ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
konaného dne 23.2.2009 v 17.00 hod.

Přítomni: Habánová, Pokorný, Kříž, Roudenský, Pivoňka, Pečinková
Ověřovatelé zápisu: Pivoňka, Kříž

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:
	    1. výpis z účtu ke dni 10.2.2009 - konečný zůstatek: 681 373,70 Kč
             2. fa. Katastrální úřad - aktualizace DISPRO - 600 Kč
             3. fa. TRIADA spol. s.r.o. - servisní účet programu - 2 611 Kč
             4. fa. Telefonica O2 - telefon - 643 Kč
             5. fa. TS městs Bystřice nad Pern. - odpady - 11 316 Kč
             6. fa. GIGA Computer - servisní činnost - 1 150 Kč
             7. fa. RNDr. Oliver Vít - monitoring odpadních vod - 6 991,30 Kč
              
Obecní zastupitelstvo rozhodlo:
1) Dohoda o příspěvek na žáka ZŠ ve Strážku, celkem 48 000,-Kč - zastupitelstvo schvaluje
2) Dohoda o příspěvek na žáka ZŠ na Moravci, celkem 59 250,-Kč - zastupitelstvo schvaluje
3) Zeman Jaroslav - žádost o pokácení lípy na parcele č. 155/5 z důvodů poškození - zastupitelstvo schvaluje
4) Pokorný Zdeněk - žádost o pokácení lípy na parcele 146/3 z důvodu špatného zdravotního stavu stromu - zastupitelstvo schvaluje
5) MU Bystřice nad Pern., odbor živ. prostředí - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení "Rybník Žabinec- obahnění a oprava" -  zastupitelstvo bere na vědomí
6) MU Bystřice nad Pern., odbor živ. prostředí - Rozhodnutí o vydání povolení "Rybník Žabinec- obahnění a oprava - zastupitelstvo bere na vědomí
7) Krajský úřad kraje Vysočina - Oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření za rok 2008 - zastupitelstvo bere na vědomí
8) MU Bystřice nad Pern., odbor životního prostředí - Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, zaplatit 370,-Kč- zastupitelstvo bere na vědomí
9) Pozemkový fond České republiky - Žádost o sdělení podmínek převodu zemědělských a lesnických pozemků z vlastnictví státu na jiné osoby - zastupitelstvo bere na vědomí
10) termím příštího zasedání obecního zastupitelstva stanoven na 23.3.2009 - zastupitelstvo schvaluje


 
									   Ověřovatelé: 
                    								   Kříž Josef
									   Pivoňka Ondřej
 

