
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 26.11.5.2010 v 17.00 hod. 

 
Přítomni: Habánová, Kříž, Pivoňka, Voneš, Roudenský, Pečinka , Šikula 

Ověřovatelé zápisu:  Pečinka, Šikula  

 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
1. výpis z účtu ke dni 20.11.2010  - konečný zůstatek – 815.553,54Kč 

2. fa. 4C s.r.o., Brno - údržba kabelové TV: 4.637,-Kč 

3. fa. TS města Bystřice, a.s. – svoz komunálního odpadu: 8.862,-Kč 

4. fa. PATROL grup, s.r.o. – roční kontrola EZS: 3.496,80,-Kč 

5. fa. GENS k.s. – geometrický plán: 5.400,-Kč 

6. fa. DNRcomputers s.r.o. – renovace tonerů: 3.492,-Kč 

7. fa. Obec Moravec – vodné 09/10: 4.908,-Kč 

8. fa.VAS, a.s. – laboratorní vzorky: 288,-Kč 

9. fa.TRIDA spol. s.r.o., upgrade programů: 236,-Kč 

10.  fa. RWE – záloha na plyn: 2.980,-Kč 

11.  fa. MORAVIAPRESS a. s. – sbírka zákonů:  1.500,-Kč 

12.  fa. Telefonica O2 – telefon 10/10: 656,-Kč 

13.  fa. Mgr. Petr Prášil – pohlednice Radkova: 1.502,-Kč 

14.  fa. Bohemia Energy – záloha el. Energie: 9.552,-Kč 

15.  fa. Česká pošta, s.p. – certifikát VCA: 151,60,-Kč 

16.  fa. Česká pošta, s.p. – certifikát QCA: 190,-Kč 

17.  fa. VP Okna, s.r.o., Kuřim – plastová vstupní dveře prodejna: 11.385,-Kč 

18.  fa. TRIDA spol. s.r.o. – zápůjčka modulu  IS eDok: 2.150,40,-Kč 

19.  fa. MORAVIAPRESS a. s. – sbírka zákonů:  8.000,-Kč 

20.  fa. Lubomír Izdný – písek s dopravou: 11.700,-Kč 

21.  fa. Obec Moravec – vodné: 7.231,-Kč 

22.  fa. TS města a.s., Bystřice  - svoz odpadů: 11.361,-Kč 

23.  fa. Městys Bobrová – příspěvek na žáky: 3.648,-Kč 

24.  fa. Ministerstvo financí – splátka vodovodu: 183.750,-Kč  

  

 

Obecní zastupitelstvo rozhodlo: 

1. Ustanovení odpovědné osoby - porybný, navrhnut: Pavel Roudenský 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Obecní zastupitelstvo schválilo ustanovení odpovědné osoby (porybný) 

Pavel Roudenský 

2. Ustanovení odpovědné osoby - hajný, navrhnut: Ondřej Pivoňka 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Obecní zastupitelstvo schválilo ustanovení odpovědné osoby (hajný) 

Ondřej Pivoňka 



3. Ustanovení odpovědné osoby – zapisovatel stavu vodoměru, navrhnut: 

Karel Voneš 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Obecní zastupitelstvo schválilo ustanovení odpovědné osoby 

(zapisovatel stavů vodoměru) Karel Voneš 

4. Návrh odměny za celoroční práci knihovnice, navrhnuto 4.800,-Kč 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Obecní zastupitelstvo schválilo vyplacení odměny za práci knihovnice 

ve výši 4.800,-Kč 

5.  Návrh odměny za celoroční práci kronikářky, navrhnuto 4.800,-Kč 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Obecní zastupitelstvo schválilo vyplacení odměny za práci kronikářky 

ve výši 4.800,-Kč 

6. Návrh na zakoupení Mikulášské nadílky pro děti do 10 let, navrhnuta 

finanční částka: 1.000,-Kč 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Obecní zastupitelstvo schválilo zakoupení zboží pro realizaci 

Mikulášské nadílky ve výši 1.000,-Kč 
7.  Návrh na provedení kontroly čistoty a technického stavu hydrantů na 

území obce Radkov 

Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Obecní zastupitelstvo schválilo provedení kontroly stavu hydrantů, 

termín realizace dle aktuálních povětrnostních podmínek nejpozději 

do 31.3.2011. 

8.  Návrh na úpravu vyhlášky č. 2/2008 o místním poplatku za provoz 

systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů; navrhnuto v tomto znění:   čl. 5 

uvedené vyhlášky ve znění ,,Od poplatku se osvobozují pouze děti, které 

nedosáhly v kalendářním roce  věku  5 let.  Děti, které v kalendářním roce 

nedosáhly věku 11 let, mohou uplatnit slevu z poplatku ve výši  50%.  

Pro: 4; proti: 2; zdržel se: 1 

Obecní zastupitelstvo schválilo změnu článku 5. vyhlášky č. 2/2008 o 

místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 

9.  Starostka obce nařizuje provedení inventury  majetku obce, která bude 

provedena dne 17.12.2010 v 16:00 hod. 

10. Rozpočtové opatření č. 2, tzn. úprava rozpočtu dle skutečného čerpání. 

 Pro: 7; proti: 0; zdržel se: 0 

Obecní zastupitelstvo schválilo rozpočtové opatření č. 2. 

11. Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat 17.12. 2010 v 16:00 

hod. 

Ověřovatelé: Roman Šikula 

                Jan Pečinka 



 


