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zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
- zprávu starosty o zveřejnění Návr-

hu územního plánu obce Radostín 
nad Oslavou  na úřední desce Města 
Žďáru n.Sáz., na elektronické úřed-
ní desce Města Žďáru n.Sáz. a naší 
obce, Veřejná vyhláška je zveřejněna 
na úředních deskách Obce Radostín 
nad Oslavou, veřejné projednání ÚP 
proběhne ve čtvrtek 14.7.2016 od 
16,00 hod. ve velké zasedačce naše-
ho OÚ

- průběh výběrového řízení na akci 
„Radostín nad Oslavou - Rekon-
strukce čistírny odpadních vod“, 
kterou administruje Svaz vodovodů 
a kanalizací Žďársko, výsledek bude 
znám po projednání v předsednic-
tvu koncem měsíce června

- zprávu starosty o průběhu valné 
hromady MAS Havlíčkův kraj, kde 
mimo jiné byla zveřejněna infor-
mace, že od července 2016 budou 
vyhlášeny nové dotační tituly, do 
kterých se mohou hlásit obce, živ-
nostníci a zájmové spolky, podrob-
né informace budou na webových 
stránkách  MAS Havlíčkův kraj

- nabídku pojištění odpovědnosti 
zastupitelů obce z výkonu veřejné 
moci, od Kooperativa pojišťovna 
a.s.,Vienna Insurance Group, Praha 
8, Pobřežní 665/21

- zprávu starosty o zveřejnění Návr-
hu územního plánu Obce Radostín 
nad Oslavou  na úřední desce Města 
Žďáru n.Sáz., na elektronické úřed-
ní desce Města Žďáru n.Sáz. a naší 
obce, Veřejná vyhláška je zveřejněna 
na úředních deskách Obce Rado-
stín nad Oslavou s upozorněním, 

že připomínky a námitky k  Návrhu 
územního plánu Obce Radostín nad 
Oslavou lze podat do  sedmi dnů od 
dnešního projednání

zastupitelstvo obce schválilo: 
- nejvýhodnější nabídku firmy Karel 

Burget, Krásněves, na akci „OPRA-
VA ELEKTRICKÝCH ROZVODŮ 
V ČP. 205 V RADOSTÍNĚ NAD 
OSLAVOU“, včetně souhlasu s uza-
vřením smlouvy O dílo, 2. v pořa-
dí nabídka firmy Petr Fiala, Velké 
Meziříčí, 3. v pořadí nabídka firmy 
František Zikmund, Bory  

- nejvýhodnější nabídku firmy GMJ 
s.r.o., Žďár nad Sázavou na akci 
„OPRAVA STŘECHY HASIČSKÉ 
ZBROJNICE ČP. 233 V RADOSTÍ-
NĚ NAD OSLAVOU“, včetně sou-
hlasu s uzavřením Smlouvy o dílo

- žádosti o přidělení obecního bytu 3 
+ 1 v 1. patře obecního úřadu v Ra-
dostíně nad Oslavou v následujícím 
pořadí: 1. Magdalena Ženčúchová, 
Nové Město n. Mor., 2. Marie Blaho-
vá, Žďár n. Sáz., 3. Zavadil a Vokou-
nová, Chroustov, Znětínek  

- průběh přípravných prací na akci 
„Úprava náměstí a silnice III/35425                        
a chodník podél silnice II/354“ - ob-
jekt SO O3 „Chodník u silnice II/354 
ke kulturnímu domu“, včetně rekon-
strukce kanalizace u mostu, kde bylo 
ujednáno s firmou CETIN, že sloupy 
telefonních kabelů u mostu a kultur-
ního domu budou přemístěny mimo 
trasu chodníku a do chodníku bude 
provedena přeložka nového kabelu, 
takže nadzemní část v trase chodní-
ku bude odstraněna, dojednáno bylo 
též vedení kanalizace u mostu, včet-

