Č.j. 0909
Zápis ze zasedání zastupitelstva obce
konaného dne 19.11. 2009

Přítomni: Balabánová Danuše, Ing. Cikryt Jiří, Čuhel Martin, Karásek Jaromír, Tulis
Josef, Tulis Pavel, Šoustar Vladimír,Smetana Luboš.
Omluven: Badalíková Tereza
Občané: Hubl Jiří, Zahrádka Jaromír, Krejsek Jan, Musil Pavel, Holý Petr, Pavlovský
Josef, Hlavatý Josef.
Ověřovatelé zápisu: Smetana Luboš, Šoustar Vladimír

Program:
1. Zahájení
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Dílčí přezkoumání hospodaření DSO Bobrovska
4. Kolaudace topení v KD
5. Podání žádosti o dotace na projekt- Zkvalitnění života na venkově
6. Obecní lesy
7. Rybník Halíř
8. Směna pozemku obec – Ing. Bašta
9. Změna dodavatele elektrické energie Bohemia Energi – E ON
10.KPÚ – nabytí právní moci
11.POV-dotace na rok 2010
12.Rozpočtové opatření
13.Různé
14.Závěr
Ad 1/ Pan starosta přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem, který
zastupitelstvo obce hlasováním schválilo.
Ad 2/ Pan starosta navrhl na ověřovatele zápisu pan Čuhla Martina a Tulise Josefa. Oba
jmenovaní byli hlasováním určeni ověřovateli zápisu.
ad 3/ Pan starosta seznámil zastupitele obce s výsledkem hospodaření DSO Bobrovska.
Zastupitelstvo obce souhlasí s výsledkem kontroly a hlasováním tento výsledek schválilo.
Ad 4/ Pan starosta oznámil, že 5.11.2009 proběhla kolaudace plynofikace KD a instalace
teplovodního topení. Výsledek kolaudace – bez závad a nedodělků. Zastupitelstvo obce
hlasováním souhlasí s výsledkem.
Ad 5/ Pan starosta oznámil, že 22.10.2009 byla podána žádost na SZIF na projekt
„Zkvalitnění života na venkově“.
Zastupitelstvo obce hlasování odsouhlasilo toto podání žádosti.
Ad 6/ Pan starosta seznámil přítomné s provedenou těžbou stromů napadených
kůrovcem. Dřevo odkoupila firma FORST Nové Veselí – 17,99 m3 za 17 148, z toho těžba a
přiblížení 4 662,- Kč. Zůstatek 12 486,- Kč. Zastupitelstvo hlasováním schválilo tuto těžbu.
Ad 7/ Pan starosta oznámil přítomným, že rybník „Halíř“ je před dokončením – po
dobudování zábradlí bude Pozemkový úřad Žďár nad Sázavou žádat o kolaudaci díla.
Zastupitelstvo obce souhlasí s podanou zprávou.
Ad 8/ Pan Bašta se obrátil na obec o směnu pozemků p.č. 2568 za p.č.2375 – pozemek p.
Bašty bude zapotřebí při budování rybníka na Podvesnicích. Zastupitelstvo obce se
směnou souhlasí. Na pozemky bude vypracován znalecký posudek.
ad 9/ Vzhledem k tomu, že dosavadní dodavatel el. Energie …...... nesplnil očekávání,
které do něj obec vložila, rozhodlo zastupitelstvo obce hlasováním, že novým dodavatelem
el. Energie bude firma E-ON.
Ad 10/ KPÚ nabylo rozhodnutí právní moci dnem 16.10.2009.

Ad 11/ Pan starosta navrhl pro příští rok dobudovat jeviště a zateplení jeviště-vše z POV.
Zastupitelé obce dostali za úkol, vymyslet další případný projekt.
Ad 12/ Pan starosta přednesl rozpočtová opatření podaná účetní obce:..................
Ad 13/ Světlo k domu č. 82 – jeho zbudování proběhne v příštím roce.
• Pan Miroslav Peňáz požaduje na obci zbudování světla před domem č. 64. Bude
přemístěno světlo od č. 11 tak, aby osvětlilo celé prostranství .
• Pan Ing. Cikryt upozornil, že poslední strom u hřbitova je ve špatném zdravotním
stavu – zjistila firma FIX, které prováděla ošetření veřejné zeleně. Strom bude v
době vegetačního klidu skácen.
• Pan Pejchal podal ústní stížnost, že v obecním lese pod rybníkem „Polňák“ je
postavena myslivecká bouda a pan Kašpárek z Bobrové tam chodí přes jeho
pozemky. Zastupitelstvo obce doporučuje, aby pan Pejchal toto řešil s panem
Kašpárkem, pokud nedojde k nápravě, ať podá písemnou stížnost.
• Pan Pavel Musil upozornil na to, že zemědělci nerespektují hranice určené KPÚ.
Obec bude řešit ve spolupráci s Pozemkovým úřadem přes Katastrální úřad.
ad 14/ Pan starosta poděkoval všem za účast a zasedání rozpustil.

