ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
konaného dne 20.4.2009 v 17.00 hod.

Přítomni: Habánová, Pokorný, Kříž, Roudenský, Pivoňka, Pečinková
Ověřovatelé zápisu: Pečinková, Kříž

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:
	    1. výpis z účtu ke dni 10.4.2009 - konečný zůstatek: 576. 039,49Kč
             2. fa. Habán Josef - prohrnování silnic: 9.520,- Kč
             3. fa. Telefonica O2 - telefon: 625,17Kč
             4. fa. TS města Bystřice nad Pern. - odpady: 10.384,-Kč
	   5. fa Obec Moravec, vodné: 1.443,-Kč
                           
Obecní zastupitelstvo rozhodlo:
1) Zastupitelstvo obce schvaluje - Uzavření smlouvy o výpůjčce na kontejnery na svoz papíru a bílé sklo, zakoupení 1 ks kontejneru na svoz  plastu.
2) Zastupitelstvo obce schvaluje - Uvolnění finanční částky 1.000,-Kč na nákup nových knih do místní knihovny.
3) Katastrální úřad pro Vysočinu - Oznámení o obnovení katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby - zastupitelstvo bere na vědomí.
4) Okresní soud ve Žďáře nad Sázavou - žádost o sdělení kontaktní adresy na osobu Aleš Habán - obecní zastupitelstvo schvaluje zaslanou odpověď OS.
5) Pavla Vařejková - Upozornění na havarijní stav stromu - obecní zastupitelstvo schvaluje zaslanou odpověď.
6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o bezůplatný převod pozemku pč. 43/2 ku. obce Radkov u Moravce z vlastniství Pozemkového fondu ČR na obec Radkov.
7) Kraj Vysočina - Pozvánka na Dolnorakouskou zemskou výstavu 2009 a názvem " ČESKO. RAKOUSKO." konanou v období od 18.dubna do 1.listopadu 2009 - zastupitelstvo bere na vědomí.
8) Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Žádost o vyvěšení informací k výběrovému řízení na prodej spoluvlastnického podílu 1/6 nemovitého majetku  - pozemků a budov v k. ú. Dolní Libochová - zastupitelstvo obce bere na vědomí.  
 9)Jihomoravská plynárenská,a.s. svolává valnou hromadu na 11.5.2009 -zastupitelstvo bere na vědomí 
10) Termím příštího zasedání obecního zastupitelstva stanoven na 18.5.2009 - zastupitelstvo schvaluje.
11) Zastupitelstvo obce schvaluje ukládání ostatního a nebezpečného odpadu ve sběrném dvoře ve Strážku i s podmínkami, že nebude vybírán poplatek za uložení odpadu od občanů po dobu 5 let a obec bude hradit poměrnou část za skutečně odevzdaný odpad svých občanů.
 
									   Ověřovatelé: 
                    								   Kříž Josef
									   Pečinková Irena
 

