Služby poskytované obecním úřadem
Ověřování podpisů a listin cena 30 Kč
Pronajímáme k rodinným, firemním, sportovním a společenským událostem prostory
kulturního domu. – podrobnosti na OÚ

CzechPOINT@home
Je internetové kontaktní místo určené pro fyzické osoby, podnikající fyzické osoby i
právnické osoby, kterým usnadní elektronickou komunikaci.
Služby Czech Point poskytované obecním úřadem:
Autorizovaná konverze dokumentů
Centrální úložiště ověřovacích doložek
Datové schránky
Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH
Přijetí podání podle živnostenského zákona (§ 72)
Úschovna systému Czech POINT
Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Výpis z bodového hodnocení řidiče
Výpis z insolvenčního rejstříku
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Rejstříku trestů právnické osoby
Výpis z Živnostenského rejstříku
Základní registry

,

Místní poplatky dle zákona o místních poplatcích č.565/1990 Sb.
 Roční poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500 Kč/ osoba je
splatný dle platné vyhlášky do konce října v daném roce.


Roční poplatek ze psů platí držitel psa ve výši 150 Kč

Výzva
Přijmeme do našeho kolektivu paní na úklid prostor kulturního domu.
Podrobnosti na obecním úřadu: paní Irena Zapletalová

Investiční akce pro rok 2016
V letošním roce nás v případě schválených žádostí o dotaci čekají tyto investice.
Dokončení výstavby kanalizace a vodovodu u kulturního domu, oprava kapličky pod
hřištěm, oprava části břehů koupaliště, vybudování dvou odpočívadel při cyklotrase,
výměna otopných těles v kulturním domě, oprava místních komunikací ( podél oken
společenského sálu, u bytovek a kontejnerů), zateplení budovy MŠ, vybudování části
vodovodního řadu na návsi, odbahnění obecního rybníka a další drobné nutné opravy
či údržba obecního majetku.

Výstavba kanalizačního a vodovodního řadu v obci bude v květnu
ukončena
V průběhu výstavby se potvrdily předpoklady investora stavby tj. Vodohospodářského
sdružení obcí západních Čech, podložené inženýrsko-geologickým průzkumem z roku
2009. Hloubení rýh doprovázel výskyt značně pevného nesouvislého podloží,
řazeného do 5. až 6. třídy těžitelnosti. Jen pro představu se jedná o horniny,
rozpojitelné za použití trhavin. Z důvodu blízké okolní zástavby a po dohodě s paní
starostkou přistoupil zhotovitel, tj. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s. k mnohem
šetrnějšímu, ale časově náročnějšímu způsobu hloubení za použití tzv. hydraulické
skalní frézy. Původní termín dokončení celé stavby dle uzavřené smlouvy o dílo do
30.10.2016 bude dodržen a v závislosti na klimatických podmínkách, vhodných pro
provedení konečných úprav asfaltových povrchů se předpokládá dokončení všech
prací do 31.5.2016. V listopadu 2015 byla dokončena kanalizační stoka včetně
kanalizačních přípojek v komunikaci SÚS PK (průtah obcí) a povrch byl provizorně
opraven tak, aby SÚS PK mohla v tomto úseku provádět zimní údržbu. V současné
době vrcholí práce v části za obecním úřadem. Investor a zhotovitel touto cestou děkují
občanům obce Studánka za pochopení a omlouvají se za případné komplikace, které
jim stavba může způsobovat v jejich běžném životě.
Ladislav Novák, technik investiční výstavby
Vodárny a kanalizace Karlovy Vary
Investiční útvar Stříbro

Víme kam patří směsný komunální a separovaný odpad?
Naše obec je členskou obcí Sdružení obcí Černošín (SOČ), které vlastní skládku
v Černošíně, firmu Ekodepon s.r.o. Součástí skládky je také třídící linka pro tříděný
odpad. Naše firma je jednou z mála firem v České republice, která má odpadové
hospodářství propracované, tak jak zákon umožňuje. To co občan vyhodí do sběrného
dvora, nebo do tříděného odpadu je dále zpracováváno. Komunální odpad (odpad,
který vyhazujete do svých popelnic) je uložen přímo na skládku. Nedochází tedy
k dalšímu jejímu zpracování.
Většina z nás třídit odpady umí, ale stále jsou mezi námi tací, kteří do kontejnerů pro
tříděný odpad háží odpad, který patří do popelnic se směsným komunálním odpadem,
nebo na sběrný dvůr. Pravidelně ve žlutých kontejnerech nacházíme maso, koberce,
kosti a jiné další zbytky. Svozové auto tříděný odpad naloží, slisuje a poté vysype na
hromadu v areálu třídící linky. Dovezený odpad dále putuje pásem k třídící lince,
kterou obsluhují lidé. Každý pracovník má za úkol Vámi vytříděný odpad roztřídit na
další komodity, které se poté slisují a putují k dalšímu zpracování. Dovedete si jistě
představit, jak nechutné musí být, když se na pásu objeví například smradlavé maso.

