
USNESENÍ 

z 7. jednání Zastupitelstva obce  

konaného dne 18. 3. 2020 v Dolních Studénkách  

 

 
7 / 1 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Program 7. zasedání ZO dne 18. 3. 2020 

 

7 / 2 / 2020       

Zastupitelstvo obce schvaluje Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Vilhelm, V. Dolníček 

 

7 / 3 / 2020 
Zastupitelstvo obce schvaluje Ověřovatele zápisu ve složení: Mgr. J. Dolníček, J. Valentová 

 

7 / 4 / 2020 

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí Složení slibu člena zastupitelstva obce podle § 69 odst. 

2 zákona o obcích  - Věra Kranichová 

 

7 / 5 / 2020 

Zastupitelstvo obce volí v souladu s § 84 odst. 2 písm. m) ve spojení s § 117 odst. 1, 2 zákona 

o obcích členem kontrolního výboru: Věra Kranichová 

 

7 / 6 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2019002992 ze dne 7. 3. 

2019 

 

7 / 7 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 2019002968 ze dne 7. 3. 

2019 

 

7 / 8 / 2020 

Zastupitelstvo obce neschvaluje Námitku č. 1 ze dne 3. 9. 2018, č. j. 916110/2018 uplatněnou 

po veřejném projednání návrhu ÚP Dolní Studénky, podavatel Ing. M. N. , vlastník pozemku 

parc. č. 36/1 k. ú. Dolní Studénky, byla již zapracována v návrhu územního plánu pro 

opakované projednávání 

Znění námitky č. 1: Jako vlastník pozemku nesouhlasí s navrhovanou proměnou plochy 

zemědělské na pás plochy přírodní – krajinné zeleně (NPx) pod označením K20. Pás by dle 

návrhu odděloval silniční těleso včetně svahování od několikahektarového pole. Není pro to 

technický důvod. 

 

7 / 9 / 2020 

- Zastupitelstvo obce neschvaluje Námitku č. 2 ze dne 3. 9. 2018, č.j. 91611, uplatněnou po 

veřejném projednání návrhu ÚP Dolní Studénky, podavatel O. B., vlastník pozemku parc. č. 

425/61 v k. ú. Dolní Studénky, byla již zapracována v návrhu územního plánu pro 

opakované projednávání 

 

Znění námitky č. 2: Jako majitel pozemku nesouhlasím se zúžením zastavitelné plochy Z1 

v návrhu ÚP oproti zastavitelné ploše z platného územního plánu. Požaduji, aby byla 



ponechána v návrhu ÚP plocha odpovídající výměře pozemku parc. č. 425/61 k. ú. Dolní 

Studénky o velikosti 2857 m2. 

 

 

7 / 10 / 2020 

Zastupitelstvo obce vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) a § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), za použití § 171 a následujících 

ustanovení zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, opatření obecné povahy č. 

1/2020, Územní plán Dolní Studénky. Dokumentace obsahuje výrokovou část a odůvodnění. 

 

7 / 11 / 2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí proces pořízení a vypořádání připomínek, které byly 

uplatněny k ÚP Dolní Studénky, v souladu s odůvodněním v dokumentaci. 

 
7 / 12 / 2020 

Zastupitelstvo obce konstatuje, že návrh Územního plánu Dolní Studénky není v rozporu 

s Politikou územního rozvoje České republiky ve znění aktualizace č. 1, 2 a 3 a se Zásadami 

územního rozvoje Olomouckého kraje včetně aktualizace č. 1, 2 a 3 a se stanovisky dotčených 

orgánů a stanoviskem Krajského úřadu Olomouckého kraje.   

 

 

7 / 13 / 2020 

Zastupitelstvo obce ukládá veřejnou vyhláškou dle §55c stavebního zákona vydání 

Územního plánu Dolní Studénky, dnem doručení (15. dnem) nabývá územní plán účinnost. 

 

7 / 14 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Obce v roce 2020 

Tělovýchovné jednotě Sokol Dolní Studénky, z.s. na podporu činnosti TJ Sokol Dolní 

Studénky ve výši 60. 000,--Kč 

 

7 / 15 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2019 

Základní školy a Mateřské školy Dolní Studénky, schválilo převedení hospodářského 

výsledku ve výši 169.714,64 Kč, z toho rezervní fond 135.771,64 Kč, fond odměn 33.943,--

Kč 

 

7 / 16 / 2020 

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 číslo 11 

 

7 / 17 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Statut sociálního fondu Obce Dolní Studénky ze dne 18. 3. 

2020 

 

 

 

 



7 / 18 / 2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí měsíční odměnu uvolněného místostarosty obce                                

dle nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a dle Přílohy k nařízení vlády č. 

338/2017 Sb., s účinností od 1. 1. 2020 

(počet obyvatel k 1. 1. 2018 – rok konání voleb do zastupitelstev obcí) 

(velikostní kategorie obce č. 4 od 1001 do 3000 obyvatel)     52.964,-- Kč  

 

7 / 19 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje měsíční odměny neuvolněných členům zastupitelstva obce                       

dle nařízení vlády č. 338/2019 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 318/2017 Sb. o výši 

odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků a dle celků a dle Přílohy 

k nařízení vlády č. 338/2017 Sb., s účinností od 1. 4. 2020 

 

 

Starosta neuvolněný: (60186,-- Kč) x 0,6 =      36.112,-- Kč  

Neuvolněný člen rady obce:                                           7.223,-- Kč 

Neuvolněný předseda výboru, komise:                             3.611,-- Kč 

Neuvolněný člen výboru, komise:                                                    3.010,-- Kč  

Neuvolněný člen zastupitelstva:                                          1.805,-- Kč 

 

(výše odměny neuvolněného člena ZO, který je zvolen do více funkcí souběžně, bude náležet 

odměna jen za jednu z nich – a to za tu, za kterou náleží nejvyšší odměna) 

 

V případě nástupu náhradníka na uprázdněný mandát člena zastupitelstva bude odměna 

poskytována ode dne složení slibu. V případě budoucích změn v obsazení jednotlivých funkcí 

bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

 

 

 

7 / 20 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje odměny pro fyzické osoby, které nejsou členy zastupitelstva 

obce, za výkon funkcí ve výborech zastupitelstva obce, v komisích rady obce či zvláštních 

orgánech obce, a to měsíčně v částce 1.205,-- Kč od 1. 4. 2020. 

 

(v případě zvolení nového člena výboru, komise, zvláštního orgánu obce bude náležet odměna 

ode dne zvolení do funkce) 

 

7 / 21 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje realizaci projektu 7 nájemních bytů na zámku Třemešek a 

podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí ČR z dotačního titulu Podpora výstavby, 

obnovy a provozování komunální infrastruktury, v návaznosti na Usnesení zastupitelstva č. 9 

ze dne 29. 9. 2016, bod 9/12/2016 

 

7 / 22 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje Investiční záměr – Nájemní bydlení na zámku Třemešek 

 

7 / 23 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje způsob pronajímání a vymezení okruhů žadatelů o byty – 

Nájemní bydlení na zámku Třemešek 



7 / 24 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2020 (viz příloha k usnesení) 

 

 

7 / 25 / 2020 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření č. 1/2020 a 2/2020 

 

 

7 / 26 / 2020 

Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění náhradní výsadby a jejího následného převzetí 

v souvislosti se stavbou „I/44 Bludov obchvat“ 

 

 

 

 

 

………………………     …………………………… 

    Michal Strnad           Ing. Radim Sršeň, Ph.D.  

     místostarosta                          starosta obce 


