
ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

konaného dne 27. 8. 2012 v 19.00 hod. 
Přítomni: Habánová, Voneš, Pečinka, Kříž 

Ověřovatelé zápisu:  Voneš, Kříž 

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno: 
1. výpis z účtu ke dni 20. 8. 2012- konečný zůstatek : 35.514,65,- Kč 

2. fa. obec Pikárec – záloha na vodu 07/12:  7.000,-Kč 

3. fa. obec Pikárec – vyúčtování za vodu:16.090,-Kč 

4. fa. Bohemia Energy, s.r.o. – záloha el. energie:14.850,-Kč 

5. fa. RWE – záloha plynu:4.770,-Kč 

6. fa. Telefónica O2 telefon 07/12:  604,-Kč 

7. fa. Alerion s.r.o. – prapory s obecním znakem:25.060,80 Kč 

8. fa. TS města, a.s. – svoz odpadu 07/12:  9.059,-Kč 

9. fa. C.M.I., Brno – toner do tiskárny:1.120,-Kč 

10. fa. obec Pikárec – záloha na vodu 08/12:  7.000,-Kč 

Obecní zastupitelstvo projednalo: 

1. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení MÚ Bystřice nad Pernšt. o 

zahájení správního řízení pro Rybářství Velké Meziříčí na rybníky Pilský a 

Tvrza. 

2. Obecní zastupitelstvo schvaluje manipulační řád rybníka Žabinec bez 

připomínek. 

Pro: 4,  proti: 0,  zdržel se: 0 

3. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí Nařízení Státní veterinární správy 

k zamezení šíření varroázy včel v Kraji Vysočina. 

4. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí pozvánku na Setkání starostů obcí 

Kraje Vysočina s radou Kraje Vysočina. 

5. Obecní zastupitelstvo uděluje souhlas Rybářství Velké Meziříčí, a.s. 

s pročištěním odpadního koryta od bezpečnostního přelivu rybníka 

Nohavice. 

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

zahájení řízení ve věci žádosti o udělení souhlasu s vypouštěním jedinců 

odchovaných v lidské péči, konkrétně pro čmeláka zemního. 

7. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí podání žádosti o poskytnutí 

finančního příspěvku na hospodaření v lesích z rozpočtu Kraje Vysočina. 

8. Obecní zastupitelstvo bere na vědomí oznámení starostky, že provedla 

jmenování do funkce zapisovatelky okrskové volební komise. 

9. Obecní zastupitelstvo schvaluje přihlášení obce Radkov do území 

působnosti MAS Zubří země, o.p.s. 

Pro: 4,  proti: 0,  zdržel se: 0 

10. Příští schůze obecního zastupitelstva se bude konat dne 21.9. 2012  

v 19.00 hod.     

                                                

                                                                  Ověřovatelé: Josef  Kříž,          Karel Voneš                                                                          