Z jednání zastupitelstva obce (ze dne 16.6. a 14.7.2016 )



ně kanalizačních přípojek od kultur-
ního domu a čp. 180  

- souhlas s uzavřením smlouvy se Sva-
zem vodovodů a kanalizací Žďársko na 
příspěvek ve výši 64 000,- Kč na vyho-
tovení projektové dokumentace na akci 
„Radostín nad Oslavou - rekonstrukce 
kanalizace u mostu na silnici II/354“

- rozpočtové opatření Obce Radostín 
nad Oslavou č. 3/2016  

- zadání vypracování studie provedi-
telnosti na akci „Vestavba dvou tříd 
do půdního prostoru ZŠ Radostín 
nad Oslavou“ firmě Ing. Vítězslav 
Gregar, Kněževes

- zadání opravy nástupní plochy u če-
kárny na městečku firmě Jiří Pešek, 
Radostín nad Oslavou 83

- souhlas s uzavřením Smlouvy o 
smlouvě budoucí s firmou E.ON 
Česká republika s.r.o., České Budě-
jovice na zřízení nové elektropřípoj-

ky pro novostavbu rodinného domu 
čp. 8 pana Ing. Vlastimila Krejčího

    
zastupitelstvo obce uložilo:
- radě obce vypracovat v termínu do 

30.6.2016 nájemní smlouvu s Mag-
dalenou Ženčúchovou, Nové Město 
na Moravě  na pronájem obecního 
bytu 3 + 1 v 1. patře oObecního úřa-
du v Radostíně nad Oslavou

- provést v termínu do 30.6.2016 ad-
ministraci Smlouvy o dílo na akci 
„OPRAVA STŘECHY HASIČSKÉ 
ZBROJNICE ČP. 233 V RADOSTÍ-
NĚ NAD OSLAVOU“ s firmou GMJ 
s.r.o., Žďár nad Sázavou

- provést v termínu do 30.6.2016 ad-
ministraci Smlouvy o dílo na akci 
„OPRAVA ELEKTRICKÝCH ROZ-
VODŮ V ČP. 205 V RADOSTÍNĚ 
NAD OSLAVOU“ s firmou  Karel 
Burget, Krásněves
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Z jednání rady obce (15.6., 29.6., 20.7., 24.8.2016 )

rada obce vzala na vědomí:
- rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou, 

odbor životního prostředí k vypou-
štění odpadních vod s obsahem 
zvlášť nebezpečné látky ( rtuť a její 
sloučeniny ) přes separátor amalgá-
mu rtuti ze zubní ordinace MDDr. 
Radky Prouzové, Radostín nad Os-
lavou č.p. 71

- veřejnou vyhlášku – Oznámení o 
konání veřejného projednání Návr-
hu územního plánu Radostín nad 
Oslavou a Zahradiště a vystavení 
plánu k veřejnému nahlédnutí 

- oznámení MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor rozvoje a územního pláno-
vání o konání projednání Návrhu 
územního plánu Radostín nad Osla-

vou dne 14.7. 2016 v 16.00 hod.  
- územní souhlas vydaný MěÚ Žďár 

nad Sázavou, odbor stavební, pro 
stavbu „Nadstavba vodojemu, pro-
vedení části nových zpevněných 
ploch z betonové dlažby a nové při-
pojení dešťové kanalizace do stáva-
jícího odtokového potrubí ve stá-
vajícím oplocení areálu vodojemu 
Radostín nad Oslavou“ 

- závazné stanovisko MěÚ Žďár nad 
Sázavou, odbor životního prostře-
dí k umístění vodního díla - ryb-
ník Vysněný  pro soukromé inves-
tory 

- dílčí protokol o průběhu kontroly, 
vydaný ČIŽP  Havlíčkův Brod na 
uložení zeminy  a kácení dřevin na 
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p.č. 597 a 598 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou

- rozhodnutí Krajského úřadu Kra-
je Vysočina, odbor životního pro-
středí – povolení výjimky ve věci 
zvláště chráněných živočichů – pro 
záchrannou stanici Pavlov u Ledče 
nad Sázavou

