
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 7.12.2009 v 17.00 hod. 

 

Přítomni: Habánová, Pokorný, Kříž, Pivoňka, Roudenský  

Ověřovatelé zápisu: Pivoňka, Kříž 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 

1. výpis z účtu ke dni 20.11.2009 - konečný zůstatek: 373 247,38Kč 

2. fa. STRATUS s.r.o., Brno – volební zástěna:  4.190,- Kč 

3. fa. Zdeněk Tulis - oprava elektroinstalace 110 240 Kč 

4. fa. RWE,Jihomoravská plynárenská – doplatek za plyn – 7 964,50,-Kč 

5. fa. Hasiči s.r.o. – předplatné hasičských novin - 276,-Kč 

6. fa. 4 C s.r.o., Myslivní – údržba kabelovky – 1 288,-Kč 

7. fa. M Lord s.r.o. – seminář účetnictví – 1 390,-Kč 

8. fa. Autokont CZ s.r.o. – program office – 3 951,-Kč 

9. fa. Autokont CZ s.r.o. – instalace programu - 119,-Kč 

10. fa. Zasilatelství knihkupectví J. Smiček – knihy do knihovny - 943,-Kč 

11. fa. Bohemia energy – záloha za elektřinu – 2 570,-Kč 

 

 

Obecní zastupitelstvo rozhodlo: 

 

1)   KU KRAJE VYSOČINA dotace na  výkon státní správy- obecní zastupitelstvo 

bere na vědomí. 

2) Veřejná vyhláška o veřejném projednání návrhu územního plánu Dolní 

Libochová - obecní zastupitelstvo schvaluje. 

3) Svoz komunálního odpadu:místo pátku 25.12. proběhne v neděli 

27.12.2009 ,                                                

                                                místo pátku 1.1. proběhne ve středu 30.12.2009 
4) Habán Libor se zavazuje, že dodá do Radkovského rybníka po jeho odbahnění  

3q kapří násady o prům. váze 1 kg/ks – obecní zastupitelstvo schvaluje.  

5) Obecní zastupitelovo projednalo rozpočet na rok 2010 

6) Michal Šváb a Ludvík Hamřík podali žádost o zkušební pronájem pekla v KD na 

3 měsíce od 1.1.  2010 do 31.3.2010 . Nájem byl stanoven na 100 Kč + 

spotřebovaná elektřina za víkend – obecní zastupitelstvo schvaluje. 

7) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo vnitřní směrnice.  

8) Obecní zastupitelstvo opětovně projednalo a schválilo materiál na obecní znak. 

9)  Inventarizace obecního majetku k 31.12.2009 proběhne v termínu 18.1.2010 

v 15 hod. předseda Pavel Roudenský , členové Ondřej Pivoňka a Josef Kříž - 

obecní zastupitelstvo schvaluje. 



10)  Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo pověření starostky k provádění 

rozpočtových změn. 

11) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s výsledky dílčího přezkoumání 

hospodaření obce za rok 2009.  

12) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s rozpuštěním DSO pro plynofikaci 

Moravecka. 

13) Obecní zastupitelstvo schválilo zařazení podílu majetku z DSO pro plynofikaci 

Moravecka do účetnictví obce. 

14) PSP ČR podvýbor pro heraldiku doporučil udělení navrhovaných symbolů -   

obecní zastupitelstvo bere na vědomí. 

15)Ministerstvo vnitra – výzva k vrácení nevyčerpaných prostředků z dotace na 

Czech POINT - obecní zastupitelstvo bere na vědomí. 

16) Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s poskytnutím dotace na ochranu 

nemovitého obecního majetku ve výši 26 552,90 Kč. 

17) Obecní zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o dílo na zajištění 

nakládání s komunálním odpadem. 

18)Charita Česka republika pořádá s pověřením České biskupské konference ve 

dnech od 1. do 14. Ledna 2010 Tříkrálovou sbírku - obecní zastupitelstvo bere na 

vědomí.  

19)Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové provizorium na rok 2010, které bude 

ve výši běžných výdajů roku 2009, do doby schválení rozpočtu na rok 2010.  

20) Příští zasedání obecního zastupitelstva s se bude konat dne 18.1.2010 v 15:00 

hod. – obecní zastupitelstvo bere na vědomí.  

 

 

Ověřovatelé: 

Ondřej Pivoňka 

Kříž Josef 

 

 

 

 

 

 

  
 


