
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 16. 9. 2011 v 19.00 hod. 
Přítomni: Habánová, Voneš, Šikula , Roudenský, Kříţ,  Pečinka 

Ověřovatelé zápisu:  Šikula, Kříţ 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 

1. fa. Bohemia Energy –faktura za el.energii: 9.670,-Kč  
2. Telefónica O2 – telefon 08/11: 594,-Kč   

3. obec Pikárec – záloha na odběr vody: 2.400,-Kč  

4. fa. Finanční úřad - pokuta za opoţděné tvrzení daně: 500,-Kč 

5. fa. 4C s.r.o., Brno – údrţba kabelové TV: 4.673,-Kč 

6. fa. TS města, a.s., Bystřice nad Pernšt. – svoz odpadu od KD: 3.856,- Kč 

7. fa.  Habánová Ludmila – účetnictví: 5.000,-Kč 
 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 

1. Dílčí přezkoumání hospodaření obce Radkov za rok 2011 – obecní 

zastupitelstvo bere na vědomí. 

2. MěÚ Bystřice n.P.,odbor ŢP, ţádost o  zpracování a předloţení projektové 

dokumentace rekonstrukce (odbahnění) vodního díla  - rybník Radkovský 

- obecní zastupitelstvo bere na vědomí . 

3. Nákup programu k účetnictví pro obec Radkov od firmy Triada - obecní 

zastupitelstvo schvaluje. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdrţel se: 0 

4. GB-geodezie spol. s.r.o. - pozvánka k projednání a vytyčení hranic v k.ú. 

Radkov u Moravce - obecní zastupitelstvo bere na vědomí. 

5. Oznámení o provedení kontroly plateb pojistného na všeobecné zdravotní 

pojištění a dodrţování ostatních povinností plátce pojistného – obecní 

zastupitelstvo bere na vědomí. 

6. Pozvánka na 36. Den malých obcí – obecní zastupitelstvo bere na vědomí. 

7. Kraj Vysočina , pozvánka na seminář komunální odpady v praxi – 2011-  

obecní zastupitelstvo bere na vědomí.   

8. Kraj Vysočina , pozvánka na Setkání ţen v politice z Kraje Vysočina -

obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení. 

9. Místopředseda českého úřadu zeměměřičského a katastrálního, přípravy na 

zprovoznění systému RÚIAN - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.  

10.  Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo se změnami rozpočtu.  

11.  Kominík pan Limberk bude provádět revize 

komínů ve dnech 23.9. – 24.9. 2011. 
12. Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat dne 7.10. 2011     

v 19.00 hod.                                                                   


