
USNESENÍ 

z 12. jednání Zastupitelstva obce  

konaného dne 16. 6. 2021 v Dolních Studénkách  

 

 
12 / 1 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje program 12. zasedání ZO dne 16. 6. 2021 

 

12 / 2 / 2021       

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrhovou komisi ve složení:  O. Nevrlá, V. Dolníček 

 

12 / 3 / 2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje Ověřovatele zápisu ve složení: MUDr. Musílková, M. Rutar 

 

12 / 4 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje účetní závěrku Obce Dolní Studénky za rok 2020  

 

12 / 5 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet Obce Dolní Studénky s výhradou za rok 2020 a 

zprávu o výsledku hospodaření obce za rok 2020 

 

12 / 6 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 8/2021 

 

12 / 7 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje nájemní smlouvu a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene č. 8800096839_4/BVB/P, Olomoucký kraj (vlastník), GasNet, s.r.o., zast. 

GasNet Služby s.r.o. (budoucí oprávněný), Obec Dolní Studénky (nájemce a investor) 

 

12 / 8 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o pachtu pozemků parc. č. 40/2 – orná půda 

o výměře 779 m2, parc. č. 191 – trvalý travní porost o výměře 3917 m2, parc. č. 299/1 – orná 

půda o výměře 17650m2, 299/3 – orná půda o výměře 1530 m2, parc. č. 299/18 – orná půda o 

výměře 5070 m2, parc. č. 299/19 – orná půda o výměře 13287 m2, parc. č. 300 – trvalý travní 

porost o výměře 544 m2, parc. č. 302/1 – trvalý travní porost o výměře 25526 m2, parc. č. 

302/2 – trvalý travní porost o výměře 7002 m2, parc. č. 303 – trvalý travní porost o výměře 

873 m2, parc. č. 308/2 – ostatní plocha o výměře 428 m2, parc. č. 308/3 – ostatní plocha o 

výměře 194 m2, parc. č. 308/4 – ostatní plocha o výměře 65 m2, parc. č. 309/1 – trvalý travní 

porost část o výměře 5200 m2, parc. č. 309/12 – trvalý travní porost o výměře 73028 m2, 

parc. č. 309/19 – trvalý travní porost část o výměře 10038 m2, parc. č. 309/21 – ovocný sad o 

výměře 23491 m2, parc. č. 309/25 – trvalý travní porost o výměře 533 m2, parc. č. 425/76 – 

orná půda o výměře 1337 m2, parc. č. 425/78 – orná půda o výměře 996 m2, parc. č. 425/79 – 

orná půda o výměře 847 m2, parc. č. 427/19 – trvalý travní porost o výměře 288 m2, parc. č. 

427/34 – trvalý travní porost o výměře 295 m2, parc. č. 429/11 – ostatní plocha o výměře 

1649 m2, parc. č. 436/16 – orná půda o výměře 591 m2, parc. č. 436/60 – orná půda o výměře 

684 m2, parc. č. 436/61 – orná půda o výměře 740 m2, parc. č. 436/62 – orná půda o výměře 

1098 m2, parc. č. 436/63 – orná půda o výměře 87 m2, parc. č. 441/3 – orná půda o výměře 

256 m2, parc. č. 441/8 – orná půda o výměře 119 m2, parc. č. 442/1 – orná půda o výměře 

443 m2, pac. č. 442/25 – orná půda o výměře 69 m2, parc. č. 442/73 – orná půda o výměře 



603 m2, parc. č. 442/79 – orná půda o výměře 293 m2, parc. č. 442/94 – orná půda o výměře 

7996 m2, parc. č. 442/95 orná půda o výměře 539 m2, parc. č. 442/96 – orná půda o výměře 

650 m2, parc. č. 443/5 – orná půda o výměře 2642 m2, parc. č. 482/33 – orná půda o výměře 

842 m2, parc. č. 523/2 – ostatní plocha o výměře 311 m2, parc. č. 523/4 – ostatní plocha o 

výměře 172 m2, parc. č. 607/14 – trvalý travní porost o výměře 3452 m2, parc. č. 607/18 – 

trvalý travní porost o výměře 3188 m2, parc. č. 639/2 – orná půda o výměře 825 m2, parc. č. 

639/3 – orná půda o výměře 909 m2, parc. č. 651/1 – orná půda o výměře 776 m2, parc. č. 

651/2 – orná půda o výměře 548 m2, parc. č. 661/6 – trvalý travní porost o výměře 2062m2, 

parc. č. 661/10 – trvalý travní porost o výměře 2072 m2, parc. č. 704/29 – orná půda o 

výměře 957 m2, parc. č. 704/32 – orná půda o výměře 1953 m2, parc. č. 704/56 – orná půda o 

výměře 18493 m2, parc. č. 704/70 – orná půda o výměře 288 m2, parc. č. 783 – orná půda o 

výměře 233 m2, parc. č. 796/28 – orná půda o výměře 1247 m2, parc. č. 796/29 – orná půda o 

výměře 296 m2, vše v k.ú. Dolní Studénky se společností Bludovská a. s., za cenu 3.000,--

Kč/ha na dobu 5 let 

 

12 / 9 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje Smlouvu o kontokorentním úvěru č. 1905859359/21 s Českou 

spořitelnou, a. s., IČ 45244782, se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, 140 00 

 

 

12 / 10 / 2021 

Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o úvěru s ČSOB – Refinancování 

stávajícího úvěru, který byl v minulosti poskytnut na rekonstrukci zámku Třemešek. 

Financování rekonstrukce okolí zámku Třemešek – exteriéry a parkoviště ve výši 5 mil.,--Kč. 

Limit úvěru 17,540.000,--Kč s flexibilní úrokovou sazbou, dle nabídky ze dne 7. 6. 2021 

předložené na zasedání ZO 

 

 

12 / 11 / 2021 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené RO č. 4/2021, 5/2021, 

6/2021 a  7/2021 

 

 

 

………………………     …………………………… 

    Michal Strnad           Ing. Radim Sršeň, Ph.D.  

     místostarosta                          starosta obce 


