
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 26. 8. 2011 v 19.00 hod. 
Přítomni: Habánová, Voneš, Šikula, Pečinka 

Ověřovatelé zápisu:  Šikula,  

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
1. výpis z účtu ke dni 20. 8. 2011- konečný zůstatek : 859.919,85,- Kč 

2. fa. Enviro – Ekoanal. s.r.o.- monitoring odpadních vod: 3.637,-Kč 

3. fa. obec Moravec – vodné 06/11: 8.317,-Kč 

4. fa. Jaromír Horníček, Křižanov – střeš. okna,sněh.háky: 37.320,-Kč 

5. fa. Bohemia Energy – opravná faktura veřej. osvětlení: 1.860,-Kč  

6. fa. Bohemia Energy – záloha na veřej. osvětlení: 2.872,-Kč 

7. fa. TS města, a.s., Bystřice nad Pernšt. – svoz odpadu od KD: 1.858,- Kč 

8. fa. Telefónica O2 – telefon 07/11: 594,-Kč 

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

10. fa. TS města, a.s., Bystřice nad Pernšt. – svoz odpadu 07/11: 9.196,- Kč 

11. fa. Útvar rozhlas. popl. – rozhlasový poplatek: 405,-Kč 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 

1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení MÚ Bystřice n./P. o 

souhlasu s provedením stavby podle ohlášení podaném p. Ing. Robertem 

Popelou. 

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení Vodárenské akciové 

společnosti, a.s. k územnímu a stavebnímu řízení k projektu investorů 

Radka Lisého a Zuzany Michalcové. 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost ČSÚ o spolupráci s realizací 

základního registru práv.osob, podnikajících fyz.osob a orgánů veřej.moci. 

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí  žádost Ministerstva vnitra o 

aktualizaci údajů v informačním systému Seznam orgánů veřejné moci. 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí uzavření smlouvy kupní a o zřízení 

věcného předkupního práva s Radkem Lisým a Zuzanou Michalcovou. 

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

zahájení dílčího přezkoumání hospodaření za rok 2011. 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení fa. ASEKOL s.r.o. o 

rozšíření služeb v rámci projektu E-Box – schránka na použité baterie je 

umístěna v místní prodejně. 

8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost Ministerstva vnitra o 

spolupráci při propagaci protikorupční linky 199. 

9. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí 

dotace s Krajem Vysočina. 

10.  Kominík pan Limberk bude provádět revize 

komínů ve dnech 23.9. – 24.9. 2011. 
11. Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat dne 16. 9. 2011     

v 19.00 hod.                                                                   