Ceny za likvidaci odpadů
Kontejnery pro tříděný odpad jsou určeny pro všechny obyvatele naší obce.
Podnikající osoby produkující odpad musí mít ze zákona platnou smlouvu s firmou,
která odpad likviduje. Jejich odpad do místních kontejnerů nepatří !!!
Cena za tunu komunálního odpadu je trojnásobně vyšší než za tříděný či uložený
odpad ve sběrném dvoře. Poplatek na osobu za svoz komunálního odpadu, který je
ze zákona povinný nepokryje náklady za tyto služby. Obec za naše odpady každým
rokem doplácí z rozpočtu obce nemalé finanční prostředky. Skutečné náklady na

občana činní cca 850 Kč. Jsme malá obec s počtem do 500 obyvatel. Kdybychom
všichni likvidovali odpad, tak jak zákon ukládá, pak věříme, že výše povinného
poplatku 500 Kč by mohla být i nižší. Tolik jenom pro představu, jak by to mohlo
vypadat. Umíte tedy třídit a třídíte? Víte, kam Váš odpad patří?

Sběrné nádoby pro tříděný odpad
Zelené nádoby
Vytříděné sklo není nutné rozbíjet, bude se dále třídit. Díky svým vlastnostem se dá
skleněný odpad recyklovat do nekonečna. Do zeleného kontejneru můžeme vhazovat
barevné a čiré sklo, například lahve od vína, alkoholických a nealkoholických nápojů,
sklenice od kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Vhodit do zeleného
kontejneru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří pokud projde otvorem.
Objemnější kusy nepatří k odložení vedle kontejneru, ale na sběrný dvůr!!!
Modré nádoby
Vhodit sem můžeme například časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové obaly, cokoli
z lepenky, knihy, obálky s foliovými okénky, bublinkové obálky, papíry s kancelářskými
sponkami.
Do modrého kontejneru nepatří uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír, plata
od vajíček. Tyto materiály nejde už nadále recyklovat. Použité dětské pleny opravdu
nepatří do kontejneru na papír, ale do popelnice!!!
Žluté nádoby
Před vyhozením je důležité sešlápnutí lahví či zmačkání. Do žlutých nádob patří folie,
sáčky, plastové tašky, sešlápnuté PET lahve, nápojové kartony, plechovky, hliník,
obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, kelímky od mléčných výrobků,
balící folie od spotřebního zboží, pěnový polystyren jen v menším množství, obaly od
CD disků a mnohé další výrobky z plastů
Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin, čistících prostředků od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Hnědé nádoby
Do hnědých kontejnerů patří dle zákona takový odpad, který je biologicky rozložitelný
pomocí mikroorganismů, bakterií, plísní, kvasinek, červů, žížal a dalších živých
organismů. Rozpadem tohoto odpadu vzniká organická hmota. Tyto odpady je
zakázáno ukládat na skládky všech skupin.
Do hnědého kontejneru patří listí, tráva, zbytky rostlin ( kořeny a listy zeleniny, květiny,
apod.), kousky větví keřů i stromů (posekané, nastříhané, prořezané nebo zpracované
štěpkovačem), spadané ovoce (prokládané trávou a řezem z keřů), zbytky zeleniny
a ovoce ( okrajky z brambor, mrkve, okusky jablek, apod.), čajové sáčky, kávová
sedlina, skořápky z vajec
Do hnědého kontejneru nepatří papír, lepenka, textil, uhynulá zvířata, tekuté a silně
mastné potraviny, obaly od potravin, exkrementy našich miláčků, nebezpečně
kontaminované výše zmíněné produkty.
V běžné praxi domácnosti je pak bioodpadem většinou rostlinný odpad z kuchyně i ze
zahrádky, ale také zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad, včetně filtrů a ubrousků,
čajový odpad a rovněž tak i živočišné zbytky. Každá domácnost ve větší či menší míře
produkuje bioodpad.

Sběrný dvůr – provozní doba
Sobota 9.00 - 11.00 hodin
Odpovědná osoba: pan Pohůnek
V případě potřeby odvozu objemného odpadu mimo stanovený čas, můžete
kontaktovat také obecní úřad. Zakoupíte sedací soupravu či nábytek a nemůžete se
dostavit ve stanovený čas? Dle předchozí domluvy není problém otevření sběrného
dvora. Určitě je to jednodušší než vyhodit nepotřebnou věc v našich lesích.

Náklady na odpadové hospodářství obce Studánka za rok 2015





Tříděný odpad
Nebezpečný odpad
Směsný komunální odpad
Biologicky sběr je hrazen zatím z rozpočtu SOČ

Celkové náklady

82.364 Kč
11.238 Kč
358.156 Kč
451.758 Kč

Společnost EKO-KOM, a.s. fyzicky nenakládá s obalovým materiálem, ale podílí se
se zejména na financování nákladů spojených se sběrem, svozem, tříděním a využitím
obalového materílu.
Příspěvek do rozpočtu obce za rok 2015
44.108 Kč
HB Textilie – příspěvek do rozpočtu obce za rok 2015
1.820 Kč
V obci jsou celkem tři hnízda pro kontejnery s tříděným odpadem ( na návsi, u
kulturního domu a u staré bytovky). Kontejnery z křižovatky (směr Lesná a Tachov)
byly přestěhovány na náves, protože se v nich pravidelně nacházel odpad, který do
nich nepatří. V případě nedostatečného množství kontejnerů jsme schopni zajistit
jejich navýšení.

