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Zápis ze zasedání zastupitelstva obce 
 konaného dne 16.4.2009 

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

Program: 
1. Zahájení 
2. Volba ov��ovatel� zápisu 
3. Schválení zprávy výsledku p�ezkoumání hospoda�ení DSPO Bobrovka za rok 2008 
4. Schválení pln�ní rozpo�tu DSPO Bobrovka za rok 2008 
5. Schválení postupu zadávajícího a výb�rového �ízení na rekonstrukci lesních cest 
6. POV – dotace na kulturní d�m 
7. SDHo – jmenování velitele 
8. KPÚ – podání zprávy o pr�b�hu 
9. VPP – obsazení místa 
10. R�zné 
11. Záv�r 

                                                                                                                                                                       
Ad 1/ + Ad 2/ Pan starosta p�ivítal všechny p�ítomné. Za ov��ovatele zápisu navrhl paní 
Balabánovou Danuši a pana Smetanu Luboše. Oba jmenovaní byli hlasováním ur�eni za 
ov��ovatele zápisu. 
Ad3/ Pan starosta p�edložil zprávu o p�ezkoumání hospoda�ení DSPO Bobrovska za rok 
2008, kterou zastupitelstvo obce hlasováním schválilo 
Ad 4/ Pan starosta p�edložil ke schválení „Pln�ní rozpo�tu DSPO Bobrovska za rok 2008“, 
které zastupitelstvo obce hlasováním schválilo. 
Ad 5/ Zastupitelstvo obce hlasováním schválilo postup zadávajícího o výb�rovém �ízení na 
rekonstrukci lesních cest. Pan starosta navštívil Stavona spol. s.r.o.Jihlava. Do výb�rového 
�ízení byly navrženy firmy: Aquasys, Korekt Brno, IDS Olomouc. Zájem projevil také 
STOPR Nové M�sto na Morav�, který se p�ihlásil doporu�eným dopisem ze dne 6.4.2009.              
. Zastupitelstvo obce schvaluje jednání a pov��uje pana starostu k dalšímu jednání. 
Ad 6/ Byla p�iznána dotace z POV ve výši 134 000,- K� na rekonstrukci topení v KD.  
Ad 7/ Zastupitelstvo obce schválilo hlasováním nového velitele SDHo pana Janí�ka Rudolfa, 
Dlouhé �. 102. 
Ad 8/ Pan starosta podal zprávu o pr�b�hu KPÚ. 
Ad 9/ Na VPP byl p�ijat pan František Holý.  
Ad 10/ Bylo zakoupeno plovoucí �erpadlo NIAGARA 1, pro SDH, za 33500,- K�. 

•   Byla zakoupena fréza na sníh STG 6562A/C-01E od firmy Kinský Ž�ár nad Sázavou, 
za cenu 13900,- K�.  

• N�kte�í ob�ané si st�žují na slabý signál operátora T-Mobile. Pan starosta toto nahlásil 
na infolinku tohoto operátora. Bylo by zapot�ebí, aby tak u�inili všichni, kdo má slabý 
signál. 

• 1.4.2009 prob�hlo jednání o op�rné zdi pat�ící k �. 1. Jednání se zú�astnili zástupci 
KUJI a SÚS Ž�ár nad Sázavou, pan Janí�ek Rudolf ml., zástupci obce. Krajský ú�ad 
nechá vypracovat posudek soudního znalce a poté budou probíhat další jednání. 

• Firma ECOCOM p�istavila bezúplatn� na prostranství p�ed prodejnou Jednoty 
kontejner na bílé sklo. 



• Pan starosta podal zprávu o pr�b�hu výstavby rybníka „Halí�“, který by m�l být hotov 
do konce m�síce zá�í. 

• Na dotaz ob�an� na opravu cest do Radešínská Svratky – na hranice katastru, do 
Branišova a do lokality �ekánovec – bylo by vhodné, aby o dotace žádal Pozemkový 
ú�ad, protože obec nebude mít dostatek finan�ních prost�edk� na dofinancování 
dotace.. 

• 20.4.2009 prob�hne dokon�ení kontroly Finan�ního ú�adu k rybníku „Pol�ák“.  
• Pan Radek �uhel podal dotaz na obecním ú�ad�, zda m�že upravit �ást  obecní cesty 

na své náklady, ke garáži, která je na jeho pozemku. Zastupitelstvo obce hlasováním 
souhlasí. 

• Zastupitelstvo obce schválilo p�edložená rozpo�tová opat�ení. 
Ad 11/ Pan starosta pod�koval všem za ú�ast a zasedání ukon�il. 
 


