
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 27. 1. 2012 v 17.00 hod. 
Přítomni: Habánová, Voneš, Kříž, Šikula, Pečinka,Roudenský 

Ověřovatelé zápisu:  Roudenský, Kříž 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
1. výpis z účtu ke dni 20. 1. 2012- konečný zůstatek : 214.995,57 Kč 

2. fa. MORAVIAPRESS a.s. –vyúčtování sbírek zákonů:1.804,- Kč  

3. fa. TS města a.s. – odpady 12/11:11.572,- Kč 

4. fa. Telefónica O2 – telefon 12/11:594,- Kč 

5. fa. Stylstav s.r.o. – odbahňování rybníka:155.604,-Kč 

6. fa. Kv. Řezáč s.r.o. – ochranné sítě do KD:8.009,- Kč 

7. fa. Obec Pikárec – vyúčtování odběru vody:17.230,-Kč 

8. fa. Obec Pikárec – záloha na odběr vody:2.400,- Kč 

 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 

1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí protokol o vytyčení hranice 

pozemku p.č. 603/3. 

2. Obecní zastupitelstvo schvaluje dodatek č.9 k provozní smlouvě na rok 

2012 s Vodárenskou akciovou společností,a.s. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

3. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o dílo č.946/VÚMPE/2011 s 

Vodárenskou akciovou společností,a.s. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

4. Obecní zastupitelstvo schvaluje přílohu č.3 smlouvy o dílo č.31/2010 s TS 

města a.s. 

5. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení MÚ Bystř. nad 

Pernštejnem o zahájení správního řízení k odbahnění rybníku Posmíšek. 

6. Obecní zastupitelstvo schvaluje vzdání se práva odvolání k rozhodnutí ve 

věci odbahnění rybníka Posmíšek. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení Rybářství Velké Meziříčí 

o kácení dřevin u rybníku Posmíšek. 

8. Obecní zastupitelstvo schvaluje dohodu o poskytnutí příspěvku na žáky 

s městysem Strážek v celkové výši 59.200,-Kč. 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení 

práva odpovídajícímu věcnému břemenu s E.ON Distribuce,a.s. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

10.  Obecní zastupitelstvo schvaluje vyjádření ke stavbě a souhlas vlastníka 

nemovitosti. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 

11.  Obecní zastupitelstvo schvaluje objednávku aktualizace dat katastru 

nemovitostí-program DISPRO. 

Pro: 6,  proti: 0,  zdržel se: 0 



12. Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat dne 17.2. 2012     

v 17.00 hod.                                                                  

 

                                                        Ověřovatelé: Josef Kříž 

                                                                              Pavel Roudenský 
 