Tímto oznamujeme, že prostor pro tříděný odpad
na návsi je a bude monitorován

Zahájení pozemkové úpravy (dále jen PÚ)
Koho a čeho se pozemková úprava týká? Pro obecní úřad je tento projekt prvotinou.
Pozemkový úřad nyní připravuje podklady pro výběrové řízení na zpracování
projektové dokumentace. Čeká nás několikaletá práce. Nejsem si jista, zda bych
potřebu PÚ dostatečně a správně vysvětlila. Proto jsem využila možnosti internetu a
pár informací pro Vás zkopírovala. S případnými dotazy se neváhejte obracet na
obecní úřad. Odpovědi na Vaše dotazy zodpovědně zajistíme.
Pozemkové úpravy jsou změny právního stavu pozemků, jimiž „se ve veřejném zájmu
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se
jimi přístupnost a využití pozemků a vyrovnání jejich hranic tak, aby se vytvořily
podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy. V těchto souvislostech se k nim
uspořádávají vlastnická práva a s nimi související věcná břemena. Současně se jimi
zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění půdního
fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
Pozemkovou úpravou je také řešena problematika vlastnických vztahů pozemkové
držby, nedostatečná zemědělská infrastruktura či absence prvků ekologické stability
krajiny. Pro zlepšení životního prostředí se doporučuje realizovat projekty Územních
systémů ekologické stability jako jedno z nosných opatření. Je na místě poukázat na
komplikace spojené s majetkoprávními vztahy.
Při provádění pozemkových úprav dochází k racionálnímu prostorovému uspořádání
pozemků všech vlastníků půdy v daném katastrálním území a podle potřeby také k
reálnému vytyčení těchto pozemků v terénu. Nedílnou součástí návrhu pozemkových
úprav je i plán společných zařízení. Ten tvoří cestní síť a systém ekologických
protierozních, hydrologických a krajinných opatření.
Zdroj:Wikipedie

Adresa obecního úřadu
Studánka č.p.170
347 01 Tachov
M: 724 185 176
T: 374 723 345
e-mail: starosta@studanka.eu
ou@studanka.eu
Také máme nové webové stránky, které intenzivně doplňujeme.
www.studanka.eu
Přihlaste se k odběru novinek z webových stránek obce Studánka.

Blahopřání k životnímu jubileu
Všem jubilantům, kteří v letošním roce dovrší životního jubilea ve věku 60, 65,
70, 75, 80, 81 a vice

přejeme jen to krásné,
protože co je krásné je i vzácné.
Ať radost a štěstí Vás provází,
zdravíčko ať Vám neschází.

V mateřince se lyžovalo a vyráběly věnce
Ani v letošním roce nezahálíme. Po vánočních prázdninách jsme se opět vrhli do
plánování akcí pro letošní rok. V únoru jsme pořádali Masopustní průvod obcí.
Společně s dětmi jsme si cestu náramně užili. Rodičům děkujeme za spolupráci při
výrobě masek pro jejich ratolesti. Všechny masky byly krásné a děti kouzelné.
Děti už čtvrtým rokem absolvovaly pětidenní lyžařský výcvik v Mariánských Lázních.
Letošního kurzu se zúčastnila kromě nás také Mateřská škola Lom a MŠ Sadová
Tachov. Děti byly neuvěřitelně houževnaté, ctižádostivé a moc šikovné. Každým dnem
byly lepší a lepší. Poslední den kurzu byl pro děti připraven závod, ve kterém se
prověřila jejich zdatnost. Také naše děti se umístily na stupních vítězů. Samozřejmě,
že medaile získali úplně všichni. Před Velikonocemi proběhla tvořivá dílna, kde si
maminky společně s dětmi vyrobily věneček s jarní tématikou. Výrobky byly velice
nápadité a originální. V nejbližších dnech nás čeká rozloučení se zimou vynesením
Morany a spoustu dalších akcí.
Text: Soňa Litomiská

