Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás prostřednictvím Zpravodaje seznámit s plánovanými opravami a investicemi pro
letošní rok.
Na rekonstrukci obecního rybníku se intenzivně pracuje. Po realizaci stavby budeme mít rybník
zcela nový. Kromě vytěžení sedimentu se budou na rybníku budovat nové břehy a stavět nové
funkční objekty. (Rozdělovací objekt a úprava přirozeného koryta toku formou skluzu, spodní výpust
požerákového typu, kašnový bezpečnostní přeliv a odběrný objekt do koupaliště. Koryto pod
přelivem bude opevněno kamenným záhozem. Parametry zemní tížné hráze, zejména návodního
líce, budou po dokončení stavby odpovídat technickým požadavkům). Vhodné obecní pozemky pro
uložení sedimentu se laboratorními testy prokázaly na opačné straně obce. Kvůli značnému
množství odváženého sedimentu jsme chtěli předejít znečištění místních komunikací, proto se
čekalo na mrazivé počasí. Ukončení akce dle smluvních podmínek je červen 2018.
Oprava místní komunikace u kulturního domu
Žádost o dotaci byla podána na Ministerstvo vnitra na opravu místní komunikace včetně míst pro
parkování u kulturního domu podél oken společenského sálu. Oprava musí být vždy realizována na
pozemcích žadatele tj. ve vlastnictví obce. Tuto skutečnost uvádíme proto, že navazující další dvě
místní komunikace jsou ve vlastnictví Státního pozemkového úřadu České republiky. O tyto
pozemky intenzivně opakovaně s každou změnou zákona žádáme. Nyní jsou vybudovány veškeré
inženýrské sítě, takže vybudování povrchu komunikace vlastně nic nebrání. Tímto chceme občany
sousedících nemovitostí ujistit, že se o získání pozemků stále snažíme.
Oplocení a místa pro parkování u mateřské školy
Na tuto akci žádáme opakovaně a věříme, že napodruhé uspějeme. Na Plzeňský kraj bylo požádáno
o dotaci na opravu stávajícího oplocení a úpravu povrchu plochy pro parkování, včetně plotu po
delší straně pozemku.

Radarové ukazatele rychlosti
Plzeňský kraj žádáme každým rokem o dotace. Převis žádostí je každoročně značný. PK se snaží
finanční prostředky rozdělovat spravedlivě. Věříme, že v letošním roce s žádostí o ukazatele
rychlosti uspějeme. Výzva je otevřena do konce března. Radary budou umístěny při vjezdech do
obce a do jednosměrné místní komunikace. S usměrněním rychlosti jsme se zabývali dostatečně
dlouho. V úvahu přicházely i retardéry. Zabývali jsme se podněty pro snížení rychlosti v obci i od
Vás spoluobčanů. Tímto děkujeme za spolupráci.
Sportoviště pro všechny generace
A nyní bychom Vás rádi informovali o trochu rozsáhlejším plánovaném projektu. V loňském roce
obec konečně získala na základě Územního plánu Studánka bezúplatným převodem od Státního
pozemkového úřadu ČR pozemky pod fotbalovým hřištěm cca 8 tisíc m2. Naše vize byla už v roce
2012 vybudovat s novým Územním plánem v okolí fotbalového hřiště odpočinkové a sportovní
zázemí pro všechny generace. Je to projekt výstavby na čtyři roky a my věříme, že nově zvolené
zastupitelstvo se s projektem ztotožní a bude v něm pokračovat. Po celé ploše bude vysázena
původní zeleň jak okrasná, tak chránící před větrem. Bude také vytvořen prvek, který zabrání
přívalové jarní vodě k zaplavování majetku jak soukromého, tak obecního. Dále je počítáno
s venkovním hřištěm pro fitness, pro starší děti, malé děti, seniory a houpačkou pro dospělé.
Plánujeme vybudování oploceného multifunkčního hřiště s umělým povrchem (tenis, volejbal,
nohejbal, basket). Také bychom rádi vybudovali velikou pergolu jako zázemí třeba pro naší majku.
Na návsi je to z pohledu bezpečnosti dost nešikovné. Každý rok musíme vyřizovat úplnou uzavírku
místní komunikace a trneme hrůzou, aby se něco nestalo. Děti prostě běhají úplně všude. Štěstí,
že při tak velikém počtu lidí se řidiči při průjezdu návsí mírní. Za bezpečnost a průběh celé akce by
měl odpovídat organizátor akce. Protože povolení ohledně úplné uzavírky vyřizuje za organizátory
starosta, pak za akci odpovídá sám.
V lednu byla podána žádost o dotaci pro vybudování venkovních herních prvků pro fitness. V příštím
roce se bude žádat na zeleň a na další sestavu herních prvků. Projekt na zeleň byl v únoru podán
k připomínkování na AOPK ČR - RP SCHKO Český les v Plzni. V případě, že bude obsahovat
všechny požadované náležitosti, pak bude doporučen k poskytnutí dotace v roce 2019. Na
webových stránkách obce bude v dohledné době zveřejněna studie ve formátu 3D, kde se můžete
celou plochou virtuálně projít. Budeme rádi, pokud se do projektu zapojíte i vy. Jednotlivé herní
prvky můžete stále ještě ovlivnit.

