Obecní zastupitelstvo obce RADKOV, okr. Žďár nad Sázavou

U S N E S E N Í č. 09/07
ze zasedání obecního zastupitestva obce RADKOV,
konaného dne 19.2.2007
Obecní zastupitelstvo:
I. b e r e na vědomí
1. potvrzení kupní smlouvy č. 1012660651 Katastrálním úřadem pro
Vysočinu.
2. pokyny KÚ kraje Vysočina na zpracování účetnictví a rozpočtu, pro
předávání výkazů v roce 2007,
rozpis schváleného (podrobného) rozpočtu na rok 2007
3. vyplnění formuláře "Přehled techniky a prostředků PO" pro Hasičský
záchranný sbor kraje Vysočina.
4. souhlas KÚ kraje Vysočina s uzavřením Veřejnoprávní smlouvy s městem
Bystřice nad Pernšt.
5. zaslání žádosti dne 9.2.2007 na OÚ H. Libochová o povolení pokácení 2 ks
stromů v lipové aleji.
6. pozvánku SMO ČR na krajské setkání starostů 7.3.2007 Jihlava.
7. pozvánku JMP a.s. na valnou hromadu 26.2.2007.
8. informace o možnosti investovat do podílových a kapitálových fondů ČNB.
9. hlášení o trvalém stanovišti včelstev podaná panem Břetislavem
Roudenským.
10. zaslání zápisu finančního a kontrolního výboru obce Radkov na KÚ kraje
Vysočina.
11. vyjádření MěÚ Bystřice n. P. ke kácení dřevin rostoucích mimo les (hráz
rybníku Žabinec).
12. oznámení KÚ kraje Vysočina o zahájení přezkoumání hospodaření obce za
rok 2006.
13. zamítnutí žádosti OÚ Radkov ze dne 9.2.2007 obcí H. Libochová.
14. závěrečnou zprávu o provedení a výsledcích monitoringu vod v okolí
skládky Radkov.
II. s ch v a l u j e
1. žádost OÚ Radkov na MěÚ Bystřice n. P., odbor ŽP o povolení kácení dřevin na
hrázi rybníka Radkovského.
2. pořádání dětského karnevalu v březnu 2007 obecním zastupitelstvem.

3. obecně závaznou vyhlášku č. 2/2007 o zákazu spalování některých druhů paliv v
malých zdrojích znečištění a stanovení
podmínek pro spalování rostlinných materiálů.
4. obecně závaznou vyhlášku č. 3/2007 o místních poplatcích ze psů.
5. odložení rozhodnutí o opravě střechy KD na příští zasedání zastupitelstva dne
5.3.2007.
6. program příštího zasedání.
III. n e s ch v a l u j e
1. obecně závaznou vyhlášku č. 4/2007 o pohybu psů na veřejném prostranství.
IV. u k l á d á starostce obce
1. zaslat žádost o povolení kácení dřevin na hrázi rybníka Radkovského na MěÚ
Bystřice n. P., odbor ŽP.
2. zajištění a organizaci dětského karnevalu.
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