Foto: 5x Irena Zapletalová

USNESENÍ č.7/2015
z jednání zastupitelstva obce Studánka konaného
dne 22.9.2015
zastupitelstvo obce Studánka přijalo na svém zasedání dne 22.9.2015
následující usnesení:
1. ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
2. ZO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení č.6/2015 ze dne
24.6.2015.
3. ZO schvaluje obecně závaznou vyhlášku č.1/2015 obce Studánka
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem.
4. ZO bere na vědomí kontrolu plnění hospodaření za 1.pololetí 2015, dále
schvaluje rozpočtové opatření č.10/2015
5. ZO schvaluje realizaci technických opatření pro sledování spotřeby elektrické
energie při činnosti vypalovací pece v keramické dílně. Starostce obce ukládá
provést finanční vyrovnání spotřeby za uplynulé období roku 2014 dle
propočtu v příloze v termínu do 30.9.2015. KV provede na základě svého
předchozího postupu a nově provedeného měření propočet spotřeby
10výpalů za měsíc 1.- 6.2015 v termínu do 31.12.2015. ZO ukládá starostce
obce uzavřít s DDM Mraveniště Tachov dohodu o spoluoráci při vedení
kroužku “keramika – Studánka” pro rok 2015/2016.
6. ZO schvaluje dohodu o přičlenění honebních pozemků v honitbě Pořejov s
Lesy ČR, a.s. Hradec Králové
7. ZO schvaluje zpracování PD pro optimalizaci vodního režimu MVN na
p.p.č.509-Studánka panem Bc.Jaroslavem Zabloudilem, Dis, Stříbro ve výši
39.710 Kč.
8. ZO schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti pro
vybudování vodovodní přípojky pro novostavbu na p.č.199 a pro přeložku
vodovodní přípojky pro RD č.p.38 a 40.
9. ZO schvaluje Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.062015 ze dne 22.6.2015 na
Akci “Stavební úpravy požární zbrojnice ve Studánce” ve výši Kč 77.249 Kč
bez DPH
10. Schválení přijetí dotace z PK na akci „Stavební úpravy objektu požární
zbrojnice“ bylo schváleno Usnesením č. 6/2015 ze dne 24.6.2015.

11. ZO schvaluje revokaci usnesení č.4/2015 bod č.2 ze dne 13.5.2015
12. ZO schvaluje podání žádosti o bezúplatný převod pozemků viz seznam na
Státní pozemkový úřad, nám. Generála Píky 8, Plzeň
13a. ZO bere na vědomí podanou žádost o koupi části pozemku p.č.1220/8
a pověřuje starostku k dalšímu jednání o upřesnění žádosti.
13b. ZO schvaluje vyvěšení záměru na prodej části pozemku p.č.1508/15 za
cenu 90 Kč/m2 . Vypracování geometrického plánu bude hrazeno
žadatelem.
13c. ZO schvaluje doplnění změny č.1 rozvojových ploch ÚP Studánka.
změna na stávající stav (vyčerpané rozvojové plochy) část plochy Z21
(dotčené ppč150/31), Z14
vyjmutí zastavitelné plochy BV, bude sloučeno se sousední plochou NZ
Z2 (dotčené ppč. 150/16)
návrh na změnu funkčního využití - pro veřejnou zeleň ZV
Z34 (dotčená ppč.1220/1,1220/10, 1220/11, 1220,/3, 1220/8, 1302/1, 1302/4,
1322, 1356/4, 1358, 1815, 1817/1, 1817/2) , Z21 (dotčená
ppč. 150/15,150/14 a 232) a Z24 (dotčena ppč. 150/25, 150/56)
USNESENÍ č.8/2015
z jednání zastupitelstva obce Studánka konaného
dne 8.12.2015
zastupitelstvo obce Studánka přijalo na svém zasedání dne 8.12.2015
následující usnesení:
1) ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
2) ZO schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení pana Miloše Mráze.
3) ZO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení č.7/2015 ze dne
22.9.2015
4) ZO bere zprávu FV na vědomí a schvaluje návrh rozpočtu obce Studánka
pro rok 2016 jako schodkový ve výši 1.265.000Kč.
5) Zastupitelstvo obce v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.
o obcích, v platném znění, stanovuje kompetenci starosty obce Studánka k provádění
jednotlivých rozpočtových opatření v rozsahu do výše 400.000,- Kč, pokud tyto změny
nevyvolávají další nároky na finanční prostředky obce, tedy nedojde k navýšení
celkových
výdajů
obce.
Částka se sčítá za všechna rozpočtová opatření starosty mezi jednotlivými řádnými
zasedáními zastupitelstva.
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může starosta obce samostatně provádět jen
v případech:

a)rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů
b) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií
nebo stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení
úhrady je vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná
rizika z neoprávněné úhrady
c) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné
výdaje, kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální
charakter, protože výdaj musí být realizován
Starosta obce je povinen informovat zastupitelstvo obce o každém rozpočtovém
opatření provedeném v kompetenci starosty, a to na nejbližším zasedání
zastupitelstva obce, následujícím po schválení rozpočtového opatření starostou, vč.
stručného zdůvodnění.
Platnost tohoto usnesení je od schválení do 31.12.2016.
6) ZO bere zprávu Kontrolního výboru č.4/2015 ze dne 19.10.2015 na vědomí.
7) ZO schvaluje návrh obecní kroniky za rok 2014
8) ZO zamítá zpracování projektové dokumentace pro výstavbu nové hasičské
zbrojnice.
9) ZO schvaluje návrh Stanov Sdružení obcí Černošín.
10) ZO schvaluje návrh rozpočtu Sdružení obcí Černošín pro rok 2016.
11) ZO schvaluje návrh rozpočtu Vodárenského sdružení obcí západních Čech
pro rok 2016.
12) ZO schvaluje návrh rozpočtu Sdružení obcí Lučina pro rok 2016.
13) ZO schvaluje návrh rozpočtu Vodárenského sdružení Halže pro rok 2016.
14) ZO schvaluje Strategický plan rozvoje obce 2015-2020.
15) ZO schvaluje Inventarizační plan obce pro rok 2015 včetně inventarizační
komise ve složení Hubert Mazánek, Richard Volka a Zdeněk Žižka.
16a) ZO zamítá Smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny pro
hladinu NN s Amper Market, a.s.
16b) ZO zamítá zrušení spořícího účtu u Komerční banky a.s. Tachov.
USNESENÍ č.9/2016
z jednání zastupitelstva obce Studánka konaného
dne 10.2.2016
zastupitelstvo obce Studánka přijalo na svém zasedání dne 10.2.2016
následující usnesení:

1) ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce
2) ZO schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení pro rok 2016 pana Zdeňka
Žižku, pana Miloše Mráze a zapisovatelku paní Janu Lipchavskou.
3) ZO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení č.8/2015 ze dne
8.12.2015
4) ZO souhlasí s podání žádosti o dotaci na opravu kapličky na p.p.č.220 z
programu „Obnova historického stavebního fondu v památkových rezervacích a
zónách a staveb drobné architektury na území Plzeňského kraje“
5) ZO pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o dílo s vítězným uchazečem na
realilzaci akce “Oprava kapličky v obci Studánka na p.p.č.220”
6) ZO schvaluje vypracování studie včetně odborného stanovení ceny pro
nástavbu stávající hasičské zbrojnice.
Na základě hlasování bodu 6) USNESENÍ NEVZNIKLO
Zákon o obcích v otázce přijímání usnesení stanovuje jasnou podmínku pro platnost
takových aktů, a to souhlas nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva obce,
nikoli nadpoloviční většiny přítomných členů zastupitelstva obce. Stanovení
potřebného kvora pro rozhodování zastupitelstva obce znamená, že se ve všech
případech požaduje, aby pro návrh hlasovala nadpoloviční většina všech členů
zastupitelstva obce, tj. nadpoloviční většina z celkového počtu členů zastupitelstva
obce zvolených občany obce k výkonu funkce člena zastupitelstva obce. Pokud není
přijat návrh usnesení nadpoloviční většinou všech členů zastupitelstva obce, žádné
usnesení nevzniká; pouze se tato skutečnost zaznamená do zápisu.
7) ZO schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Studánka
na rok 2016 s Plzeňským krajem, se sídlem Škroupova 18, Plzeň, zastoupeným
panem Václavem Šlajsem hejtmanem v celkové výši 9.320 Kč. Dotace se
poskytuje na zajištění dopravní obslužnosti na území PK v roce 2016.
8a) ZO schvaluje prodej parcely p.č. 1508/15 o výměře 64m2 za cenu 90 Kč/m2 dle
geometrického plánu č.482-380/2015 ze dne 8.1.2016 v celkové výši 5760 Kč
panu Karlu Bobálovi. Kupující uhradí částku ve výši 4.235 Kč za zpracovaný
geometrický plán.
8b) ZO schvaluje vybudování kanalizační přípojky pro kulturní dům ve výši 100.747
Kč včetně DPH v délce 81,67 m dle dokumentace. ZO dále pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy o společném díle s panem Veselým p.p.č.248/2.
8c) Schválení pořízení 7 ks skříněk (boxů) pro uložení zásahových obleků pro
výjezdní jednotku ve výši 26.681 Kč včetně DPH.

Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na
území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a
nepořádek. Díky místním dobrovolníkům jsme v loňském roce z našich lesů odvezli
plný valník nepořádku. Největší skládky byly uklizeny ještě před akcí.
Loňského 2.ročníku se zúčastnilo díky silné mediální podpoře přes 31 tisíc
dobrovolníků. Orgánizátoři projektu se pro rok 2016 spojili s Českým svazem ochránců
přírody, který již 25 let pořádá akce pod názvem Ukliďme svět. Díky této spolupráci se
očekává na společné akci Ukliďme svět, ukliďme Česko účast až 100 000
dobrovolníků.
Letošní úklid proběhne ve Studánce

v sobotu 16. dubna
ve 13.00 hodin
sraz na návsi
Pytle a pracovní rukavice budou zajištěny. Těšíme se na hojnou účast 

Foto: Irena Zapletalová – úklid 2015

Rybářský spolek „Chyť a pusť
Studánka“
Konečně zima skončila a začíná rybářská
sezona a náš spolek má za sebou rok
působení. První povolenky v roce 2015
mělo 5 dětí zadarmo a v letošním roce
2016 si už povolenky museli zaplatit a tím
pádem se staly členy ČRS v Tachově.
Další čtyři děti ze spolku ještě nedosahují
věku, kdy mohou samostatně k vodě, ale
až dosáhnou požadovaného věku, budou
mít také povolenku bez poplatku na jeden
rok.
Spolu s dětmi jsme se zúčastnili několika
rybářských soutěží a byli jsme také na
několika výlovech rybníků na Tachovsku.
Na letošní sezonu se už moc těšíme a
doufáme, že bude úspěšnější, než byla ta
loňská. Naše přání je, aby náš rybářský
spolek „Chyť a pusť“ si mohl do budoucna zarybařit na obecním rybníku ve Studánce.
Text, foto:Ján Strašík