Vyšrafovaná část značí budoucí „Sportoviště pro všechny generace

Okružní křižovatka v obci
O této stavbě jsme Vás už informovali, takže jenom v krátkosti. Projektová dokumentace pro územní
řízení je zpracovaná jak pro SÚS, tak pro obec. SÚSka s investicemi počítá pro rok 2019. Obec nyní
podala žádost do programu Mobility ke schválení a na to navazuje podání žádosti o dotaci. Nebude
snadné dva investory skloubit do jedné akce. SÚS je budoucím investorem křižovatky a obec
chodníků, sjezdům k RD a komunikace ke sběrnému dvoru. Podrobnosti o průběhu stavby nám
ještě nejsou známé. Více budeme vědět až po získání stavebního povolení a přidělení dotace.
Zřízení nové autobusové zastávky
Tento projekt se řeší současně s PD na okružní křižovatku a místní komunikaci ke sběrnému dvoru.
Tímto chceme naše spoluobčany, hlavně směrem k Tachovu, ujistit, že na jejich požadavku se stále
pracuje.
Kanalizační řad za hasičárnou
Žadatelem o dotaci je Vodohospodářské sdružení obcí západních Čech, v níž je obec členem.
Žádost bude podána i v letošním roce do programu Plzeňského kraje. Bohužel není a nemůže být
součástí stavby nový asfaltový povrch tělesa komunikace. Povrch komunikace bude uveden do
původního stavu. Polovina komunikace je stále ve vlastnictví Lesy ČR. Věříme, že i zde se nám
konečně podaří směnu pozemku dokončit.

V naší obci je stále co budovat a vylepšovat. Snažíme se být stavebně připraveni a využívat
dotačních titulů. Bez nich by byly naše finanční rezervy brzy na nule. Jistě jste postřehli, že
od prvotního záměru něco vybudovat, zpracovat projektovou dokumentaci a následně celou
akci zrealizovat trvá neskutečně dlouho. Pokud máte nápady či přání čím bychom náš život
v obci mohli vylepšit, pak neváhejte a přijďte. Zastupitelstva se většinou účastní
spoluobčané, kterých se jednání bezprostředně týká. Nemusíte chodit na veřejná jednání,
obecní úřad je Vám k dispozici každý všední den.

Co nepatří do kontejnerů pro tříděný odpad
V kontejnerech pro tříděný odpad se stále vyskytuje odpad, který patří do sběrného dvora nebo do
popelnic pro komunální odpad. Víme, že většina z Vás odpad z domácnosti třídí. Je to naše
zákonná povinnost. My děkujeme, že třídíte !! Kontejnery jsou umístěny u kulturního domu, na návsi,
u staré bytovky a sběrného dvoru. Níže poskytujeme info o odpadech, které do kontejnerů pro
tříděný odpad NEpatří.
Zelené-sklo
NE Do těchto nádob nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba
drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Varné a laboratorní sklo, stejně jako sklokeramika do
zeleného kontejneru také nepatří. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.
Žluté-plast
NE Naopak sem nepatří mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od žíravin,
barev a jiných nebezpečných látek, podlahové krytiny či novodurové trubky.
Modré-papír
NE Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu
patří na sběrný dvůr), uhlový, mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto materiály nelze už nadále
recyklovat. To samé platí o termopapíru (účtenkách). Pozor, použité dětské pleny opravdu nepatří
do kontejneru na papír, ale do popelnice!

Nápojové kartony, plechovky, plechovky od paštik u nás vhazujte do žlutých kontejnerů.
Sběrný dvůr je Vám k dispozici každou sobotu od 9.00 do 11.00 hodin. V případě, že
potřebujete odvést odpad mimo stanovený čas, pak Vám po předchozí domluvě rádi vyhovíme.
Někteří tuto možnost už využili.
Provoz sběrného dvoru zajišťuje pro obec firma EKODEPON a v provozní den obsluhuje pan Otakar
Šťastný.

Provozní doba a kontakty Obecního úřadu Studánka
e-mail: starosta@studanka.eu
pondělí 8.00-12.00 13.00-17.00
úterý
8.00-11.30 12.00-15.30
ou@studanka.eu
středa 8.00-12.00 13.00-17.00
web: www.studanka.eu
čtvrtek 8.00-14.00
T:
374 723 345
Pátek
8.00-14.00
M:
724 185 176 (Zapletalová)
Kontakt: Irena Zapletalová-starostka obce, Jana Lipchavská-účetní
Členové zastupitelstva Obce Studánka:
Zdeněk Žižka-místostarosta, Richard Volka, Miloš Mráz, Hubert Mazánek, Václav Janča, Milan
Dvořák a Irena Zapletalová

Všechno nejlepší
Také v letošním roce máme v obci spoluobčany,
kteří už oslavily nebo budou slavit svá kulatá výročí.
Tímto bychom chtěli všem popřát hodně zdravíčka, lásky
a spoustu šťastně prožitých okamžiků strávených se svými
blízkými a přáteli.

Vítání občánků
Blahopřejeme k narození Vašeho děťátka . Přejeme hlavně
zdraví , ,lásku a radost z malého človíčka. Rodiče dostanou
pozvánku na malou slavnost s dostatečným předstihem, tak,
aby mohli pozvat i své blízké.
My se na Vás a na Vaše nejmenší už nyní moc těšíme. Vítání občánků proběhne v měsíci září.

