
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 13. 4. 2012 v 19.00 hod. 
Přítomni: Habánová, Voneš, Pečinka,Šikula,Kříž,Pivoňka 

Ověřovatelé zápisu:  Pivoňka, Kříž 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
1. výpis z účtu ke dni 10. 4. 2012- konečný zůstatek : 153.473,79,- Kč 

2. fa. P. Jaroš,stavební práce – stavební práce na KD:50.000,-Kč 

3. fa. Obec Pikárec – záloha na vodu:2.400,-Kč 

4. fa. HC s.r.o.,Brno – údržba kabelové televize1.Q:4.637,-Kč 

5. fa. Vodárenská a.s. – majetková a provozní evidence:2.880,-Kč 

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

7. fa. Český rozhlas – rozhlasový poplatek – roční:540,-Kč 

8. fa. Bohemia Energy – vyúčtování el.energie:2.037,-Kč 

9. fa. P. Jaroš,stavební práce – stavební práce na KD:50.000,-Kč 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 

1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení představenstva 

Jihomoravské plynárenské,a.s. o svolání valné hromady na úterý 22.5. 

2012. 

2. Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo s rozpočtovým opatřením 

č.1 ze dne 31.3. 2012. 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení o schválení dotace na 

opravu  soc. zařízení a vstupu KD ve výši 107.000,-Kč. 

4. Obecní zastupitelstvo schválilo Závěrečný účet obce Radkov za rok 2011. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

5. Obecní zastupitelstvo schválilo Závěrečnou zprávu o přezkoumání 

hospodaření za rok 2011 bez výhrad. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

6. Záměr obce Radkov realizovat výměnu pozemku o přibližné výměře 

300m2. Obecní zastupitelstvo schvaluje tento záměr. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí veřejnou vyhlášku KÚ Kraje 

Vysočina. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje požádat o přezkoumání hospodaření obce  

KÚ Kraje Vysočina.  

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje účast starostky obce na semináři 

Hospodaření obcí a jejich přezkum dne 24.4.2012. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

10. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost EKO-KOM,a.s. o spolupráci 

při inventarizaci zapůjčených odpadových nádob. 

11.  Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat dne 4.5. 2012  v 19.00 

hod.                                                                                     


