ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
konaného dne 23.3.2009 v 17.00 hod.

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

Obecní zastupitelstvo bylo seznámeno:
	    1. výpis z účtu ke dni 10.3.2009 - konečný zůstatek: 514 971,91Kč
             2. fa. ENVIRO s.r.o. - monitoring vod: 11.493,- Kč
             3. fa. Telefonica O2 - telefon: 679,-Kč
             4. fa. TS města Bystřice nad Pern. - odpady: 11.043,-Kč
                           
Obecní zastupitelstvo rozhodlo:
1) Zastupitelstvo obce schvaluje vydání územního plánu obce Radkov a vydává jej formou opatření obecné povahy. Vzneseným připomínkám občanů se nevyhovuje.
2) Zastupitelstvo obce schvaluje Závěrečný účet společně se zprávou o přezkoumámí hospodaření obce Radkov za rok 2008 - bez výhrad.
3) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dílčí přezkoumání hospodaření obce za rok 2009 a následné celkové přezkoumní hospodaření obce.
4) Zastupitelstvo obce schvaluje návrh varianty znaku a vlajky označené jako č.1.
5) Zdeněk Urban, oznámení o záměru stavby (stavební úpravy na RD č.p. 69 Radkov) -  obecní zastupitelstvo schvaluje.
6) Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci "Ochrana obecního nemovitého majetku".
7) Zastupitesltvo obce schvaluje projednaný rozpočet obce Radkov na rok 2009.
8) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Veřejnou vyhlášku o veřejném projednání návrhu změny č. 1 územního plánu obce Moravec.
9) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Oznámení o kácení a řezu dřevin fy. E.ON Česká republika v k.ú. obce Radkov. 
10) Zastupitelstvo obce Radkov schvaluje podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace z integrovaného operačního programu pro období 2007 - 2013 na typový projekt - Czech POINT - upgrade. V rámci tohoto programu zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace ve výši 68.540,-Kč.
11) Odbor vodařů a kanalizací - celkové vyučtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné - zastupittelstvo bere na vědomí.
12) Zastupitelstvo obce schvaluje zvýšení ceny za odebraný 1m3  vody  na 38,-Kč. 
13) Hejtman kraje Vysočina "Koncepce prevence kriminality kraje Vysočina na léta 2009 až 2011" - zastupitelstvo bere na vědomí.
14) Ministerstvo vnitra ČR, pozvánka na seminář "Jednací řád zastupitelstva obce, zápisy a usnesení ze zasedání zastupitelstva obce" - zastupitelstvo bere na vědomí.
15) Termím příštího zasedání obecního zastupitelstva stanoven na 20.4.2009 - zastupitelstvo schvaluje.
 
									   Ověřovatelé: 
                    								   Kříž Josef
									   Pečinková Irena
 