Život v kulturním domě
Získali jsme dědictví, za které můžeme být vděční a to právem. Víme, že provoz a údržba stojí
nějakou tu korunu, ale bez zázemí jako máme my, se jinde těžko žije. Jsou obce a města, kde
stavba našeho typu chybí. Po revoluci obce tehdy nepotřebné majetky prodávaly a dnes je opětovně
za nemalé peníze nově budují.
Prostory bývalé restaurace k pronajmutí
Jsme rádi, že jste se naučili využívat prostory bývalé restaurace pro Vaše rodinné oslavy. Prostory
jsou max pro 50 lidí, tedy pokud požadujete místo pro hudbu a tanec. V ceně nájmu máte k dispozici
stoly, židle, nádobí a ubrusy s tím, že prostory odevzdáte čisté, vše umyté včetně toalet a čistých
ubrusů. Prostory poskytujeme několik dnů předem tak, abyste měli čas si oslavu v klidu připravit.
Cena od středy do pondělí je ve výši 1.500 Kč + vratná záloha za úklid ve výši 2.000 Kč.
Dále je kulturní dům už sedm let každé úterý využíván pro country tance. Nově sál využívají malí
fotbalisti předškolního věku pod vedením pánů Sklenárů. Sál půjčujeme také firmám pro vánoční
večírky zaměstnanců, Outdoorový ples, Čertí bál či Silvestr. Pravidelně jsou prostory využívány také
našimi keramiky.
Keramická dílna
Dílna v letošním roce bude v provozu pět let a to je i doba udržitelnosti projektu dle smlouvy o
poskytnutí dotace. Samotný kroužek v obci funguje více jak deset let. Těší nás stálý zájem. Dnes
můžeme s klidem říci, že vynaložené finanční prostředky byly použity smysluplně.
Děti prvního stupně se pravidelně schází ve čtvrtek od 16.00 hodin. Od 18.00 hodin navazují dospělí
a v pátek od 15 hodin vyrábí děti starší.
V případě zájmu si můžete po předchozí domluvě práci s hlínou kdykoli vyzkoušet.
Kontakt: Alena Dvořáková, Irena Zapletalová (zájemci se mohou dotazovat na obecním úřadu)
Spacáková keramika
Děti
milují
spaní
v našem
kulturním
domě. Jednou ročně
pro ně spacákovou
keramiku
rády
zrealizujeme.
Pro
spaní je využíván
salonek
v prvním
patře,
pro
společenské hry sál
a pro výrobu dílna.
Starší děti už jsou
samostatné a o celý
program se dokáží
postarat sami. A věřte,
že je to vážně báječně
strávený čas.

foto:
Jana Lipchavská
Děti I.stupeň

Spacáková keramika starších dětí – narozeninová

foto: Irena Zapletalová

Studánecká staročeská konopická 8.září 2018
V letošním roce po pěti letech pořádají Medulky společně s obcí naší Konopickou. Přípravy jsou už
v plném proudu. Nyní zajišťujeme hudbu jak na odpolední program, tak pro večerní zábavu.
Ozvučení, koně, kočár už zajištěny máme. Minulý týden proběhla zkouška krojů. Sešlo se nás na
první schůzce dvaadvacet, což bylo nad naše očekávání. Je vidět, že Konopická našim ženám,
dívkám a dětem není lhostejná, a že si plně uvědomují, že pomáhají obci v dodržování letité tradice.
Věříme, že postupně se přidá minimálně jednou tolik Konopiček. Čím více nás bude, tím bude akce
zdařilejší.

Další setkání proběhne

21.3.2018 v 19.00 hodin v kulturním domě.

Následující nácviky textů budou probíhat vždy v sudém týdnu každou středu v 19.00 hodin. Možná
si řeknete, že je dostatek času, ale vážně není. Konopičky mají také svá zaměstnání a nesmí
zanedbávat svoji rodinu. Potom následují prázdniny, dovolené a je tu den D. A my se moc těšíme.

Při zkoušce krojů

foto: Irena Zapletalová

Rybářský spolek „Chyť a pusť“ Studánka
Čas utíká a rybářský spolek s dvaadvaceti členy má už za sebou tři roky činnosti. Zúčastnili jsme
se dvou dětských soutěží. V Mezholezech náš mladý borec Patrik Petrů obsadil první místo a
v Boru vítěznou příčku získal Lubošek Duspiva.
Svazové rybníky Boněťák, Štrambád, Kumpolec a Mýto jsou stále naší jedničkou. Za lepšími a
většími úlovky jezdíme na rybníky do Nechranic a Milevska, z nichž máme řadu krásných
trofejních úlovků. Zúčastnili jsme se také několika podzimních výlovů na Tachovsku. Největším
zážitkem pro nás byl výlov rybníku Regent na Mariánskolázeňsku. Rybníky, kde můžeme
pokračovat v rybářském sportu,
nejsou v našem katastru. Jediný
rybník v obci je vypuštěný, a
napuštěný bude v nedohledné
době. Už nyní se těšíme na nově
zrekonstruovaný obecní rybník,
který budou moci naše děti
využívat pro sportovní rybaření
bez zbytečného dojíždění. Jsme
rádi, že obec získala dotaci na
rekonstrukci celého rybníku a
nejenom na odbahnění. Věříme,
že po dokončení stavby a za
podpory obecního zastupitelstva
budeme mít možnost pokračovat
v naší činnosti.
Těšíme se na další velké úlovky, které v letošním roce „chytíme a pustíme“.
„Petrův zdar“

Jiří Cirman st.

