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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 18.6.2009
P ítomni: Balabánová Danuše, Ing. Cikryt Ji í, Karásek Jaromír, Tulis Josef, Tulis
Pavel, Šoustar Vladimír.
Omluven: Badalík Jaroslav, Badalíková Tereza.
Ov ovatelé zápisu: Ing. Cikryt Ji í, Karásek Jaromír
Program:
1. Zahájení
2. Volba ov ovatel zápisu
3. Zám r obce- nákup pozemk
4. Výsledek výb rového ízení – rekonstrukce lesních cest
5. Postup plynofikace KD
6. KPÚ – zpráva o pr b hu
7. Zpráva o pr b hu zajiš ování dotací na prostranství okolo KD
8. Rozpo tové opat ení
9. R zné
10. Záv r
Ad 1/ + Ad 2/ Pan starosta p ivítal všechny p ítomné. Za ov ovatele zápisu navrhl pana Ing.
Cikryta Ji ího a Karáska Jaromíra. Oba jmenovaní byli hlasováním ur eni za ov ovatele
zápisu.
Ad3/ Pan starosta seznámil p ítomné se zám rem obce na odkoupení pozemk od pana
Hemzy Josefa z Pohledce a paní Stracho ová Lucie z Dlouhého .11, které budou využity na
výstavbu oddychového za ízení u . 12. Zastupitelstvo obce souhlasí se zám rem obce.
Ad 4/ Výb rové ízení na rekonstrukci lesních cest v obecních lesích provád la firma Stavona
z Jihlavy.
Byla vybrána firma AQUASYS ze Ž áru nad Sázavou. Zastupitelstvo obce hlasováním
souhlasí s provedeným výb rovým ízením.
Ad 5/ Pro vybudování plynofikace KD bude v nejbližší dob stavební povolení, potom bude
sepsána smlouva s KÚ o dotaci. Po obdržení dotace provede firma Humlí ek. Zastupitelstvo
obce hlasováním souhlasí.
Ad 6/ Pan starosta podal zprávu o pr b hu KPÚ. Vzhledem k tomu, že geodet Ing. Trumm
neplnil smlouvu a neustále prodlužoval termíny stanovené pozemkovým ú adem, byla s ním
ukon ena spolupráce. Tu dokon í Geodézie Brno.Zastupitelstvo bere na v domí.
Ad 7/ Pan starosta podal zprávu o stavu vy izování stavebního povolení a dalších podklad .
Zastupitelstvo obce hlasováním souhlasí.
Ad 8/ Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo p edložená rozpo tová opat ení –
elektronický podpis = 500,- K .
Ad 9/
• Neinvesti ní výdaje na žáky ZŠ a MŠ Bobrová jsou v letošním roce 156212,- K na 6
m síc školního roku. Zastupitelstvo obce hlasováním souhlasí.
• U . 84 protékala voda z kanalizace a podmá ela d m. obec objednala u VaS Nové
M sto na Morav pro išt ní potrubí, které prob hlo 15.6.2009. Aby se zjistilo, kde
voda protéká, objednal starosta kameru, také od VaS. Po zjišt ní závady se provede
oprava, aby se zabránilo dalšímu podmá ení. Zastupitelstvo obce souhlasí s postupem.
• Zastupitel obce pan Ing. Ji í Cikryt pozval firmu FIK s.r.o. z Nového M sta na
Morav , která zhodnotila stav strom v obci. Po provedené revizi zaslala nabídku ve

výši 56 466,50 K . Zastupitelstvo rozhodlo, aby starosta sledoval, zda není možno
získat finan ní prost edky, poté bude firma vyzvána k provedení ezu strom .
• Pan Šoustar Vladimír, Dlouhé 82 se tázal, jak bude vy ešeno ve ejné osv tlení od
k ižovatky u h bitova k jeho domu. Zastupitelstvo doporu ilo zjistit stav, odkud by
bylo nejlepší vést el. energii ke sloupu se sv tlem.
• Pan Ing. Pavel Pejchal podal dotaz, jak bude vy ešena situace s kanálovou vpustí za
jejich domem . 9, kdy vpus je nad úrovní terénu. Situace se bude ešit ve spolupráci
s firmou COLAS Ž ár nad Sázavou.
Ad 10/ Pan starosta pod koval všem za ú ast a zasedání ukon il.