Studánečtí hasiči bilancovali
30. ledna 2016 se konala výroční valná hromada Sboru dobrovolných hasičů
Studánka, tentokrát v kabinách na fotbalovém hřišti
( děkujeme za zapůjčení
). Příjemným překvapením byla vysoká účast členů sboru, nicméně i nadále věkový
průměr členů sboru stoupá. Přítomní bilancovali činnost za uplynulý rok, a to jak ryze
hasičské záležitosti, tak pomoc obci při různých příležitostech. Diskutovalo se o
příčinách, proč se sbor nezúčastnil žádné soutěže a proč byla zrušena pohárová
soutěž ve Studánce, o péči a stavu techniky atd. Všichni přítomní byli seznámeni s
průběhem rekonstrukce hasičské zbrojnice, kterou realizovala obec. Připomenuty
byly akce organizované v uplynulém roce, např. čištěním koupaliště či 2. ročník Hasí
celá rodina. Mladí reprezentovali obec v turnaji v sálové kopané, na kterém obsadili 4.
místo. Dále byli přítomní seznámeni s hospodařením sboru. Schválen byl plán činnosti
na příští rok. Plánujeme čištění koupaliště, sběr železa, pořádání Májky, Hasí celá
rodiny Hostem byl za OHS Tachov p. Martin Volka, který upozornil na možnost čerpání
dotací. Starostka obce, pí Zapletalová, poděkovala hasičům za jejich čïnnost pro obec
a zvláště za jejich aktivitu při opravě hasičské zbrojnice.
Dana Rožánková
Foto:2xJitka Honzíková – Valná hromada SDH Studánka

Valná hromada svazu
proběhla v pátek 19.
února 2016 od 19.00
hodin. Bylo to první
společné setkání v novém
roce a tak přípitek při
zahájení nesměl chybět.
Zhodnotili
jsme
zrealizované akce včetně
hospodaření
loňského
roku a naplánovali akce
pro rok letošní. V březnu
společně s fotbalisty
proběhl líný tenis. Dále počítáme se sletem čarodějnic, oslavou 40let kulturního domu,
přidáme se k celorepublikové akci Ukliďme Česko, Dětský den-pochoďák, pomůžeme
s realizací Studáneckého podívání, Halloween, Čertí bál, Zlatonedělní zpívání, Zpívá
celé Česko, Malá půlnoční. Máte nápad a chuť se na kulturním dění v obci podílet?
Nemusíte být Medulka, hasič ani fotbalista. Jednoduše se přidejte.
Text, foto:Irena Zapletalová

FOTBAL U NÁS
Na podporu nejenom nejnižší okresní soutěže, ale i profesionálních
soutěží byl provozovatelem KPK sport, s.r.o. zřízen server
fotbalunas.cz, který přináší celorepublikové zpravodajství. Na webu
naleznete podrobnosti z odehraných zápasů včetně statistik
z jednotlivých utkání. Jednotliví hráči mají možnost na webu sledovat
své osobní statistiky (počet odehraných minut, vstřelené branky či inkasované karty).
Dále hráči mohou hlasovat o nejlepšího hráče kola. V polovině týdne jsou vyhlášeni tři
hráči s nejvíce hlasy a s vítězem je následující den zveřejněný rozhovor. Našimi členy
je webová stránka www.fotbalunas.cz intenzivně sledována. V průběhu loňského
hlasování se naši hráči umisťovali na prvních příčkách. V případě zájmu se můžete i
vy přidat ke sledování těchto stránek a podpořit svým hlasováním naše fotbalisty.
Náš fotbalový klub se sešel k bilancování a plánování akcí pro letošní rok v sobotu
27.2.2016 v 16.00 hodin. Hodnotilo se hospodaření klubu, výsledky umístění
jednotlivých týmů v soutěžích, zrealizované akce a činnost klubu všeobecně. Kromě
pravidelných sportovních a kulturních akcí jako např.turnaj v líném tenisu, dětská
olympiáda, tenisový turnaj PraseCup, přátelské utkání se Švýcary, silvestrovský večer
a jiné jsme v letošním roce požádali o dotaci Plzeňský kraj na opravu zavlažovacího
systému a na nákup nových branek. Dále máme v plánu zrekonstruovat střídačky a
opravit lavičky pro diváky. K běžným celoročním pracem patří údržba hrací plochy a
okolí, dosypání antuky a další drobné aktivity.
Text: Roman Janča

Foto: Lenka Šperlová – Líný tenis 3/2016

KERAMICKÝ KROUŽEK STUDÁNKA

Děti 1.stupeň
Čtvrtek 16.00-17.30 hodin
400 Kč/pololetí
Pod vedením paní Dvořákové
Dospělí
Čtvrtek 17.45-20.15 hodin
1000 Kč/pololetí
pod vedením paní Dvořákové
Děti 2.stupeň
Pátek 15.00-17.00 hodin
500 Kč/pololetí
pod vedením paní Zapletalové
foto dětí – 1. stupeň

