
USNESENÍ 

z 11. jednání Zastupitelstva obce  

konaného dne 16. 3. 2021 v Dolních Studénkách  

 

 

 
11 / 1 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 11. zasedání ZO dne 16. 3. 2021 

 

 

11 / 2 / 2021       

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrhovou komisi ve složení: R. Ženožička, J. Dolníček 

 

 

11 / 3 / 2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje Ověřovatele zápisu ve složení: M. Churavý, P. Strnad 

 

 

11 / 4 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 3/2021 

 

 

11 / 5 / 2021 

Zastupitelstvo obce vydává Obecně závaznou vyhlášku obce č. 1/2021 o místním poplatku z  

pobytu 

 

 

11 / 6 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové dotace TJ Sokol Dolní Studénky ve výši 

75.000,--Kč 

 

 

11 / 7 / 2021 

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

prostředí č. 50890071, a to: 

Příloha č. 2 - Cenová ujednání a podmínky poskytování služby – Služba č. 1 – Svoz 

komunálního odpadu, separovaných (využitelných), nebezpečných a objemných odpadů – 

změna č. 13 

Příloha č. 2 - Cenová ujednání a podmínky poskytování služby - Služba č. 2 - Odběr odpadů a 

druhotných surovin - změna číslo 12 

Příloha č. 2 - Cenová ujednání a podmínky poskytování služby – Služba č. 3  - Odstranění 

odpadů - změna číslo 05, 

platné od 1. 4. 2021 

 

 

11 / 8 / 2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené RO č. 1/2021,  

č. 2/2021 



11 / 9 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření dohody o změně hranic obcí ve smyslu ust. § 26 

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, mezi obcí Dolní Studénky a obcí Nový 

Malín, jejímž obsahem je změna průběhu části katastrální hranice mezi katastrálním územím 

Dolní Studénky a katastrálním územím Nový Malín posunutím katastrální hranice obce Dolní 

Studénky ve prospěch obce Nový Malín o pozemky p.č. 6/4 orná půda o výměře 396 m2, p.č. 

502/5 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 63m2 a p.č. 530/5 vodní plocha, vodní tok 

přirozený o výměře 84 m2, dle GP č. 1069-56/2020 a dle GP č. 1095-36/2021, vše nyní v k.ú. 

Dolní Studénky.“ 

 

 

 

 

 

………………………     …………………………… 

    Michal Strnad           Ing. Radim Sršeň, Ph.D.  

     místostarosta                          starosta obce 


