
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 26.4.2010 v 19.00 hod. 

 
Přítomni: Habánová, Kříţ, Pivoňka, Pokorný 

Ověřovatelé zápisu: Pivoňka, Kříţ 

 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
1. výpis z účtu ke dni 21.4.2010  - konečný zůstatek - 740.845,98Kč 

2. fa. TS města a.s. - odpady - 7.441,-Kč 

3. fa. 4C s.r.o. Brno - údrţba kab. TV - 3.349,-Kč 

4. fa. Telefonica O2, - telefon - 628,-Kč 

5. fa. AutoCont a.s. - diagnostika tiskárny - 360,-Kč 

6. fa. Radek Rendula - zákony ČR na CD  - 395,-Kč 

7. fa. Obec Moravec - vodné -  2.496,-Kč 

8. fa. Habán Josef - zimní údrţba - 9.504,-Kč 

9. fa. Habánová - vedení účetnictví - 5.000,- Kč 

 

Obecní zastupitelstvo rozhodlo: 

1. Od 1.4. 2010 se prodluţuje pronájem pekla na dobu neurčitou 

Švábovi a Hamříkovi za stejných podmínek - obecní zastupitelstvo 

schvaluje. 

2.  Závěrečný účet Obce RADKOV za rok 2009 - obecní zastupitelstvo 

schvaluje. 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Radkov za rok 2009 s výhradou a přijalo opatření 

k nápravě zjištěných  nedostatků. 

4.  Veřejná vyhláška o veřejném návrhu projednání návrhu územního 

plánu Horní Libochová dne 18.5.2010 ve 13:00 hod - obecní 

zastupitelstvo schvaluje. 

5.  Pozemkový fond ČR ţádost o vyvěšení veřejné nabídky prodeje 

pozemku - obecní zastupitelstvo bere na vědomí. 

6.  Ţádost FU Bystřice nad Pern. o vyvěšení hromadného podpisného 

seznamu k dani z nemovitosti - obecní zastupitelstvo bere na 

vědomí. 

7.  Ţádost o pořízení elektronické spisové sluţby- obecní zastupitelstvo 

schvaluje. 

8.  Smlouva o poskytnutí dotace za účelem podpory Setkání rodáků a 

přátel obce Radkov - obecní zastupitelstvo bere na vědomí. 

9.  Projednání ţádosti o udělení licence pro provozování veřejné 

linkové osobní dopravy na lince Bystřice nad Pern.-Kuřim- obecní 

zastupitelstvo schvaluje. 

10.  KÚ kraje Vysočina odbor ţivotního prostředí povoluje plašeni a 

odstřel kormoránů velkých - zastupitelstvo bere na vědomí. 



11. MÚ Bystřice nad Pern. oznámení zahájení kolaudačního řízení a 

pozvání k ústnímu jednání (David Magda a Jitka Magdová) - 

zastupitelstvo bere na vědomí. 

12.  Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat 17.5. 2010 

v 19:00 h. 

 

Ověřovatel: 

Ondřej Pivoňka 

Josef kříţ 


