ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
konaného dne 24.8.2009 v 19.00 hod.

Přítomni: Habánová, Pokorný, Pivoňka, Roudenský, Kříž
Ověřovatelé zápisu: Pokorný, Pivoňka
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:
	    1. výpis z účtu ke dni 10.8.2009 - konečný zůstatek: 735.770,30Kč
             2. fa. ASEKOL s.r.o. - příspěvek na sběr elektrozařízení: 850,- Kč
	    3. fa. Město Bystřice nad Pern. - poplatek za administraci žádosti: 1.000,- Kč
	    4. fa. Telefonika O2-592,-Kč
	    5. fa. RWE a.s.- záloha na plyn: 1.550,-Kč
  	    6. fa. Autocont CZ a.s.- servis dat na PC: 381,-Kč
	    7. fa. BOHEMIA Energy - záloha na elektřinu: 5.784,-Kč
	    8. fa. TS města a.s. - odpady: 7.356,-Kč
                           
Obecní zastupitelstvo rozhodlo:
1) MEDIATEL, s.r.o. - uzavření smlouvy k zveřejnění prezentace obce Radkov v tel. seznamu Zlaté stránky - obecní zastupitelstvo schvaluje.
2) Pozemkový fond ČR - zveřejnění vyhlášky k prodeji pozemků k.ú. Radkov - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
3) Ministerstvo práce a soc. věcí - dotazník pro starosty a starostky obcí - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
4) E-ON s.r.o. - oznámení přerušení dodávky el. energie (dne 26.8.2009 od 09:00 do 12:30) - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
5) Evidenční úřad v Bystřici nad Pern. - žádost o vyvěšení veřejné vyhlášky (Ing. Jiří Staněk) - obecní zastupitelsvo bere na vědomí.
6) Ministerstvo vnitra - informace k IS Czech POINT - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
7) Policie ČR - zaslání informace k zvýšenému počtu trestné činnosti páchané na seniorech - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Krajský úřad kraje Vysočina - informace k volbám do parlamentu ČR - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
9) Obec Pikárec - pozvánka na slavnostní odhalení pamětní desky - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
10) Obecní zastupitestvo nesouhlasí s ústním návrhem obce Horní Libochová, aby lipová alej (u Vrška ) byla vyhlášena "Památnou alejí". 
11) Obecní zastupitesltvo schvaluje opravu čekárny na Radkovičkách v ceně do 60.000,-Kč.
12) Sběr nebezpečného odpadu - termín bude vyhlášen - obecní zastupitelstvo schvaluje.
13) Ostrý Pavel - předložení rozpočtu k realizaci střechy před vchod do budovy obecního úřadu - obecní zastupitelstvo schvaluje.
14) Příští zasedání obecního zastupitelstva dne 14.9.2009 v 19:00 hod - obecní zastupitelstvo schvaluje. 
						
                                                                                           Ověřovatelé: 
						Pivoňka Ondřej
						Kříž Josef
                    								    
 

