
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 23.8.2010 v 19.00 hod. 

 
Přítomni: Habánová, Kříž, Pokorný, Tulis,Pivoňka, Roudenský 

Ověřovatelé zápisu: Pivoňka, Kříž 

 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
      výpis z účtu ke dni 10.8.2010  - konečný zůstatek : 925.372,82Kč 

      fa. Obec Moravec – vodné: 5.457,-Kč 

 fa. TOI TOI sanitár. systém – nájem mobilního WC: 9.000-  Kč 

 fa. Habánová – vedení účetnictví: 5.000,-Kč 

 fa. JAKONA s.r.o.- obědy na rodáky: 12.460,-Kč 

 fa. Voneš Bohumil - skříně do knihovny: 66.288,-Kč 

 fa. GLOBAL Collect BV – antivirový program: 1.964,-Kč 

 fa. Lucie Krejčová – reklamní perníčky: 4.650,-Kč 

 fa. RWE – záloha plyn: 3.080,-Kč 

 fa. Telefonica O2 – telefon: 604,30Kč 

 fa. Voneš Karel – natěračské a malířské práce: 84.818,-Kč 

 fa. TS města a.s. – Odpady: 10.580,- Kč 

 fa.  Bohemia Energy – záloha na elektřinu. 9.552,- Kč 

 fa. Christián Martin - oprava WC v KD Radkov: 1.400,-Kč 

 

 

Obecní zastupitelstvo rozhodlo: 

1. Policie ČR, OOP Velké Meziříčí -  doručení vyrozumění oznamovatele 

dle ust . § 158/2 tr. Řádu – obecní zastupitelstvo bere na vědomí. 

2. Vrácení zaslané veřejné vyhlášky zpět Celnímu úřadu – obecní 

zastupitelstvo schvaluje.   

3. Projednání žádosti o udělení licence linkové osobní dopravy na lince -

730700 Vratislávka-Moravec – obecní zastupitelstvo schvaluje. 

4. Sbírka na zvon obce Radkov – ve vyhlášené sbírce se vybrala a předala 

celková finanční částka 23.730,-Kč. 

5. MU Bystřice nad Pern. , odbor životního prostředí – rozhodnutí  o 

schválení havarijního plánu s názvem ,,Havarijní plán pro případ 

ohrožené jakosti vod Proagro Radešínská Svratka“ – obecní 

zastupitelstvo bere na vědomí.  

6. Nabídka firmy GEOMETRA s.r.o. – zpracování ,,Pasportu místních 

komunikací a DZ“ – obecní zastupitelstvo bere na vědomí. 

7. Realizace odbahnění rybníka Radkovský se přesouvá až po uskutečnění 

komunálních voleb konaných ve dnech 15. a 16. 9.2010 – obecní 

zastupitelstvo schvaluje. 

8. Realizace  dětského sportovního hřiště v obci Radkov a nákup herních 

prvků od firmy BONITA  s.r.o. – obecní zastupitelstvo schvaluje.  



9. Další zasedání obecního zastupitelstva obce Radkov se bude konat  dne 

20.9.2010 v 19:00 – obecní zastupitelstvo schvaluje. 

 

 

 

Ověřovatel: 

Ondřej Pivoňka 

Josef  Kříž 