Sbor dobrovolných hasičů Studánka
Spolek Sbor dobrovolných hasičů Studánka v roce 2017 jako každý rok vyčistil koupaliště, tentokrát
s ohledem na plánovanou opravu již v dubnu. Koupaliště nebylo možné napustit ze „splavu“,
vypuštěného kvůli rekonstrukci, a napuštění čerpadlem z potoka nebylo reálné. Členové sboru
pomohli s oslavou výročí obce, zajistili část občerstvení během akce (stánek na hřišti).
Můžeme říci, že již tradičně proběhla akce Hasí celá rodina – jednalo se již o 5. ročník. Vzhledem
k nepřízni počasí se zdálo, že tato akce bude muset být zrušena, nicméně se na poslední chvíli lidé
sešli a zúčastnilo se opět 10 družstev, složených z dětí i dospělých. Všichni účastníci byli odměněni
a i díky sponzorství bylo občerstvení bohaté. Bohužel musíme konstatovat, že soutěžících ze
Studánky moc nebylo, což nás mrzí. Na akci se neplatí startovné.
Musíme také konstatovat, že počet členů sboru se snižuje, a těch, kteří se podílejí na organizaci
akcí a práci sboru (mimo uvedené akce namátkou péče o techniku, drobnější práce dle potřeby,
propagace, administrativní záležitosti vyžadované nadřízenými orgány, vedení účetnictví) je
skutečně málo, jedná se o cca 10 členů, což je méně jak třetina členů. V tomto počtu je to opravdu
těžké. Pokud někdo nejeví zájem o práci sboru (nejen, že nepracuje, ale ani se na akce sboru
nepřijde podívat) a 2 a více let neplatí členské příspěvky, je mu ukončeno členství. Sbor za každého
člena totiž musí odvádět OSH 100 Kč za rok, takže doplácí ze svého.
V lednu 2018 se konala výroční valná hromada, na které se bilancovala činnost sboru a hovořilo se
i o jeho budoucnosti. Z osobních důvodů na svou funkci rezignovala starostka sboru pí Rožánková
a odstoupila i z výboru. Na základě volby členské základny se novým starostou stal p. Ján Strašík
a jeho zástupcem jako nový člen výboru p. Luboš Duspiva.
Ráda bych ještě i tímto způsobem poděkovala všem aktivním členům sboru za dlouholetou
spolupráci a popřála jim, aby sbor fungoval i nadále. Snad se jim lépe než mně podaří opět sbor
„rozhýbat“, a to především v práci s dětmi.
Dana Rožánková
Obecní úřad děkuje paní Rožánkové za spolupráci a do nové životní etapy přejeme pohodu, klid,
spoustu přátel a hlavně moře zdravíčka.

VH SDH Studánka
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foto:Jitka Honzíková

TJ Dynamo Studánka
Vážení příznivci studáneckého fotbalu,
klub si uvědomuje význam mládeže pro svoji budoucnost, proto jsme
v loňském roce založili nové mládežnické družstvo přípravky a i proto
začínám touto kategorií. Již loni se děti ve věku 5 – 11 let scházely na
fotbalovém hřišti, kde pod vedením trenérského dua Sklenárů začaly se
základními pohybovými aktivitami. Postupně do tréninků zapojily balóny
a z dětí se začaly stávat „malý fotbalisti“. Trénovaly současně s týmem starších žáků, takže na hřišti
bylo velmi živo. Pro velký zájem zejména místních dětí, rodičů i klubu jsme dětem domluvili zimní
přípravu v místním sále kulturního domu, starším žákům pak tělocvičnu v ZŠ Hornická. Zde
pokračují v trénincích s balónem, což je v jejich věku nejdůležitější a částečně i s nabíráním fyzické
kondice a posilováním. V letošním roce bychom chtěli přihlásit soutěž okresní přebor přípravky, aby
děti měly srovnání svých fotbalových dovedností s ostatními kluby a jistě i kamarády. Přihlášení
soutěže okresního přeboru přípravky je závislé hlavně dvěma základními aspekty. Prvním aspektem
jsou finance, jelikož soutěž přípravky se hraje na menší hřiště a branky, které by se museli pořídit.
Druhým a ještě důležitějším prvkem je počet dětí. Soutěž okresního přeboru přípravky se hraje
systémem 5+1, a to s přihlédnutím na jiné aktivity dětí, nemoci atd. vyžaduje nejlépe 10 malých
fotbalistů. S financemi věřím, že si poradíme i za pomoci dotací, o které žádáme u Plzeňského kraje.
Počet dětí již není zcela v naší režii, ale věřím, že kluků i holek bude společně dostatek a naše plány
se stanou skutečností. V případě zájmu o zapojení se do fotbalového života ve Studánce, přijímáme
celoročně chlapce i dívky do svých mládežnických družstev.

mládežnické družstvo přípravky

foto: Irena Zapletalová

Dospělé ,,A“ mužstvo hraje letos na špičce II. třídy okresního přeboru, ,,B“ mužstvu se i vlivem
velkého počtu zranění v obou mužstvech zatím moc nedaří v III. třídě OP. Obě mužstva kromě
zranění také trápí počet fanoušků na domácích zápasech. Přeci jen fotbal se hraje pro fanoušky

a i nám se hraje lépe, když se na nás nějací přijdou podívat a třeba i povzbudit. Je smutné a
především škoda, že domácí zápasy s prvním a druhým týmem tabulky, které jsme zvládli a vyhráli
po penaltách, vidělo jen velmi málo místních občanů a fandů. Na poměry okresního přeboru se
jednalo o velmi atraktivní a napínavé zápasy, které však viděli především fanoušci z Tachova či
okolních vesnic. Proto Vás tímto všechny zvu na domácí utkání všech mužstev, první fotbalový
víkend bude odehrán 31.3.2018 kdy ,,A“ mužstvo vyzve od 16:30 Částkov ,,A“, naše ,,B“ mužstvo
vyzve v neděli 1.4.2018 od 15:00 Konstantinovy Lázně ,,B“.

