
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 15. 7. 2011 v 19.00 hod. 

 
Přítomni: Habánová, Voneš, Šikula,  Kříţ, Pečinka 

Ověřovatelé zápisu:  Šikula, Kříţ  

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
1. výpis z účtu ke dni 13. 7. 2011- konečný zůstatek : 690.307,27,- Kč 

2. fa. Horníček, Křiţanov – oprava střechy KD: 434.742,-Kč 

3. fa. Alerion s.r.o., Brno – Moravská vlajka: 410,-Kč 

4. fa. Hasičská vzájem. pojišť. – pojištění obec. majetku: 7.599,- Kč 

5. fa. RWE, JMP a.s. – záloha na plyn: 4.180,- Kč  

6. fa. Telefónica O2 – telefon 06/11: 599,- Kč 

7. fa. TS města, a.s., Bystřice nad Pernšt. – svoz odpadu od KD: 804,- Kč 

8. fa. TRIADA, spol. s r.o. – aktualizace programu: 1.728,- Kč 

9. fa. TS města, a.s., Bystřice nad Pernšt. – svoz odpadu 06/11: 8.898,- Kč 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 

1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí ţádost o vyvěšení moravské zemské 

vlajky. 

2. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno se zápisem finančního a 

kontrolního výboru obce. 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí kolaudační souhlas s uţíváním 

stavby – rybník Ţabinec. 

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  oznámení KÚ Kraje Vysočina o 

změně názvu vyššího územně samosprávného celku ,,Vysočina“  na ,,Kraj 

Vysočina“. 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí uzavření dohody o partnerství 

s městysem Stráţek. 

6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci Úřadu práce o moţnosti 

vytvoření míst ve veřejně prospěšné práci s příspěvkem  od Úřadu práce. 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení ing. Tomáše Rupricha o 

nabídce spolupráce v oblasti dotací z fondů EU (Program rozvoje 

venkova). 

8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí zápis o předání a převzetí staveniště 

(Stylstav s.r.o., Křiţanov). 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s f. 

Ekoplan s.r.o. 

Pro: 5; proti: 0; zdrţel se:0 

10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení Českého úřadu 

zeměměřického a katastrálního o připojení k systému RÚIAIN. 

11.  Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat dne 26. 8. 2011     

v 19.00 hod. 

                                                                                 Ověřovatelé: 

Roman Šikula, Josef Kříţ 