- žádost o vyjádření k akci „Rybník 
Spurný – odbahnění a obnova ob-
jektu“, investor Marie Podstatzká 
Lichtenstein, Velké Meziříčí 

- výpověď z bytu 4+1 v obecní budově 
č.p. 223 od paní Moniky Poláčkové k 
30.6.2016

- výpověď pronájmu části zahrady u 
bytovky č.p. 135 -  obecní pozemek 
par.č. 1391/2 od paní Moniky Poláč-
kové k 30.6.2016

- oznámení o zahájení pořízení čtvrté 
úplné aktualizace územně analytic-
kých podkladů ORP Žďár nad Sáza-
vou, zaslané MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor rozvoje a územního plánová-
ní s tím, že starosta obce zajistí dopl-
nění podkladů za naší obec

- zaslání Protokolu z ústního jednání 
a místního šetření prováděné MěÚ 
Žďár n.S., odbor dopravy ve věci 
havarijního stavu na silnici II/354 
- svodidla na hrázi „Starozahradišť-
ského“ rybníka v Zahradištích

- oznámení o projednání Návrhu 
územního plánu Obce Netín zasla-
ném MěÚ Velké Meziříčí, odbor vý-
stavby a regionálního rozvoje 

- oznámení o zahájení řízení o povo-
lení uzavírky silnice č. III/34826 od 
obce Černá po křižovatku Milíkov v 
termínu od 8.7. do 7.9.2016

- rozhodnutí prezidenta republiky 
č. 138/2016 o vyhlášení voleb do 

zastupitelstev krajů na dny 7.10. - 
8.10.2016

- záznam z veřejného projednávání 
Návrhu územního plánu Radostín 
n.O. zaslaný Ing. Faronovou z od-
boru rozvoje a územního plánování 
MěÚ Žďár nad Sázavou

- rozhodnutí MěÚ Velké Meziříčí, 
odbor dopravy a silničního hospo-
dářství o úplné uzavírce silnice č. 
III/34826 – úsek Černá – Milíkov v 
termínu 8.7.-7.9.2016

- oznámení MěÚ Velké Meziříčí, od-
bor dopravy a silničního hospodář-
ství o povolení úplné uzavírky silni-
ce č. II/354 v k.ú. Kochánov v místě 
podjezdu pod dálnicí D1 v rámci 
rekonstrukce mostu v termínu 28.7.-
29.7.2016 

- protokol o výsledku veřejnosprávní 
kontroly, vystavený Krajským úřa-
dem Kraje Vysočina, odbor kontro-
ly, na dodržení podmínek Veřejné 
finanční podpory z rozpočtu Kraje 
Vysočina, v rámci Programu ob-
novy venkova Vysočina na projekt: 
„Oprava střechy obecní budovy č.p. 
86 Radostín nad Oslavou“ a „Oslava 
650 let obce“, se závěrem nedostatky 
nebyly zjištěny  

- zahájení vodoprávního řízení zasla-
né MěÚ Žďár n.S., odborem životní-
ho prostředí na akci „Rekonstrukce 
vodojemu Radostín nad Oslavou“, 
projednání se uskuteční 26.7.2016 
na MěÚ Žďár n.S.

- protokol o kontrole z České inspekce 
životního prostředí Havlíčkův Brod 
na provedení terénní úpravy na par.č. 
598 a 597 v k.ú. Radostín nad Oslavou

- sdělení o nařízení jednání z České 
inspekce životního prostředí Havlíč-
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kův Brod k odvodu srážkových vod 
otevřeným příkopem v k.ú. Rado-
stín nad Oslavou pod areálem spo-
lečnosti ZERAS a.s.

