
USNESENÍ 
z 13. jednání Zastupitelstva obce  

konaného dne 14.9.2021 v Dolních Studénkách  
 
13 / 1 / 2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje program 13. zasedání ZO dne 14.92021 
 
13 / 2 / 2021       
Zastupitelstvo obce schvaluje Návrhovou komisi ve složení: MUDr. Helena Musílková  
            MUDr. Tomáš Vilhelm  
       
 
13 / 3 / 2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje Ověřovatele zápisu ve složení: Radim Ženožička  
             Ing. Naděžda Řeháková  
 
13 / 4 / 2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje Směrnici č. 1/2021 pro nakládání s osobními údaji pro Obec 
Dolní Studénky  
 
13 / 5 / 2021 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření č. 12/2021 
 
13 / 6 / 2021  
Zastupitelstvo obce schvaluje žádost o dotaci ve výzvě „KABINA“ u Národní sportovní 
agentury pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Dolní Studénky, z. s , a to konkrétně na investiční 
akci generální oprava stropu a střechy v místní sokolovně spojená se zateplením stropů a 
vytvořením nových úložných prostor na půdě.  
 
13 / 7 / 2021  
Zastupitelstvo obce schvaluje finanční spoluúčast na projektu TJ Sokol Dolní Studénky                    
ve výzvě „KABINA“ u Národní sportovní agentury ve výši 100.000,-- Kč 
 
13 / 8 / 2021 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočtové opatření schválené RO č. 9/2021,                                
RO č. 10/2021 a RO č. 11/2021 
 
13 / 9 / 2021  
Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí finančního daru na základě darovací smlouvy mezi 
Obcí Dolní Studénky a Sdružením místních samospráv ČR na výdaje k pokrytí nákladů na 
likvidační práce a nápravu škod vzniklých 24. 6. 2021 z důvodu extrémní bouřky 
 
obci Lužice, IČ: 44164343 ve výši 23.000,--Kč 
obci Hrušky, IČ: 00283185 ve výši 23.000,--Kč  
obci Moravská  Nová Ves, IČ: 00283363 ve výši 23.000,--Kč  
obci Mikulčice, IČ: 00285102 ve výši 23.000,--Kč 
 
 
 



13 / 10 / 2021  
Zastupitelstvo obce schvaluje Strategický plán rozvoje sportu v obci Dolní Studénky do roku 
2026 
 
13 / 11 / 2021  
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr projektu „00635936 – Dolní Studénky – Výstavba 
sportovní haly“ a podání žádosti o dotaci u Národní sportovní agentury. 
 
13 / 12 / 2021  
Zastupitelstvo obce schvaluje spolufinancování projektu „00635936 – Dolní Studénky – 
Výstavba sportovní haly“ ve výši 30% celkových způsobilých výdajů. 
 
13 / 12 / 2021  
Zastupitelstvo obce schvaluje Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti mezi Olomouckým krajem a Obcí Dolní Studénky pro stavbu „Chodník a stezka 
pro chodce a cyklisty Králec – Dolní Studénky, III. etapa“ 
 
 
 
………………………     …………………………… 
    Michal Strnad           Ing. Radim Sršeň, Ph.D.  
     místostarosta                          starosta obce 