S přátelským pozdravem
Oldřich Janovec, předseda TJ Dynamo Studánka

Plánované kulturní akce pro letošní rok 2018
První akcí letošního roku byla tradiční, v pořadí už desátá Tříkrálová sbírka. Podařilo se nám
sestavit opět tři skupinky dětí. Celkem bylo vykoledováno 8.194 Kč. Výtěžek byl odeslán do Diecézní
charity, která poté finanční prostředky přerozděluje. Při přihlašování do sbírky můžeme předem určit
komu chceme dar poslat. Druhým rokem peníze ze Studánky pomáhají tachovskému Hospicu
Sv.Jiří. Zřizovatelky neziskové organizace byly na obecním úřadu osobně poděkovat a my se s díky
přidáváme. Poděkování patří všem dárcům, kteří našim dětem vždy otevřou dveře a mile je přivítají.
Veliký obdiv za dobrovolnickou činnost patří právě koledníkům. Jste báječní 
Z leva: Honzík, Natka, Stela, Zuzka, Laduška, Vítek, Michalka, Lukáš a Kačka.

foto: Irena Zapletalová

Termíny všech plánovaných akcí nedisponujeme. Pozvánky umisťujeme na webové stránky obce,
na Facebooku a na místech obvyklých v obci.
Májka - pálení čarodějnic, organizátor TJ Dynamo Studánka 30.4.2018
Čištění koupaliště – SDH
(v případě potřeby)
Hasí celá rodina, organizátor SDH Studánka
červenec
Studánecký sedmiboj, TJ Dynamo a Vlastimil Sýkora
červenec
Prase Cup - tenisový turnaj, sportovci
prázdniny
Studánecké podívání modelářský klup Drápalík – koupaliště (poslední prázdninová sobota)
Studánecká staročeská konopická obec, Medulky
8.září 2018
Vítání občánků – obecní úřad
září
Setkání důchodců - obecní úřad
říjen / listopad
Halooween aneb strašidelný průvod Medulky
listopad
Čertí bál Medulky společně s DDM Mraveniště Tachov
prosinec
Česko zpívá koledy
prosinec
Vánoční koncert – obecní úřad
prosinec
Zlatonedělní zpívání
prosinec
Silvestr
prosinec

USNESENÍ č.20/2017 ze dne 20.9.2017
1) ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
2) ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č.19 ze dne 21.6.2017.
3) ZO bere na vědomí podané žádosti sedmi uchazečů o koupi pozemků k individuální výstavbě
RD dle vyvěšeného záměru (lok.NORA).
4) Prodej pozemků v lok.NORA Zastupitelstvo obce schválí po předložení podepsané Smlouvy
o podmínkách k zajištění přípravy, financování a realizace stavby pěti uchazeči o
individuálnáí výstavbu pěti rodinných domů v termínu do 15.října 2017.
5) ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č.8/2017
6) ZO schvaluje výsadbu zeleně na pozemku ve vlastnictví obce p.č.22/1 ve výši 15.000 Kč.
7) ZO schvaluje úplné zaplacení kupní ceny pozemku p.č.241/16 nejpozději do 28.2.2018.
8) ZO schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č.IV-12-0003424/VB/1 , s
ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Děčín-Podmokly, Teplická 874/8 pro uložení podzemního
kabelového vedení NN v pozemcích p.č.243/3 a 243/4.
9) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu PK v rámci programu „Mikrogranty
PK na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2017“ na akci „Výročí obce
Studánka „ ve výši 15.000 Kč.
10) ZO schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace č.Bavíme sami sebe 6/2017 na akci
„Výročí obce Studánka „ ve výši 5.000 Kč.
11) ZO schvaluje vyvěšení záměru na pronájem pozemků část p.č. 832/7, p.p.č.823/13 a
p.p.č.826/69 za cenu 5 Kč / m2 /rok, dále ZO pověřuje starostku obce k podpisu nájemní
smlouvy.
12) ZO schvaluje dle Územního plánu Studánka zpracování projektové dokumentace na malou
vodní nádrž severně od sběrného dvora.
13) ZO bere na vědomí informace o dostupných technologií na opravu sjezdů k rodinným
domům.
14) ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti stezky a cesty na pozemek p.č.933/5 ve
vlastnictví obce ve prospěch vlastníků pozemkových parcel p.č. 933/4 a 933/6.
15) ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce

