Obecní zastupitelstvo obce RADKOV, okr. Ţďár nad Sázavou

U S N E S E N Í č. 32/08
ze zasedání obecního zastupitestva obce RADKOV,
konaného dne 3.3.2008
Obecní zastupitelstvo:
I. b e r e na vědomí
1. oznámení o zahájení projednávání úz.plánu Moravec.
2. dodání výkazů pro DSO pro plynofikaci Moravecko.
3. oznámení o zahájení přezkoumání hospodaření obce Radkov za rok 2007
dne 28.2.2008.
4. ţádost Zeměměřičského úřadu Brno o přezkoumání geografického
názvosloví v KÚ obce Radkov.
5. ţádost FÚ Bystřice n.P. o vyvěšení veřejných vyhlášek (Staněk Jiří,
Šumichrast Milan).
6. ţádost JMP a.s. o zaslání aktuálních kontaktů OÚ Radkov.
7. rozhodnutí MěÚ Bystřice n.P. o povolení k odběru podzemní vody pro:
- Bohumil a Drahomíra Staňkovi, Radkov 55
- Bohumil a Iva Vonešovi, Radkov 22
- Drahomíra Čertková, Radkov 70
- Jana Válková, Radkov 68
- Jitka a Jiří Válkovi, Radkov 81
- Alois Pivoňka, Radkov 73
- Jiří a Lenka Mičánkovi, Mášova 24, Brno
- Dobromila Wágnerová, Tyršova 18, Brno
- František a Ludmila Kudiovští, Radkov 65
- Zdeněk Urban, Spojovací 935, Bystřice n.P.
- Luboš a Helena Palcovi, Kosmákova 44, Brno
- Obec Radkov, Radkov 74
8. závěrečnou zprávu o provedení a monitoringu kvality podzemní a
povrchové vody v okolí skládky.
9. vyhodnocení monitoringu odpadních vod z veřejné kanalizace.

II. s ch v a l u j e
1. objednávku programu NOE kabelové televize náhradou za německý program
RTL.

2. vyhlášení ankety o konání olympijských her v Praze, kde se místní občané budou
moci k uvedené věci vyjádřit. Anketa proběhna do konce března 2008. Obecní
zastupitelstvo je proti konání olympijských her v Praze.
3. oznámení o prodeji obecního pozemku p.č. 59 v k.ú. Radkov (pod budovou býv.
školy).
4. ţádost pana Hamříka o pokácení 3ks suchých stromů u rybníka Nohavice za
cenu 200,-Kč/ 1m3.
5. zaslání objednávky na frézování pařezů na hrázi rybníka Radkovský firmě
Správa a údrţba silnic.
6. podmínky pro půjčování sálu v KD zůstávají do odvolání nezměněny.
7. oznámení o prodeji obecních pozemků p.č. 13/1 a 604.
III. u k l á d á
1. místostarostovi uskutečnit anketu občanů o konání OH v Praze.
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