
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 11. 11. 2011 v 17.00 hod. 
Přítomni: Habánová, Voneš, Pivoňka, Kříž, Šikula, Pečinka, Roudenský 

Ověřovatelé zápisu:  Pivoňka, Kříž 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
1. výpis z účtu ke dni 31. 10. 2011- konečný zůstatek : 907.336,10,- Kč 

2. fa. Lad. Lukášek-zemní práce na místní komun.:2.400,-Kč  
3. fa. TS města,a.s.-svoz odpadu 09/11:7.617,-Kč 

4. fa. obec Pikárec-odběr vody – vyúčtování:15.446,-Kč 

5. fa. městys Bobrová – příspěvek na žáky:17.940,-Kč 

6. fa. TRIADA,spol. s r.o. – servis dat:3.596,-Kč 

7. fa. ENVIRO-EKOANAl.,s.r.o. – monitoring vody-skládka:11.966,-Kč 

8. fa. M LORDY s.r.o. – školení účetnictví-odpisy:1.390,-Kč 

9. fa. TJ Zora Praha –příspěvek na kalendáře:500,-Kč 

10. fa. TRIADA,spol. s r.o. – předplatné časopisu:1.500,-Kč 

11. fa. RWE,JMP a.s. – záloha plynu:4.770,- Kč 

12. fa. Bohemia Energy entity – záloha elektřiny veřej.osvětlení:2.872,-Kč 

13. fa. TRIADA,spol. s r.o. – software ev.majetku:3.072,-Kč 

14. fa. STYLSTAV s.r.o. – odbahňování rybníka:802.680,-Kč 

15. fa. Česká pošta,s.p. – certifikát kvalifikovaný:396,-Kč 

16. fa. Česká pošta,s.p. – certifikát komerční:278,40Kč 

17.  fa. Telefónica O2 – telefon10/11:594,-Kč  

 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 

1. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o partnerství a vzájemné 

spolupráci s obcí Vrícko(SR). 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

2. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření dodatku č.1 k SOD č. 03/2011 s f. 

STYLSTAV s.r.o. týkající se termínu plnění 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

s Radkem Lisým a Zuzanou Michalcovou na pozemku p.č.: 146/41. 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí pozvání Kraje Vysočina k jednání           

v rámci projektu Čisté povodí Svratky. 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí pozvání na konferenci Moravské 

    obce a města 2011 dne 29.11.2011 v Brně. 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje uzavření smlouvy o zveřejnění inzerce s f. 

Mediatel, spol. s r.o. 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení E.ON Česká republika,s.r.o. 

ve věci upozornění vlastníků či uživatelů nemovitostí na ořez popř. 



odstranění dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz zařízení 

distribuční soustavy.  

8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení MÚ Bystřice nad 

Pernštejnem o zahájení vodoprávního řízení na vodním díle parcelní č.43/1. 

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost KÚ Kraje Vysočina o udělení 

licence pro provozování veřejné linkové osobní dopravy na lince Vratislávka 

–Moravec. 

10. Starostka seznámila obecní zastupitelstvo se změnami rozpočtu. 

Zastupitelstvo bere na vědomí. 

11.  Obecní zastupitelstvo schvaluje Mikulášskou nadílku pro děti do 10 let 

v celkové výši 1.000,- Kč. 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

12.  Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat dne 2.12. 2011     

v 17.00 hod.                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Ověřovatelé: Ondřej Pivoňka 

                                                                             Josef  Kříž 

 
 


