
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 18.1.2010 v 17.00 hod. 
 

Přítomni: Habánová, Pokorný, Kříž, Roudenský,Pivoňka 

Ověřovatelé zápisu: Pokorný, Kříž 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 

  1. výpis z účtu ke dni 10.1.2010 - konečný zůstatek: 560.371,42Kč 

             2. fa. Auto Count, a.s. - tiskové kazety: 6.495,- Kč 

  3. fa. ENVIRO -ekoanalitika s.r.o. - monitoring odpadních vod:  

      3.430,-Kč 

   4. fa. Obec Moravec - vodné: 4.533,-Kč 

   5. fa. 4C s.r.o.  - údržba kabelové TV: 734,-Kč 

   6. fa. Telefonika O2 – telefon: 609,-Kč 
              7. fa. TS města bystřice a.s.. - odpady: 11.687,-Kč 

 

       

    
                            

Obecní zastupitelstvo rozhodlo: 

1) Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočet na rok 2010.  

2)  Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského č. 3801 -  

obecní zastupitelstvo bere na vědomí. 

3)  Parlament ČR – pozvánka na slavnostní předání dekretu a udělení znaku 

a vlajky obci Radkov, konaného dne 14.1.2010 – obecní zatsupitesltvo bere 

na vědomí. 

4) Cenrtum pro zdravotně postižené kraje Vysočina - žádost o příspěvek - 

obecní zatsupitelstvo schvaluje zaslání příspěvku ve výši 500,-Kč. 

5) Manželé Magdovi, radkov č. p. 75, souhlasné prohlášení o shodě na 

průběhu hranic pozemků – obecní zatsupitelstvo bere na vědomí. 

6) Protokoly o zkoušce odpadní a pitné vody (bez závad) – obecní 

zastupitelstvo bere na vědomí. 

7) Okresní soud Brno venkov, žádost poskytnutí údajů k osobě Miroslav 

Horky – zaslání stanoviska. 

8)Rozpočtové opatření, úprava rozpočtu dle skutečnosti ze dne 31.12.2009 – 

obecní zastupitelstvo schvaluje. 

9) Vodárenská akciová společnost a.s. - smlouva o dílo č. 946/VÚMPE/09 – 

obecní zastupitelstvo schvaluje. 

10) Vodárenská akciová společnost a.s – dodatek ke smlouvě č. 

946/VÚMPE/09 – obecní zastupitelstvo schvaluje. 

11)  MU Bystřice nad Pern., odbor životního prostředí – souhlas s 



provedením udržovacích prací na vodním díle rybník Radkovský – obecní 

zastupitelstvo bere na vědomí. 

12) EKOKOM – roční dotazník – obecní zatsupitelstvo bere na vědomí.  

13) Svoboda Vladimír, žádost o vyjádření k nástavbě RD čp. 31 v Radkově 

– obecní zastupitelstvo schvaluje. 

14) Katastrální úřad Bystřice nad Pern., objednávka aktualizac dat katastru 

nemovitostí – obecní zastupitelstvo schvaluje. 

15)Vybírání poplatků za svoz komunálního odpadu – 480,-Kč/os.), 

poplatek ze psů (50,-Kč/os.), kabelová televize (360,-Kč/os.) se bude 

konat dne 25.1.2010 v době od 16:00 hod. Do 18:00 hod. V zasedací 

místnosti OU Radkov. 

16) Pověření straostky k podání žádosti o dotaci na opravu stávajícího hřiště 

– obecní zastupitelstvo schvaluje. 

17) příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 15.1.2010 v 

17:00 hod.   

   
 

       

                                                                                      Ověřovatelé:  

    Kříž Josef 

Pokorný Pavel       

  

                          

       

  