V únoru si děti užily Spacákovou keramiku. Děti milují spaní mimo svůj domov.
Keramická dílna spojená se spaním v kulturním domě není pro naše děti nic nového.
Dnes děti běžně spí ve školkách, školách a naši malí keramici nejsou jiní. Tuto akcičku
u nás zavedla paní Dvořáková a já jenom navázala na místní tradici. Akce byla určena
pro děti 2.stupně. Všichni byli báječní. Nejenom, že práci s hlínou milují, ale také se
umí skvěle zabavit. Po náročné kreativní práci byl čas na pizzu a odpočinek při
pohádce. Také přišel kouzelník a půlnoční Bobřík odvahy, u kterého jsme se všichni
krásně báli.
Stále přijímáme nové zájemce pro kreativní tvoření. Máte rádi ruční práce, máte chuť
si vyzkoušet práci
s hlínou?
Pak
neváhejte a přijďte
se podívat.

Kontakt:
Alena Dvořáková
Irena Zapletalová

Foto:2x Irena Zapletalová - Spacáková keramika – starší děti

Zrušení smlouvy o dodávce energií je nyní jednodušší
Vydáno: 13.1.2016
1. ledna 2016 nabyla účinnosti novela
energetického zákona. Spotřebitelům
přináší novou možnost, jak se
vyvázat z nevýhodných smluv o
dodávkách
energií
uzavřených
prostřednictvím podomního prodeje
nebo přes telefon či internet. Smlouvu
lze vypovědět i po zahájení dodávek, a to bez sankce.
Novela umožňuje zrušení smlouvy o dodávce elektřiny či plynu uzavřené tzv.
distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory dodavatele. Jedná se o smlouvy
uzavřené bez současné fyzické přítomnosti dodavatele a spotřebitele, tedy o smlouvy
sjednané například pomocí internetu či telefonu, a dále o smlouvy uzavřené s
podomním prodejcem.
Spotřebitelský problém? Volejte poradnu dTestu na telefonním čísle 299 149 009. Naši
poradci jsou připraveni vám pomoci každý všední den od 9 do 17 hodin.
Od takových smluv je možné dle energetického zákona odstoupit ve lhůtě 14 dnů od
jejich uzavření, v tom je úprava shodná s občanským zákoníkem, jehož úpravou se
odstoupení dále řídí. Smlouva se ruší od jejího počátku, pokud již začal dodavatel
spotřebiteli elektřinu či plyn dodávat, je zákazník povinen mu za odebranou elektřinu
či plyn zaplatit.
V naší spotřebitelské poradně se setkáváme s případy, kdy se spotřebitelé zavazují
více smlouvami o dodávce energií na dlouhou dobu dopředu, dochází tak k jakémusi
řetězení smluv. Spotřebitel má například uzavřenou smlouvu na dobu určitou do konce
roku 2016, ještě za trvání této smlouvy si pak sjedná smlouvu s jiným dodavatelem
účinnou od 1. 1. 2017 a do 31. 12. 2019 a po oslovení dalším dodavatelem se zaváže
k odběru energie smlouvou od 1. 1. 2020.
Někteří spotřebitelé si pak nepamatují, že již na určité budoucí období smlouvu uzavřeli
a uzavřou další smlouvu na stejné období. V takovém případě platí smlouva, která byla
uzavřena dříve. Dochází také k situacím, kdy spotřebitelé smlouvu ztratí a poté neví,
kdy jim stávající smlouva končí. Navíc smlouvy na dobu určitou, dle kterých budou
dodávky elektřiny zahájeny až za několik let, mohou být zejména vzhledem k vývoji
cen energií pro spotřebitele značně nevýhodné.
Snad i z těchto důvodů přináší novela energetického zákona novinku v podobě
možnosti vypovědět distanční smlouvu či smlouvu sjednanou mimo obchodní prostory
dodavatele i po zahájení dodávek elektřiny či plynu. Spotřebitel může nyní smlouvu
uzavřenou tímto způsobem vypovědět ve lhůtě 15 dnů po zahájení dodávek. Stačí,
pokud 15. den po zahájení dodávky odešle výpověď smlouvy dodavateli. Výpovědní
doba činí 15 dnů a počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení
výpovědi.