- sdělení ředitele ZŠ a MŠ Radostín 
nad Oslavou, že v sobotu 26.11. 2016 
se uskuteční v ZŠ oslava 80. let od 
založení měšťanské školy v  Radostí-
ně nad Oslavou 

- sdělení Hasičského záchranného 
sboru Kraje Vysočina, krajského 
ředitelství k problematice zveřejňo-
vání informací ze zásahů zásahové 
jednotky SDH obce

- přechodnou úpravu dopravního 
značení silnice II./354 k zajištění 
BESIP v době konání pohřebního  
průvodu a místní komunikace k za-
jištění průjezdnosti k vodojemu od 
odboru dopravy MěÚ Žďár nad Sá-
zavou 

- zápis z ústního jednání ve věci odvo-
du srážkové vody otevřeným výko-
pem pod areálem firmy ZERAS a.s. 
do řeky Oslavy, zaslaný Oblastním 
inspektorátem životního prostředí 
Havlíčkův Brod

- rozhodnutí MěÚ Žďár nad Sázavou, 
odbor životního prostředí ve věci 
schválení Havarijního plánu pro 
stavbu mostu na silnici II./354 Ra-
dostín nad Oslavou – most ev.č. 354 
-022 

- rozhodnutí o objížďce vydané MěÚ 
Velké Meziříčí, odbor silničního 
hospodářství ve věci úplné uzavír-
ky silnice III/354-25 v katastrálním 
území Bory z důvodu opravy pro-
pustku na komunikaci v termínu 
23.8. - 24. 8. 2016

- vyjádření účastníka řízení – dotče-
ného úředníka státní správy firmy 

ZNAKOM s.r.o. Brno ve věci uza-
vírky silnice II./602 Velké Meziříčí, z 
důvodu realizace stavby okružní kři-
žovatky Hornoměstská , Třebíčská v 
termínu 5.9. - 30.10. 2016

- žádost paní Marie Kerestešové, o ná-
pravu nesrovnalostí v majetkových 
vztazích v jejím a obecním vlastnic-
tví v kat. území  Zahradiště

- žádost pana Václava Pavlase a pana 
Meshulama Zisso, o nápravu ne-
srovnalostí k majetkovým vztahům 
v jejich a obecním vlastnictví v Za-
hradištích

- protokol sepsaný MěÚ Žďár nad Sá-
zavou, odbor životního prostředí ve 
věci provedení stavby vodního díla 
„Radostín nad Oslavou – Rekon-
strukce vodojemu“

- zápis z revize knihovnického fondu 
v místní knihovně, provedený pra-
covnicemi Okresní knihovny M.J. 
Sychry Žďár nad Sázavou

- zaslání Zprávy o uplatňování územ-
ního plánu Ostrov nad Oslavou v 
uplynulém období zaslané MěÚ 
Žďár nad Sázavou, odborem rozvoje 
a územního plánování 

rada obce  schválila:
- smlouvu o poskytnutí dotace ve výši 

110 000,- Kč z Programu obnovy 
venkova Vysočiny s Krajem Vysoči-
na na akci „ Obnova povrchu místní 
komunikace “ v Radostíně nad Osla-
vou                                       

- žádost ředitele Základní a mateřské 
školy v Radostíně n. Osl. o udělení 
výjimky z počtu žáků v ZŠ – v 1. tří-
dě MŠ zvýšení o 3 děti a ve 2. třídě 
MŠ zvýšení o 4 děti, na celkový po-
čet 55 dětí   



6

- smlouvu o dotaci ve výši 30 000,- Kč 
na financování potřeb a rozvoj ak-
ceschopnosti JPO III Radostín nad 
Oslavou s Krajem Vysočina

- opravu děr asfaltovou směsí na míst-
ní komunikaci ke Kotlasům firmou 
Colas a.s. Žďár nad Sázavou

- smlouvu o poskytnutí finančního 
příspěvku na vypracování projektové 
dokumentace na akci  „Radostín nad 
Oslavou – rekonstrukce kanalizace 
a mostu na silnici II/354“ se Svazem 
vodovodů a kanalizací Žďársko

- výsledek výběrového řízení na akci 
„Oprava střechy hasičské zbrojnice v 
Radostíně nad Oslavou“ a doporuču-
je jej zastupitelstvu obce ke schválení                                  

