 

10 / 2 / 2020       

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrhovou komisi ve složení: Mgr. V. Sršňová, J. Valentová 

 

10 / 3 / 2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje Ověřovatele zápisu ve složení: V. Dolníček, MUDr. T. Vilhelm 

 

10 / 4 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2020 

 

10 / 5 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočet Obce Dolní Studénky na rok 2021, ve kterém jsou:  

 

Příjmy pro rok 2021:   23,703.576,-- Kč 

Výdaje pro rok 2021:   22,383.055,-- Kč 

Financování:       1,320.521,--Kč 

 

10 / 6 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatky ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního 

prostředí č. 50890071, a to: 

- Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č. 50890071 – 

služba č. 1 – Svoz komunálního odpadu, separovaných (využitelných), nebezpečných a 

objemných odpadů – změna číslo 12 

- Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č. 50890071 – 

služba č. 2 – Odběr odpadů a druhotných surovin – změna číslo 12 

- Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č. 50890071 – 

služba č. 3 – Odstranění odpadů – změna číslo 05 

- Příloha č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb v oblasti životního prostředí č. 50890071 – 

služba č. 5 – Přenechání přepravních a skladovacích nádob a kontejnerů k užívání – změna 

číslo 05 

 

 

10 / 7 / 2020 

Zastupitelstvo obce vydává na základě § 14 zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve 

znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, obecně závaznou 

vyhlášku obce Dolní Studénky č. 2/2020, o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

 

 

 

 



10 / 8 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 17 ke Smlouvě o provozování vodovodu Dolní 

Studénky, uzavřené dne 9. 12. 2004 se společností Šumperská provozní vodohospodářská 

společnost, a.s. 

 

10 / 9 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 5 k dohodě vlastníků provozně souvisejících 

kanalizací VHZ_2016/132 ze dne 26. 7. 2016 se společností Vodohospodářská zařízení 

Šumperk, a.s. 

 

10 / 10 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje cenu vodného pro občany pro období 1/2021 - 12/2021                            

ve výši 29,-- Kč, včetně DPH  

 

10 / 11 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Cenu stočného pro občany pro období 1/2021 - 12/2021                           

ve výši 33,-- Kč, včetně DPH 

 

10 / 12 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 40.000,--Kč pro p. 

Michala Strnada – místostarostu obce za splnění mimořádných nebo zvláště významných 

úkolů obce, a to za mimořádnou činnost v rámci získávání dotačních prostředků a 

managementu při administraci projektů realizovaných z dotačních prostředků 

 

10 / 13 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí mimořádné odměny ve výši 40.000,--Kč pro p. 

Radima Sršně, starostu obce za splnění mimořádných nebo zvláště významných úkolů obce, a 

to za mimořádnou činnost v rámci získávání dotačních prostředků a managementu při 

administraci projektů realizovaných z dotačních prostředků 

 

10 / 14 / 2020 

Zastupitelstvo obce volí přísedící u Okresního soudu v Šumperku B. V., bytem Dolní 

Studénky, na období dalších 4 roků  

 

10 / 15 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci a dotace, poskytovatel: Obec Loučná nad Desnou, se sídlem Loučná nad Desnou 

č.p. 57, 788 11 Loučná nad Desnou, příjemce: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 

20 Dolní Studénky – Prevence vzniku odpadů v Šumperském venkově 

 

10 / 16 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci a dotace, poskytovatel: MAS Šumperský venkov, z.s., Nový Malín 240, 788 03 

Nový Malín, příjemce: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky – 

Prevence vzniku odpadů v Šumperském venkově 

 

 

 

 

 



10 / 17 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci a dotace, poskytovatel: Obec Petrov nad Desnou, Petrov nad Desnou 156, 788 16 

Petrov nad Desnou, příjemce: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní 

Studénky – Prevence vzniku odpadů v Šumperském venkově 

 

10 / 18 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci a dotace, poskytovatel: Obec Velké Losiny, Rudé armády 321, 788 15 Velké 

Losiny, příjemce: Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky – 

Prevence vzniku odpadů v Šumperském venkově 

 

 

10 / 19 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí návratné finanční 

výpomoci a dotace, poskytovatel: Obec Bludov, Jana Žižky 195, 789 61 Bludov, příjemce: 

Obec Dolní Studénky, Dolní Studénky 99, 788 20 Dolní Studénky – Prevence vzniku odpadů 

v Šumperském venkově 

 

10 / 20 / 2020 

Zastupitelstvo obce revokuje Usnesení z 1. jednání ZO ze dne 20. 12. 2018, bod 1/17/2018 a  

schvaluje střednědobý úvěr od ČSOB na maximálně 5 let ve výši maximálně 3 mil. Kč dle 

podmínek předložených na jednání ZO, pevná úroková sazba 1,82% p. a. (Úvěr na 

financování projektu Třemešek – exteriéry) 

 

10 / 21 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu Komunitní centrum na zámku Třemešek – 

dopravní infrastruktura a podání žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR 

z dotačního titulu Podpora obnovy a rozvoje venkova 

 

10 / 22 / 2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené RO č. 10/2020,  

č. 11/2020 

 

 

 

 

………………………     …………………………… 

    Michal Strnad           Ing. Radim Sršeň, Ph.D.  

     místostarosta                          starosta obce 


