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Zápis ze  zasedání zastupitelstva obce konaného dne 28.8.2008 
 
 
P�ítomni:  Badalíková Tereza , Balabánová Danuše, Ing. Cikryt Ji�í,    Karásek Jaromír, 
    Tulis Josef,  Tulis Pavel, Smetana Luboš,  
Ob�ané:    Janí�ek Rudolf, Zahrádka Jaromír, Krejsek Jan,K�ivánek Zden�k st.,   
    K�ivánek Zden�k ml., Musil Jaroslav, Hubl Ji�í. 
Omluven: Badalík Jaroslav, Šoustar Vladimír 
Ov��ovatelé zápisu: Tereza Badalíková, Luboš Smetana 
 

Program: 
 
 

1. Zahájení 
2. Volba ov��ovatel� zápisu 
3. Hospoda�ení v obecním lese 
4. Stránky obce 
5. Rybník „Halí�“ 
6. Požární nádrž 
7. Pol�ák 
8. KPÚ 
9. Rozpo�tová opat�ení 
10. K�ovino�ez 
11. Oprava místních komunikací 
12. Kiosek – p�íst�ešek 
13. Zrcadlo do k�ižovatky 
14. Lesní cesty – dotace 
15. Volby 
16. St�echa školy 
17. R�zné 
18. Záv�r 

 
Ad 1/ + Ad 2/ Pan starosta p�ivítal všechny p�ítomné. Za ov��ovatele zápisu navrhl paní 
Terezu Badalíkovou a pana Luboše Smetanu. Oba jmenovaní byli hlasováním ur�eni 
ov��ovateli zápisu. Dále pan starosta seznámil s programem zasedání, který zastupitelstvo 
obce hlasováním schválilo. 
ad 3/ Pan starosta seznámil p�ítomné s hospoda�ením v obecním lese za uplynulé období. 
Nahodilá t�žba po vich�ici = 152,15 m3. Z toho bylo kulatiny 78,35 m3, surové kmeny 36,90 
m3, špalky 2m 3,80 m3, špalky 2,5 m 6,3 m3. Bylo prodáno za 207.390,- K�. Zastupitelstvo 
obce zprávu hlasováním schválilo. 
Ad 4/ Vzhledem k tomu, že z�izovatel www stránek „Naše Morava“ p. Koní�ek nedodržoval 
podmínky, které byly ur�eny smlouvou, p�ipravují se nové. Zastupitelstvo obce zprávu 
hlasováním schválilo. 
Ad 5/ Pozemkový ú�ad ve Ž�áru nad Sázavou vy�izuje stavební povolení. Dne 5.9.2008 
prob�hne první jednání hodnotící komise za ú�asti zástupc� obce. P�ilehlé pozemky rybníka 
byly pozemkovou úpravou p�id�leny panu Hemzovi z Pohledce, se kterým pan starosta za�ne 
jednat o odkupu t�chto pozemk�. 
Ad 6/  Byly opraveny obvodové zdi u požární nádrže. Dále bylo nat�eno zábradlí a vyrobeny 
nové žeb�íky.. 
Ad 7/ �ást hráze, která propoušt�la vodu byla opravena. Rybník se znova napouští. 



Ad 8/ P�i realizování KPÚ došlo k tomu, že pozemky „ Na Podvesnicích“ na hranici mezi k.ú 
Dlouhé a k.ú. Ra�ice, byly místo obci p�id�leny p. Ing. Burešovi. Obec je bude nucena od 
jmenovaného vykoupit. Také zde pan starosta za�ne s panem Burešem jednat o odkoupení 
pozemk�. 
Dále obec bude jednat o koupi louky za „ Pávkovi“ u níž bude vystav�n rybník „ Halí�“. 
Ad 9/ Byla schválena rozpo�tová opat�ení, které p�edložila ú�etní. Zastupitelstvo obce je 
hlasováním schválilo.. 
Ad 10/  Vzhledem k tomu, že starý k�ovino�ez je již více poruchový, koupila obec nový, který 
bude záložní v p�ípad� poruch starého. Zastupitelstvo obce hlasování souhlasí s postupem... 
Ad 11/ V pr�b�hu m�síce zá�í bude provedena oprava místních komunikací. Od �.p. 81 po �.p 
66, u �.p. 93 a pod h�bitovem o okresní silnice. Zastupitelstvo obce souhlasí s navrženými 
opravami. 
Ad 12/  U kiosku bude postavena zást�na proti slunci, aby bylo lépe vid�t na displej b�hem 
dne. P�íst�ešek bude d�ev�ný, na betonové podezdívce. 
Ad 13/  Na k�ižovatku silnice u prodejny Jednoty bude nainstalováno zrcadlo pro lepší 
viditelnost do k�ižovatky ve sm�ru od kapli�ky k Bobrové- 
Ad 14/ Na cesty v obecních lesích je možnost získat dotace až do výše 100%. Zastupitelstvo 
obce hlasováním rozhodlo, že se tyto lesní cesty opraví. A zástupci obce mají jednat 
s projektanty o dalším postupu.     
Ad 15/ Ve dnech 17 a 18.10.2008 prob�hnou volby senátní  a do samosprávy kraje. Byl 
ustanoven po�et �len.� volební komise:  �len� + zapisovatel. Zastupitelstvo hlasováním 
schválilo. 
Ad 16/ P�i vich�ici byla padajícím stromem zni�ena �ást st�echy na p�ístavku sociálního 
za�ízení pro d�ti. Byl pozván likvidátor škod z �es. Pojiš�ovny, �eká se na vy�íslení, kolik 
obec dostane pojistní, poté se nakoupí krytina jednofalcovka, starý eternit se sundá 
Ad 17/ Obci byla nabídnuta možnost z�ízení služby Czech Piont. Jedná se o zjednodušení a 
zkvalitn�ní služeb pro ob�any tím, že pracovníci obecního ú�adu budou mít možnost pro 
ob�any vystavovat nap�.: výpis z rejst�íku trest�, výpis z katastru nemovitostí, výpis ze 
živnostenského rejst�íky apod. Pro tuto službu obdrží obec výši 52.000,- K� na nákup 
po�íta�e a dalšího vybavení kancelá�e pro tuto službu. Zastupitelstvo obce hlasováním 
schválilo.  
 