- výsledek výběrového řízení na akci 
„Oprava elektrických rozvodů v 
obecní bytovce Radostín nad Osla-
vou č.p. 205“ a doporučuje jej zastu-
pitelstvu obce ke schválení                             

- opravu řazení u převodovky dodáv-
kového vozidla  VW Tranzit míst-
ního Sboru dobrovolných hasičů u 
firmy PM s.r.o., Žďár nad Sázavou                    

- smlouvu o dílo s firmou GMJ s.r.o. 
Žďár n. Sáz. na akci „Oprava střechy 
hasičské zbrojnice v Radostíně nad 
Oslavou“

- smlouvu o dílo s firmou Karel Bur-
get, Krásněves „Oprava elektrických 
rozvodů v obecní bytovce Radostín 
nad Oslavou č.p. 205“ 

- smlouvu zakládající právo provést 
stavbu na akci „II/354 – Radostín 
nad Oslavou most ev.č. 354-002 re-
konstrukce“ s Krajem Vysočina                

- dodatek ke smlouvě s firmou Petr 
Rozmarín, Vídeň 59 na akci „Revi-
talizace zeleně ve čtyřech lokalitách 
v obci Radostín nad Oslavou“               

- změnový list k projektu „Revitaliza-
ce zeleně ve čtyřech lokalitách v obci 
Radostín nad Oslavou“ s firmou Petr 
Rozmarín,Vídeň 59 

- pojistnou smlouvu č. 7720981852 
s pojišťovnou Kooperativa Vienna 
Insurance Group Praha, na pojištění 
obecního majetku, včetně odpověd-
nosti zastupitelů obce s účinností od 
1.7.2016

- ukončení Pachtovní smlouvy s paní 
Monikou Poláčkovou na pronájem 
části zahrady u bytovky č.p. 135 -  
obecní pozemek par.č. 1391/2 

- dohodu o skončení nájmu s paní Mo-
nikou Poláčkovou k bytu 4+1 v obec-
ní budově č.p. 223 ke dni 30.6.2016                                                

- smlouvu o nájmu bytu na dobu ur-
čitou s paní Magdalénou Ženčúcho-
vou, Nové Město na Moravě na byt 
3+1 ve 2.NP obecní budovy č.p. 223 
v Radostíně nad Oslavou 

- smlouvu o nájmu bytu na dobu ur-
čitou s paní Marii Blahovou, Žďár 
nad Sázavou na byt 2+1 ve 3.NP 
obecní budovy č.p. 223 v Radostíně 
nad Oslavou 

- akci „Řadové garáže v Radostíně 
nad Oslavou“ jako nedokončenou 
investici obce  - Podání žádosti do 
Fondu Vysočiny Kraje Vysočina s 
názvem Odpady 2016 na pořízení 5 
kusů kontejnerů (1100 litrů) na tří-
děný plastový odpad 

- zadání vypracování projektové doku-
mentace na akci „Terénní úpravy na 
par.č. 598  a 597 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou“  Ing. Pohankou, Nové Veselí 

- provedení terénních úprav na parce-
le č. 598 a 597 v k.ú. Radostín nad 
Oslavou, firmou Jiří Benáček, Nové 
Dvory
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- nákup motorových nůžek na živé 
ploty pro potřeby obce

- skácení tří stromů napadených ků-
rovcem v obecním lese Na Stráni, 
firmou Miloš Švoma, Radostín nad 
Oslavou 31   

- Smlouvu o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene s firmou E.ON 
Česká republika s.r.o., České Budě-
jovice na zřízení nové el. přípojky k 
novostavbě RD č.p. 8 na par.č. 23 v 
k.ú. Radostín nad Oslavou

- nákup 2 kusů plastových popelnic o 
objemu 240 litrů pro potřeby obce

- provedení opravy uzemnění hromo-
svodu u bytovky č.p. 205 firmou Ka-
rel Burget, Krásněves  