Dle novely dále platí, že v případě výpovědi smlouvy ve lhůtě 15 dnů od zahájení
dodávek elektřiny či plynu, může spotřebitel smlouvu vypovědět bez sankce.
Dodavatelé do smluv o dodávce energií na dobu určitou často vkládají v souvislosti s
předčasným ukončením smlouvy i ustanovení o smluvní pokutě v řádech tisíců korun,
jsou nám však známy i případy, kdy dodavatelé požadují za předčasné ukončení
smlouvy smluvní pokuty i ve výši 90 % ceny energií, k jejímuž odběru se spotřebitel
zavázal. Proto tento zákaz smluvních pokut vítáme. Pokud tedy smlouva stanoví za
předčasné ukončení smlouvy sankci, spotřebitel ji nebude muset při výpovědi smlouvy
ve lhůtě 15 dnů od zahájení dodávek zaplatit.
Novela energetického zákona neobsahuje přechodná ustanovení. Výslovně tedy
neřeší, zda bude možné od smlouvy o dodávce energií odstoupit ve lhůtě 15 dnů po
zahájení dodávek elektřiny a plynu i v případě, že smlouva byla uzavřena před 1.
lednem 2016. Uzavřel-li spotřebitel smlouvu v minulosti a dodávky energií začnou až
po 1. lednu 2016, může do 15 dnů od zahájení dodávek smlouvu vypovědět.
Zdroj:dTest

Řidiči pozor! Na 'kruháčích' platí
nová pravidla dávání přednosti
Od nového roku platí nová
pravidla v dávání přednosti
na kruhových objezdech,
málokdo o tom ale ví.
Nenápadná změna v zákoně
totiž zásadně mění to, co
platilo doposud. Na kruháku,
kde není přednost v jízdě
upravena dopravní značkou,
platí přednost zprava.
Doposud platilo, že auta
jedoucí
po
kruhovém
objezdu měla vždy přednost
před těmi, která na objezd
teprve vjížděla. Jiná situace ani nastat nemohla, každý kruhový objezd totiž musel být
povinně označen dvojicí značek umístěných na jednom sloupku, a to příkazovou
značkou 'Kruhový objezd' a současně značkou upravující přednost 'Dej přednost v
jízdě' nebo 'Stůj, dej přednost v jízdě'.
Nová vyhláška ale umožňuje, aby byl rondel označen jen značkou 'Kruhový objezd',
která pouze přikazuje jet po křižovatce (objezdu) ve směru šipek, ale nedává řidičům
jedoucím po kruháku přednost před ostatními auty. Tu zaručuje teprve kombinace se
značkou upravující přednost, která ale od letoška není povinná.
Zdroj: TN.cz

Z KRONIKY OBCE STUDÁNKA
rok 1976 (kronikářka paní Marie Prášková)
Leden nesplnil naše očekávání ohledně počasí, ve kterém místo sněhu a ledu
převažuje vítr a déšť. V únoru převládalo slunečné počasí, bez sněhu. V březnu
uhodily mrazy okolo -10 C° a sníh stále chybí. V měsíci červnu trvá období
dlouhotrvajícího sucha. Nedostatek vody pociťuje celá naše republika i mnoho dalších
zemí. Tento rozmar počasí nás donutil zacházet s pitnou vodou šetrněji. Koncem
listopadu padá první sníh. Udržel se týden.
V měsíci únoru zaměstnanci živočišné výroby zajišťují postupný odvoz krav ze stájí
uprostřed vesnice. Naděje občanů na likvidaci nepěkných budov stájí roste.
28. února se většina dětí opět schází na maškarním karnevalu v místním hostinci, kde
pro ně organizace ČSŽ tento karneval uspořádala.
13. března ženy ČSŽ uspořádaly výroční schůzi s oslavou MDŽ.
1. dubna se konala v naší obci výroční schůze DV Jednoty.
V této době finišují práce na výstavbě kulturního domu v naší obci a 8. 5. 1976 nastává
slavnostní chvíle – kulturní dům je zpřístupněn veřejnosti.
24. června u místního koupaliště proběhla okresní soutěž požárníků. Z 8 družstev
zvítězili naši požárníci. Slavnostně pochodovali od zbrojnice za zvuku Roubalovi
kapely a večer svůj úspěch oslavili na Anenské zábavě.
V době žní přišli na pomoc brigádníci z měst. Vše proběhlo rychle, akorát úklid slámy
se nepříznivým počasím zdržel. Také úroda brambor byla s ohledem na sucho
uspokojivá.
7. října se konala předvolební schůze ZO KSČ. Kde byli občané seznámeni
s kandidáty poslanců do místního NV a s kandidátem do ONV. Volby probíhaly 22. –
23. října. Bylo odevzdáno 270 hlasů a všichni navržení kandidáti byli zvoleni.
Slavnostní volební den byl zakončen večerní taneční zábavou, kterou pořádal MNV.
17. listopadu při slavnostním plenárním zasedání MVN složili svůj slib zvolení
kandidáti. Také byla zvolena rada MNV, jejímž předsedou zůstal pan Rožánek,
tajemníkem se stal pan Novohradský. A také byli zvoleni občané do finanční, soc.
školní a stavební komise.
18. listopadu se sešla veřejná schůze DV Jednoty, kde byla velmi bohatá účast a
bouřlivá diskuze. Hodnotil se stav zásobování v místní prodejně, hlavně problémy
okolo základních potravin, kterého se v některých dnech odpoledne nedostává nebo
naopak ve velkém množství zůstává neprodané. Bylo lidem slíbeno, že objednávky
zboží budou uvedeny v soulad s potřebami obyvatel.

