
Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 27.11.2013

zastupitelstvo obce  konstatuje :
27 – 1059 - že úkoly z posledního jednání zastupitelstva obce byly splněny, mimo úkolú 

z delší dobou plnění

zastupitelstvo obce bere na vědomí :
27 – 1060  - oznámení agentury Dobrý den Pelhřimov o celkových výsledcích krajské 

soutěže obcí „My třídíme nejlépe 2013“, obcí od 501 do 2 000 obyvatel, kde v soutěži 131 obcí  
kraje Vysočina obsadila obec Radostín nad Oslavou 3. místo

27  –  1061  -  rozsah  investičních  a  neinvestičních  akcí  obce  Radostín  nad  Oslavou 
a Zahradiště na rok 2014, předložený starostou obce

27 – 1062 - žádost pana Ing. Hubeného, Radostín nad Oslavou o odkup části obecního 
pozemku č. 181/1 a 181/75 v katastrálním území Radostín nad Oslavou

27  –  1063  -  informace  o  činnosti  Místní  akční  skupiny  s  názvem  Havlíčkův  kraj, 
přednesené panem Františkem Švomou

27 – 1064 - nabídku ředitelky MAS Havlíčkův kraj paní Hájkové na vytvoření Putovní 
akce: Výstava MA21 a obce MAS Havlíčkův kraj, v rámci této aktivity se občané také seznámí 
se zajímavostmi regionu Havlíčkova kraje (zajímavosti z jednotlivých obcí)
 27 – 1065 - uspořádání výstavy s tématem MA21 a MAS Havlíčkův kraj, v rámci které 
se firmy, živnostníci a různé spolky v obci můžou dozvědět i o možnostech dotací na investice, 
na činnost prostřednictvím MA21 a MAS Havlíčkův kraj 

27 – 1066 - dodání zakázky zpracování historického vývoje obce Radostína nad Oslavou 
s místní částí Zahradiště a jejích památek od pana Sadílka z Bystřice nad Pernštejnem 

27  –  1067  -  dodání  50  kusů  publikace  Netínská  kázání  (  na  téma  desatero  Božích 
přikázání ) bývalého dlouholetého faráře obce, Mons. Bohuslava Brabce

27 – 1068 - informaci inspektora Dopravního inspektorátu Bc. Prokopa a projektanta 
Ing. Pohanky o konečné podobně úprav náměstí, včetně dopravního řešení, dopravního značení, 
parkovacích míst, výjezdu vozidel z hasičské zbrojnice

 

zastupitelstvo obce  schvaluje :

27 – 1069  - volbu zapisovatele paní Hany Havlíčkové,  ověřovatelů zápisu paní Jany 
Peškové a pana Petra Štegnera, návrhové komise pana Antonína Váši   

27 – 1070 - rozpočtové opatření obce Radostín nad Oslavou č. 6/2013 
27  –  1071  -  konečný  rozsah  víceprací  rozepsaný  v  příloze  k  dnešnímu  usnesení, 

projednaný starostou a místostarostou se stavebním dozorem a zhotovitelskou firmou, na akci 
"Rozšíření hřbitova Radostín nad Oslavou" 

27 – 1072  -  cenovou nabídku firmy Zahrada  Vysočiny s.r.o.,  Žďár nad Sázavou na 
zhotovení dětského hřiště, včetně vybudování chodníku na farské zahradě, rozdělenou na práce 
provedené na podzim 2013 a na jaře 2014, cenová nabídka tvoří přílohu dnešního usnesení

27 – 1073 - konečný návrh kritérií pro přijímaní dětí do místní mateřské školy na školní 
rok 2014 – 2015, předložený ředitelem Základní a Mateřské školy Radostín nad Oslavou



27 – 1074 - výroční zprávu Základní a Mateřské školy Radostín nad Oslavou za školní 
rok 2012-2013

27 – 1075 - Zastupitelstvo obce Radostín nad Oslavou schvaluje předfinancování krytí 
projektu „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou“ ve výši 
4 713 900,56 Kč  z vlastních zdrojů 

27  –  1076  -  zřízení  samostatného  účtu  u  ČSOB  Žďár  nad  Sázavou  k  projektu 
„Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou“

27 – 1077  -  souhlas  obce s uzavřením Smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení  práva 
odpovídajícího věcnému břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s. České Budějovice, pro účely 
realizace  stavby distribuční soustavy s názvem "Radostín n/O. č.p.15, přípojka NN"

27 – 1078 - pronájem náměstí k umístění pouťových atrakcí na rok 2014 - pro firmu - 
Jaroslav  Holý, České Budějovice

27 – 1079 - rozsah provedených prací místním Sborem dobrovolných hasičů na bourání 
a odstranění márnice na místním hřbitově, kde odpracovali 159 hodin, na výkopu drenáží na 
hasičském cvičišti odpracovali dalších 78 hodin, celkem odpracovali  237 hodin,  zastupitelstvo 
obce našim hasičům tímto vyslovuje veliký dík za vše vykonané

27  –  1080  -  vyhlášení  záměru  obce  na  odprodej části  obecního  pozemku  č.  181/1 
a 181/75  o výměře asi 150 m2 v katastrálním území Radostín nad Oslavou

27 – 1081 - nákup zařízení DryBand - RC na elektrofyzikální vysoušení zdiva v obecní 
budově čp.86, od firmy  DryBand CZ s.r.o., Javorníček 18, Vysoké Mýto 

27 – 1082  - nákup 50 kusů publikace Netínská kázání,  bývalého dlouholetého faráře 
obce  Mons. Bohuslava Brabce, jako prezentačního materiálu pro obec 

27  –  1083  -  pana  Machovce,  Žďár  nad  Sázavou  jako  stavebního  dozora  na  akci 
„Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou“

27 –  1084 -  podání  žádosti  na  Povodí  Moravy s.p.  Brno o  vyčištění  nánosů bahna 
z koryta Znětíneckého potoka v části protékající obcí

zastupitelstvo obce ukládá :
27 – 1085 - starostovi obce zajistit v termínu do 30.11.2013 povinnou publicitu projektu 

„Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou“, na webových 
stránkách obce, úřední desce a v obecním zpravodaji 

27 – 1086 - starostovi obce průběžně zajišťovat veškeré materiály potřebné k realizaci 
projektu „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou“

27 – 1087 - radě obce vypracovat v termínu do 20.12.2013 smlouvu s firmou Jaroslav 
Holý, České Budějovice, na pronájem části náměstí k umístění pouťových atrakcí v roce 2014

27 – 1088 - vedení obce průběžně pokračovat v jednání a hledání řešení bezpečného 
zajíždění hasičských automobilů do hasičské zbrojnice

..............................................................                       ......................................................
                                 starosta                                                                  místostarosta