Studánka ve výši 20.000 Kč Svazu žen Medulky na pořízení party stanu a na činnost. ZO
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
16) ZO zamítá poskytnutí finančního příspěvku Centrumu pro zdravotně postižené PK o.p.s. se
sídlem Bělojarská 1541, 347 01 Tachov
17) ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru č.1/2017.
18) ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru č.3/2017.
USNESENÍ č.21/2017 ze dne 25.10.2017
ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
ZO schvaluje ověřovatelem zápisu a usnesení č.21/2017 pana Richarda Volku.
ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č.20 ze dne 20.9.2017.
ZO schvaluje rozpočtové opatření č.9/2017
ZO schvaluje Smlouvu o podmínkách k zajištění přípravy, financování a realizace stavby s
uchazeči o koupi parcel pro výstavbu rodinných domů v lok.Nora. ZO pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy.
6) ZO schvaluje prodej pozemků pro individuální výstavbu rodinných domů v lokalitě NORA pěti
žadatelům o pozemek za cenu 80 Kč/m 2 viz tabulka. ZO pověřuje starostku obce k podpisu
kupních smluv.
1)
2)
3)
4)
5)

parcela

výměra

Jméno příjmení

adresa

1220/21

1364

Lucie Báčová

1220/8

1671

1220/20
1220/18

1313
1521

Pavlína
Zajíčková
Dalibor Marek
Tomáš Moravec

Bělojakrská 1475, 347 01
Tachov
Boženy Němcové 478, Tachov

1220/19 1433

Marek Bureš

Studánka 185, 347 01 Tachov
Částkov 49, 347 01 Tachov

Sládkova 1778, 347 01
Tachov

Cena celkem včetně
DPH
109.120 Kč
133.680 Kč
105.040 Kč
121.680 Kč
114.640 Kč

Výše ceny 80 Kč/m2 byla stanovena s přihlédnutím k budoucím nákladům, které se
zavazují kupující vynaložit bez nároku na jejich náhradu, na vybudování všech inženýrských
sítí, komunikace a VO potřebných k zajištění obslužnosti RD v dané lokalitě.
7) ZO schvaluje Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo na akci “„Plošná oprava a změna povrchu
místní komunikace v k.ú. Studánka“ prodloužení termínu dokončení stavby do 20.11.2017
s firmou Silnice Horšovský Týn.
8) ZO schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti pro
uložení dešťové přípojky na pozemek p.č.1827/1.
9) ZO schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí finanční dotace z rozpočtu obce
Studánka ve výši 10.000 Kč SDH Studánka na pořízení rekvizit pro pořádání dětských
soutěží a na činnost. ZO pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
10) ZO schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí příspěvku z rozpočtu obce Studánka na
zhotovení investiční akce „Studánka-rozšíření vodovodu na p.p.č. 243/1“ ve výši 173.723
Kč bez DPH.

USNESENÍ č.22/2017 ze dne 29.11.2017
1)ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
2)ZO bere na vědomí kontrolu plnění usnesení č.21 ze dne 25.10.2017.

3)ZO bere na vědomí Rozpočtové opatření č.10/2017.
4a) ZO bere na vědomí zprávu Finančního výboru č.2/2017.
4b) ZO schvaluje schodkový rozpočet obce Studánka pro rok 2018 po provedených změnách v
návrhu rozpočtu (příjmy ve výši 6 246 600 Kč, výdaje ve výši 7 246 600 Kč). Schodek ve výši 1
milion korun českých bude kryt z vlastních zdrojů přebytku minulých let.
4c) ZO schvaluje plánované investiční akce pro rok 2018-2020.
5) ZO bere na vědomí zprávu Kontrolního výboru č.4/2017
6) ZO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018 Sdružení Obcí Lučina s příjmy ve výši 86 700 Kč a
výdaji ve výši 66 700 Kč.
7) ZO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018 Vodárenského sdružení Obcí Halže s příjmy ve výši
249 000 Kč a výdaji ve výši 249.000 Kč.
8) ZO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018 Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech
se sídlem Karlovy Vary s celkovými příjmy v tis. 255.030 Kč, výdaji 235.676 Kč.
9) ZO schvaluje návrh rozpočtu pro rok 2018 Sdružení obcí Černošín s celkovými výdaji v tis. 2.240
Kč a příjmy 2.240 Kč
10) ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č.IV-12-0012557/1 Studánka, TC, p.č. 240/3, kNN (stavba zemního kabelového
vedení NN a rozpojovací skříně).
11) ZO schvaluje Plán inventur za rok 2017
12) 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.
ZO pověřuje starostku obce k provedení posledního rozpočtového opatření č.11/2017.
Platnost tohoto usnesení je od schválení do 31.12.2018.
13a) ZO bere na vědomí informaci o pořízení nového plynového kondenzačního kotle včetně
příslušenství v budobě MŠ Studánka ve výši 47.116 Kč.

13b) ZO schvaluje vydání souhlasu vlastníka pozemků p.č. 316/2, 316/5, 868/2, 1792/2 a 1827/1
se stavbou “Rekonstrukce křižovatky III/19910 a MK – Studánka”.
13c) ZO bere na vědomí zpracovanou Územní studii “Obytná zóna Studánka” firmou ARCHUM
architekti s.r.o.
13d) ZO schvaluje podání žádosti o finanční dotaci na MMR ČR na akci “Oprava veřejné zeleně a
veřejného prostranství SO 01 komunikace a plochy”.
13e) ZO schvaluje podání žádosti o finanční dotaci na MMR ČR pro vybudování venkovního hřiště
pro fitness.
13f) ZO schvaluje Dodatek č.16 ke smlouvě o provádění služby ze dne 15.9.1997 s firmou IGRO
s.r.o. Tachov se sídlem Studánka čp.166.
13g) ZO schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-0012545/SOBS VB01 s firmou ČEZ Distribuce a.s. na parcelách p.č.
1220/8, 1221/1, 1221/2, 1470/1, 1764/2 a 1827/1 ve vlastnictví obce.

