
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 26. 10. 2012 v 19.00 hod. 
Přítomni: Habánová, Voneš, Roudenský, Kříž,Pivoňka,Pečinka 

Ověřovatelé zápisu:  Roudenský,  Kříž 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
1. výpis z účtu ke dni 20. 10. 2012- konečný zůstatek : 293.098,03,- Kč 

2. fa. Obec Pikárec – záloha na vodu 09/12:  7.000,-Kč 

3. fa. 4C s.r.o.,Brno – údržba kabelové tel. 3.Q:4.637,-Kč 

4. fa. Habánová,vedení účet. – účetnictví 3.Q :5.000,-Kč 

5. fa. RWE,JMP a.s. – vyúčtování plynu:  4.328,47,-Kč 

6. fa. Městys Bobrová – příspěvky na žáky:  22.960,-Kč 

7. fa. PATROL group s.r.o. – kontrola EZS: 3.609,60,-Kč 

8. fa. Telefonica O2 – telefon 09/12:  615,-Kč 

9. fa. Karel Klimeš, D. Libochová – těžba dřeva: 3.725,- Kč 

10. fa. TS města,a.s. – pytle na plasty: 1.260,-Kč 

11. fa. Triada spol. s r.o. – předplatné časopisu: 540,-Kč 

12. fa. Česká pošta, s.p. – certifikát kvalifikovaný: 396,-Kč 

13. fa. Česká pošta, s.p. – certifikát komerční: 278,40 Kč 

14. fa. TS města, a.s. – svoz odpadu 09/12: 4.097,-Kč 

15. fa. Obec Pikárec – záloha na vodu 10/12: 5.000,-Kč 

16. fa. Petr Jaroš,staveb. práce – oprava beton. hracího stolu: 5.603,- Kč 

17. fa. Verlag Dashöfer – odborná literatura: 2.915,- Kč 

18. fa. KSÚS Vysočiny – oprava komunikace: 5.520,-Kč 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 

1. Obecní zastupitelstvo se usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku o 

místním poplatku za komunální odpad. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

2. Obecní zastupitelstvo se usneslo vydat obecně závaznou vyhlášku o 

místním poplatku ze psů. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

3. Obecní zastupitelstvo se usneslo schválit veřejnoprávní smlouvu o 

zabezpečení provedení zápisů údajů do informačního systému územní 

identifikace, adres a nemovitostí. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

4. Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno s projektovou dokumentací a 

danými parametry opravované komunikace v k. ú. Horní Libochová 

,,Lipky“. 

5. Obecní zastupitelstvo schvaluje opravu komunikace v k. ú. Horní 

Libochová - ,,Lipky“. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 



6. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení Katastrálního úřadu pro 

Vysočinu o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení 

k veřejnému nahlédnutí. 

7. Starostka obce seznámila obecní zastupitelstvo se změnou rozpočtu č.5. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene s JMP 

Net, s.r.o. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

9. Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat dne 23.11. 2012  

v 17.00 hod.     

 

                                                

                                                                   

                      Ověřovatelé: Josef  Kříž                             

                                                     Pavel Roudenský 
 


