ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
konaného dne 22.6.2009 v 17.00 hod.

Přítomni: Habánová, Pokorný, Kříž, Pivoňka, Roudenský
Ověřovatelé zápisu: Pokorný, Kříž
Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:
	    1. výpis z účtu ke dni 10.6.2009 - konečný zůstatek: 645.609,31Kč
             2. fa. DSO pro plyn Moravecká-doplatek vratky dotace- 23.184,- Kč
	    3. fa. BOHEMIA ENERGY-zálohy na odběrná místa- 18.293,- Kč
	    4. fa. 4C s.r.o.-montáž zařízení na DVB- 59.485,-Kč
	    5. fa.SMS ČR.Zlín-členský příspěvek-1.180,-Kč
             6. fa. Martin Plachý-křovinořez-15.059,-Kč
             7. fa. TS města Bystřice nad Pern. - odpady: 9.358,-Kč
	    8. fa Obec Moravec - vodné: 7.692,-Kč
	    9. fa. DNR computers s.r.o.-barvy do tiskárny-917,-Kč
	  10. fa.Telefonika O2-653,-Kč
           11. fa. GENS k.s.-výškové zaměření terénu- 9.000,-Kč
           12. fa.Z. Tulis elektro oprav.-rekonstrukce el .instalace-100.000,-Kč
           13. fa.Hasičská pojišťovna- 7.599,-Kč
           14. fa.Obec Moravec- účetnictví-10.000,-Kč    
                           
Obecní zastupitelstvo rozhodlo:
1) OÚ Radkov vydává potvrzení o přihlášení k trvalému pobytu dětí Evy a Jiřiny Holých na žádost manželů Pokorných
2)  Parlament ČR podvýbor pro heraldiku projednal žádost o udělení znaku a vlajky a rozhodl nedoporučit ji předsedovy Poslanecké sněmovny - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
3)  MÚ Bystřice nad Pern.-Oznámení zahájení kolaudačního na objekt přípojky STL plynu podaný Davidem a Jitkou Magdovými - obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
4)  MÚ Bystřice nad Pern.-Kolaudační rozhodnutí na objekt přípojky STL plynu- obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
5)  MÚ Bystřice nad Pern.- souhlas s provedením ohlášené stavební úpravy rekreační chalupy podané MUDr.Vlad. Dvořákem- obecní zastupitelstvo bere na vědomí.
6) KÚ Kraje Vysočina- volby do EP 2009 žádost o sdělení počtu občanů jiných členských zemí EU, kteří byli zapsáni do seznamu voličů a kteří skutečně hlasovali na území ČR obecní zastupitelsvo bere na vědmí a zasílá odpověď.
7) Obecní zastupitelstvo schvaluje vydat souhlasné vyjádření k výstavbě novostavby RD-Radkov na žádost manželů Roudenských.
8) Obecní zastupitelstvo schvaluje rozpočtové opatření.
9) Příští zasedání obecního zastupitelstva se bude konat dne 20.7.2009 v 19:00 hod. 
						
                                                                                           Ověřovatelé: 
						Kříž Josef
						Pokorný Pavel
                    								    
 

