
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 17. 2. 2012 v 17.00 hod. 
Přítomni: Habánová, Voneš,Pivoňka , Šikula, Pečinka 

Ověřovatelé zápisu:  Pivoňka, Šikula 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
1. výpis z účtu ke dni 10. 2. 2012- konečný zůstatek : 251.603,26,- Kč 

2. fa. TRIADA,spol. s r.o. – aktualizace programu: 8.360,-Kč  

3. fa. Telefónica O2 – telefon 01/12: 602,-Kč 

4. fa. Katastrální úřad – aktualizace dat DISPRO: 600,-Kč 

5. fa. RWE – záloha plynu: 4.770,-Kč 

6. fa. Bohemia Energy – záloha el. energie VO: 2.872,-Kč 

7. fa. TS města a.s. – svoz odpadu 01/12: 10.126,-Kč 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 

1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení Oblastního inspektorátu 

České inspekce život. prostř. Havl.Brod o provedení kontroly dodržování 

právních předpisů na úseku ochrany přírody. 

2. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí informaci Kanceláře finančního 

arbitra o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před 

státem zřízeným finančním arbitrem. 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí žádost Business Media CZ,s.r.o. o 

poskytnutí informací o investičních plánech naší obce. 

1. Návrh na  schválení uzavření smlouvy o dodání č. 38/12/15 – uvítací 

tabule s f. LIKA – Linda Krejčí. 

Pro: 0,  proti: 5,  zdržel se: 0 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje uzavření této smlouvy. 

2. Návrh na uzavření smlouvy s D.A.S. pojišťovnou právní ochrany, a.s. o 

pojištění právní ochrany územní samosprávy. 
Pro: 0,  proti: 5,  zdržel se: 0 

Obecní zastupitelstvo neschvaluje uzavření této smlouvy. 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje podání žádosti o poskytnutí dotace v rámci 

Programu obnovy venkova Vysočina v roce 2012. 

     Pro: 5,  proti: 0,  zdržel se: 0 

4. Výběrové řízení na opravu sociálního zařízení v KD. 

Obecní zastupitelstvo pověřilo starostku obce k podepsání smlouvy 

s panem Petrem Jarošem z Bukova na opravu soc. zařízení v KD. 

Pro: 5,  proti: 0,  zdržel se: 0 

5. Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat dne 16.3. 2012     

v 17.00 hod.                                                                  

 

                                                        Ověřovatelé: Ondřej Pivoňka 

                                                                              Roman Šikula 
 