USNESENÍ č.23/2017 ze dne 7.2.2018
1) ZO schvaluje upřesněný program řádného jednání zastupitelstva obce.
2) ZO schvaluje ověřovatele zápisu a usnesení pro rok 2018 pana Richarda Volku a pana
Zdeňka Žižku.
3) ZO bere na vědomí provedenou kontrolu plnění usnesení č.22/2017 ze dne 29.11.2017.
4) ZO bere na vědomí RO č.11/12/2017
5) ZO schvaluje rozpočtové opatření č.1/2018
6) ZO bere na vědomí informace o provedené kontrole Českou inspekcí životního prostředí
zaměřenou na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů a rozhodnutí orgánů
státní správy týkajících se funkcí lesa jako složky životního prostředí na lesním majetku
obce.
7) ZO bere na vědomí informace o provedené kontrole odboru veřejné správy, dozoru a
kontroly Ministerstva vnitra o postupu obce při prodeji 5 pozemků určených pro individuální
výstavbu RD v lok. Nora. Obec Studánka postupovala v souladu se zákonem o obcích.
8) ZO poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč Stodské nemocnici, a.s. na pořízení
RDG přístroje “C” rameno pro operační a porodní sály gynekologicko-porodnického a
chirurgického oddělení.
9) ZO schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na služebné parcele p.č. 1827/1
ve vlastnictví obce Studánka k panující stavební parcele p.č.199. Předmětem služebnosti je
umístění vodovodní a dešťové přípojky. Služebnost je vymezena geometrickým plánem
č.521-453/2017 ze dne 7.12.2017 zhotovitelem Ing.Václavem Stoklasou. OZ pověřuje
starostku obce k podpisu smlouvy.
10) ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na služebné parcele p.č.1789/3
ve vlastnictví obce Studánka k panující stavební parcele p.č.150/53. Předmětem služebnosti
je umístění vodovodní přípojky. Služebnost je vymezena geometrickým plánem č. OZ
pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
11) ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na služebné parcele p.č.1789/3
ve vlastnictví obce Studánka k panující stavební parcele p.č.150/30. Předmětem služebnosti
je umístění vodovodní přípojky. Služebnost je vymezena geometrickým plánem č. 519293/2017 ze dne 21.11.2017 vyhotovený Ing. Pavlem Bendou. OZ pověřuje starostku obce
k podpisu smlouvy.

12) ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na služebné parcele p.č.1789/3
a p.p.č. 243/3 ve vlastnictví obce Studánka k panující stavební parcele p.č.150/31.
Předmětem služebnosti je umístění vodovodní a plynové přípojky. Služebnost je vymezena
geometrickým plánem č. 519-293/2017 ze dne 21.11.2017 vyhotovený Ing. Pavlem Bendou.
OZ pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
13)ZO schvaluje Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě na služebné parcele
p.č.1789/3 ve vlastnictví obce Studánka k panující stavební parcele p.č.150/36.
Předmětem služebnosti je umístění vodovodní přípojky. Služebnost je vymezena
geometrickým plánem č. 519-293/2017 ze dne 21.11.2017 vyhotovený Ing. Pavlem
Bendou. OZ pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy.
14) ZO schvaluje podání žádosti o dotaci z programu Mikrogranty PK na podporu a oživení
kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2018 na akci Staročeská konopická 2018.
15) ZO schvaluje doplnění pasportu místních komunikací Studánka vydaného 12/1991
s následujícími změnami: účelovou komunikaci směr Mýto (koupaliště) změnit na MK 7b a
doplnit MK p.p.č.243/1 na 6b.
16) ZO schvaluje Dodatek č.7 ke smlouvě č.3018 o převzetí a odstranění nebo využití odpadu
s firmou Ekodepon, s.r.o. , Lažany 36, Černošín 349 58.
17) ZO schvaluje za pořizovatele změny č.2 ÚP Studánka Městský úřad Tachov, odbor výstavby
a územního plánování, schvaluje pro vypracování změny firmu ARCHUM architekti s.r.o., kontaktní
osobu Ing.arch. Michala Petra za cenu 82.280 Kč včetně DPH a pověřuje starostku obce Irenu
Zapletalovou pro veškerá jednání ohledně pořizování změny č.2 ÚP Studánka.
18) ZO schvaluje pořizování Změny č.2 ÚP Studánka zkráceným postupem. Změna bude

obsahovat následující změny:
a)

návrh obsahu změny územního plánu,

Ozn.

Navrhovatel

Požadavek na úpravu

Odůvodnění

Výměra
(m2)

S01

Obec
Studánka

implantace Územní studie obytné
zóny Studánka

Územní studie prověřila možnosti využití ploch Z6, Z7 a
Z8. Studie stanovila s ohledem na ochranu hodnot
v území a terénní morfologii jiné trasování komunikační
sítě než navrhuje platný ÚP – vyvolává změnu ÚP.

