ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
konaného dne 18.5.2009 v 17.00 hod.

Přítomni: Habánová, Pokorný, Kříž, Roudenský
Ověřovatelé zápisu: Pokorný, Kříž
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:
	    1. výpis z účtu ke dni 10.5.2009 - konečný zůstatek: 557.147,59Kč
             2. fa. Česká pošta s.p. - certifikát QCA: 190,- Kč
	    3. fa. Česká pošta s.p. - certifikát VCA: 151,90Kč
	    4. fa. Ing. Viliam Mlích - softvare: 982,-Kč
	    5. fa. Rybářství Velké Meziříčí - kapří násada: 16.350,-Kč
             6. fa. Telefonica O2 - telefon: 638,-Kč
             7. fa. TS města Bystřice nad Pern. - odpady: 8.268,-Kč
	    8. fa Obec Moravec - vodné: 5.106,-Kč
	    9. Bohemia energi - vyúčtování jednoho odběrného místa: 3.263,-Kč
	    10. JMP a.s. - záloha na plyn: 1.550,-Kč
                           
Obecní zastupitelstvo rozhodlo:
1) Krajská vetrinární správa kraje Vysočina - nařízení č. 7/2009 o ukončení mimořádných veterinárních opatření - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
2) Identifikace tradiční lidové kultury v ČR - žádost o vyplnění dotazníku - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Krajský úřad kraje Vysočina - pozvánka na školení zapisovatelů okrskových volebních komisí - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
4) Krajský úřad kraje Vysočina - žádost o udělení licence na provozování veřejné linkové osobní dopravy - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
5) ASEKOL s.r.o.  - roční vyúčtování zpětného odběru elektrozařízení - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
6) Krajský úřad kraje Vysočina - neinvestiční dotace na zajištění voleb do Evropského parlamentu - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Občanská iniciativa VDĚČNOST - urgence zpracování jmenného seznamu padlích RA z II. války - obecní zastupitelstvo schvaluje zaslání odpovědi.
8) MU Bystřice nad Pern. - odbor územního plánování a stavebího řádu- souhlas s provedením ohlášené stavby (stavební úpravy RD č.p. 69, Radkov) - zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 9) Obecní úřad Radkov - vyjádření k připojení na obecní vodovod rodinného domu č.p. 72 Radkov - obecní zastupitelstvo schvaluje zaslání vyjádření.
10) Obec Radkov neuplatňuje interní předpis upravující výběrové řízení do 2 mil. Kč (zakázky malého rozsahu) - obecní zastupitelstvo schvaluje.
11) BOHEMIA ENERGI s.r.o. - vrácení faktury k opravě - obecní zastupitelstvo schvaluje.
12) ADMINISTER, spol. s.r.o. - vyplacení divident JMP za rok 2008 - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
13) Příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 8.6.2009 v 17:00 hod 
						
                                                                                           Ověřovatelé: 
						Kříž Josef
						Pokorný Pavel
                    								    
 

