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Zápis z mimo�ádného zasedání zastupitelstva obce 
 konaného dne 25.9.  2008 

 
 
P�ítomni: Badalík Jaroslav, Balabánová Danuše, Ing. Cikryt Ji�í, Karásek Jaromír, 
    Tulis Josef,  Tulis Pavel, Šoustar Vladimír. 
Omluven: Badalíková Tereza, Smetana Luboš, 
Ov��ovatelé zápisu: Badalík Jaroslav, Ing. Cikryt Ji�í 

Program: 
 
 

1. Zahájení 
2. Volba ov��ovatel�  zápis� 
3. Nákup pozemku pro realizaci rybníka Halí� 
4. Podmínky pro souhlas s rybníkem pro paní Kr�álovou 
5. Projekt  na spole�enské a sportovní za�ízení u kulturního domu. 
6. KPÚ- Bio koridory, remízky 
7. Zrcadlo- k�ižovatka 
8. Cesty – Colas – les 
9. POV pro rok 2009 
10. Nákup kompostér� – dotované krajem 
11. R�zné 
12. Záv�r 

 
 

 
Ad 1/ + Ad 2/ Pan starosta p�ivítal všechny p�ítomné. Za ov��ovatele zápisu navrhl pány 
Jaroslava Badalíka a Ing. Ji�ího Cikryta. Oba jmenovaní byli hlasováním ur�eni za 
ov��ovatele zápisu. 
Ad3/ Obec odkoupí p�ilehlé pozemky k budoucímu rybníku „Halí�“ od pana Hemzy za 30,- 
K�/m2. Zastupitelstvo hlasováním schválilo odkup pozemk�. 
Ad 4/ Paní Kr�álová stanovila podmínky, za jakých bude souhlasit s výstavbou rybníka 
„Halí�“ Obec bude konat tak, aby bylo paní Kr�álové vyhov�no. Zastupitelstvo hlasováním 
schválilo postup. 
Ad 5/ Pan starosta seznámil zastupitele se zám�rem vybudovat sportovní za�ízení „Za 
Pávkovými“. Bude t�eba vypracovat projekt. Zastupitelstvo hlasováním schválilo zám�r a 
pana starostu pov��ilo, aby oslovil projektanty. 
Ad 6/ P�i KPÚ došlo k tomu, že byly vymezeny �ásti pozemk� ve vlastnictví obce na 
zbudování biokoridor� – vedle cesty do Branišova  „V Páleninách“. Do zbudování t�chto 
koridor� obec požádá sousední vlastníky o obd�lávání pozemk� na kterých biokoridory mají 
být. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo. 
Ad 7/ Na opakované žádosti ob�an� pan starosta zapo�al jednání o umíst�ní zrcadla u 
k�ižovatky komunikací o prodejny „Jednoty“. Nainstalování zrcadla provedou pracovníci 
SÚS. Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo. 
Ad 8/ Opravu místních komunikací provede firma COLAS. 
Firma Uni Invest ze Ž�áru nad Sázavou provede p�ípravné �ízení na opravu cest v obecním 
lese, které se skládá z vy�ízení projektu a dalších úkon� až po žádost o dotace. Zastupitelstvo 
obce souhlasí hlasováním s postupem. 
ad 9/ Bylo navrženo, aby zastupitelé obce na p�íštím zasedání navrhli, jaká akce z POV by se 
mohla  uskute�nit roce 2009. 



ad 10/ Místostarosta podal zprávu ze setkání starost� se zástupci TS m�sta Byst�ice nad 
Pernštejnem, kde bylo oznámeno, jak obce t�ídí komunální odpad. Zástupci obcí byli 
seznámeni s tím, že komunální odpad bude dále t�íd�n tak, že organický odpad bude obec 
ukládat na svém území. Proto bylo doporu�eno zavedení kompostér�. Tyto je možno 
objednat. Zastupitelstvo obce rozhodlo, že o náklady na kontejnery se budou podílet 
jednotlivé domácnosti a to ve výši poloviny náklad� na jeden kompostér, který poté z�stane 
ve vlastnictví domácnosti. Je to proto, že se výrazn� zvyšují poplatky za uložení tohoto 
odpadu. 
ad 11/ Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo p�edložená rozpo�tová opat�ení: 

• Nákup pozemku – pan Bureš, Dlouhé �. 30. 
• Czech Point – dotace na po�ízení pracovišt� pro vy�izování tiskopis� 
• Volby – náklady 

ad 12/ Pan starosta pod�koval všem za ú�ast a zasedání ukon�il. 