80 660

Územní studie stanovila závazné principy pro rozvoj
lokality. Vzhledem ke složitým majetkoprávním
poměrům v území se jeví jako vhodné pro lokalitu
stanovit podmínku regulačního plánu na žádost (na
náklady investorů).
S02

revize vymezení ploch RZV se
změnami v okolí ČOV - vymezení
plochy pro obecní kompostárnu
(50*50m)

V souvislosti s územní studií se změnily o nároky na
navazující prostory a jejich obsluhu dopravní
infrastrukturou. Plocha pro kompostárnu bude
vymezena v návaznosti na plochu sběrného dvora.
Záměrem je soustředit tento typ vybavení obce do
jednoho místa.

9 259

S03

sjednocení využití ploch do „W“

Současné plocha byla projekčně prověřena
v navazujícím stupni PD, jako problematický se projevil
střet s OP el. vedení s požadavky na vybudování břehu
rybníka.

4 215

S04

redukce dopravního
vedoucí za ČOV

V souvislosti s územní studií se změnily o nároky na
navazující prostory a jejich obsluhu dopravní
infrastrukturou. Trasa není vhledem k terénní
morfologie reálná.

6 557

napojení

Ozn.

Navrhovatel

Požadavek na úpravu

Odůvodnění

Výměra
(m2)

S05

úprava funkčního využití plochy
pro
vybudování
venkovních
herních prvku pro všechny
generace včetně pergoly a
multifunkčního
sportovního
zařízení včetně parkových úprav a
osazení mobiliáře

Záměrem obce je koncentrovat aktivity veřejném
prostoru do jednoho centra a tím ho posílit – zajistit
jeho využití během celého dne. Současné využití plochy
Z25 (DS) neumožňuje umístění venkovních herních
prvků včetně pergoly a multifunkčního sportovního
zařízení. (posilovna, hřiště pro seniory, mládež a malé
děti) Zároveň je uvažováno se zastupitelností
parkovacích stání pro občanskou a sportovní
vybavenost.

1 312

S06

vymezení plochy pro realizaci
suchého poldru

Záměrem je prověřit možnosti ochrany obytné
zástavby, resp. jejích zahrad před dešťovou vodou
stékající z polí při přívalových deštích.

7 654

O01

Pašková Věra

úprava funkčního využití plochy
na „BV“

Na ploše bude prověřena možnost zahrnutí pozemku
do plochy BV, na kterou bezprostředně navazuje.

1 533

O02

Daly
Christopher
Paul a Lenka

úprava funkčního využití plochy
na „BV“

Požadavek souvisí s nápravou stavu v území. Jedná se o
zahradu stavby na sousedním pozemku. Dotčené
pozemky jsou ve vlastnictví navrhovatelů.

1281

19) ZO bere na vědomí informace o podání žádosti o dotaci na projektovou dokumentaci pro

vybudování příčného usměrňovacího průlehu dvou přehrázek k retardaci odtoku
(protipovodňové opatření – pole u hřiště)
20) Diskuse
21) Závěr

Jaro je za dveřmi. Po dlouhé zimě opět nastanou intenzivní práce na zahrádce.
Při určitých činnostech se nevyhneme práci s hlučnými nástroji. Připomínáme,
že Obec Studánka má schválenou obecně závaznou vyhlášku o nočním klidu a
regulaci hlučných činností. Mysleme tedy na to, že každý z nás má svého
souseda a neděle by rád prožíval v klidu. (níže výtah z OZV č.2/2016, celé znění
naleznete na webových stránkách obce)

Obecně závazná vyhláška obce č.2/2016

o nočním klidu a regulaci hlučných činností
Zastupitelstvo obce Studánka se na svém zasedání dne 21.9.2016 usnesením č.14 usneslo vydat na
základě ustanovení § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a dle ustanovení § 47 odst.6 zákona č. 200/1990 Sb., o
přestupcích,
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Předmět
Předmětem této obecně závazné vyhlášky je stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu
vymezena dobou kratší nebo žádnou než stanoví zákon a vymezení činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
Čl. 2
Omezující opatření

Každý je povinen zdržet se o nedělích, velikonočním pondělí a 1.svátek vánoční veškerých prací spojených
s užíváním zařízení a přístrojů způsobujících hluk např. sekaček na trávu, cirkulárek, motorových pil,
křovinořezů apod.
Čl. 3
Doba nočního klidu
Dobou nočního klidu se rozumí doba od 22. do 6. hodiny.

Čl. 4
Stanovení výjimečných případů, při nichž je doba nočního klidu vymezena dobou kratší nebo
žádnou
1) Žádné vymezení doby nočního klidu se vztahuje na pořádání těchto akcí:
a) v noci z 31. prosince na 1. ledna
b) Pálení čarodějnic v noci z 30.dubna na 1. května
2) Doba nočního klidu se vymezuje od 02.00 – 06.00 hodin a to v následujících případech:
v době konání těchto tradičních slavností:,
Strašidelný průvod, Studánecké podívání, Staročeská konopická, Studánecký sedmiboj, Sportovní
olympiáda, Prase Cup, Dokopná, Pohárová soutěž, Hasí celá rodina, Malá půlnoční a výročí obce.
Důvodem vymezení nočního klidu je obecní zájem na udržení místních tradic a na upevňování mezilidských
vazeb.

Lékařská pohotovostní služba v Plzeňském kraji

Foto prodejny potravin a Konopická 1983, 1991 archiv Jan Prášek