- průběh oprav elektrických rozvodů 
v bytovce č.p. 205  s tím, že k dneš-
nímu dni jsou provedeny rozvody 
kabelů od el. skříní k jednotlivým 
bytům a slaboproudé rozvody 

- obeslání firem na podání nabídky 
na zhotovení nábytku do kanceláře 
účetní obce firmám : Emanuel No-
votný Březí n.O. č.p. 24, Stanislav 
Sojka Kochánov č.p. 19, Josef Poul 
Radostín nad Oslavou č.p. 44, Ing. 
Martin Melichar Ostrov nad Osla-
vou  č.p. 205, Václav Vrábel, Velké 
Meziříčí

- zadání vypracování geometrického 
plánu na zaměření místních komu-
nikací v Zahradištích firmou GEO-
SET Žďár n.S. 

- pachtovní smlouvu s panem Morku-
sem Radostín n.O. č.p 135 na proná-
jem části pozemku o výměře 130 m2 
u bytovky č.p. 135

- žádost paní Miroslavy Čapkové, 
Radostín n.O. o povolení renovace 
nevyužívaného mramorového kříže 

z místního hřbitova a jeho umístění 
na svém pozemku

- smlouvu  s firmou E.ON Česká re-
publika s.r.o., České Budějovice na 
dodávku el. energie a zemního ply-
nu do bytu 4+1 v budově obecního 
úřadu  

- nejvýhodnější nabídku firmy Josef 
Poul, Radostín nad Oslavou č.p. 44 
z výběrového řízení na akci „Kom-
pletní vybavení kanceláře účetní v 
budově obecního úřadu  v Radostíně 
nad Oslavou č. 223“, včetně Smlouvy 
o dílo                                                                                                                                             

- zadání provedení výměny podlaho-
vé krytiny v kanceláři účetní obce 
firmě Podlahářství Kasal, Žďár nad 
Sázavou 

- smlouvu zakládající právo provést 
stavbu na cizím pozemku, s man-
žely Fabíkovými č.p. 180,  parcela č. 
1955, výměra 13 m2, zastavěno bude 
chodníkem ke kulturnímu domu 

- smlouvu zakládající právo provést 
stavbu na cizím pozemku s paní 
Mgr. Libuší Charvátovou a paní Ji-
tkou Svatoňovou, na přemístění el. 
vedení nad jejich pozemek z důvodu 
rozšíření chodníku ke hřbitovu

- zadání vypracování projektové do-
kumentace na dešťovou kanalizaci u 
kulturního domu u firmy UNIPRO-
JEKT Žďár nad Sázavou, včetně ce-
nové nabídky    

- zadání vypracování podkladů Ing. 
Vítu Šimurdovi, Žďár nad Sázavou 
k žádosti o vydání souhlasu k odně-
tí ze zemědělského půdního fondu 
parcely č. 30/2 v katastrálním území 
Radostín nad Oslavou 

- smlouvu se SVK Žďársko na poskyt-
nutí příspěvku ve výši 45.000,- Kč, 
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na vypracování projektové doku-
mentace na akci „Rekonstrukce  vo-
dovodu a kanalizace Radostín nad 
Oslavou na náměstí“

- smlouvu č. 06851532 o poskytnutí 
podpory ze Státního fondu životní-
ho prostředí ČR ve výši 262.213,-Kč 
na akci „ Revitalizace zeleně v obci 
Radostín nad Oslavou“ 

- nákup přechodného dopravního 
značení  na označení pohřebního 
průvodu a zajištění průjezdnosti 
místní komunikace k vodojemu u 
firmy HICOM Brno    

- podání žádosti o dotaci na Povodí 
Moravy s.p., na pořízení komuni-
kační techniky pro zásahovou jed-
notku  místního SDH

- úhradu poloviny nákladů k úpravě 
příkopu pod areálem firmy ZERAS 
a.s., zabránění půdní eroze způso-
bené srážkovými vodami z obce  a z 
firmy                                                          

- závěrkové listy na dodávku elektřiny 
a plynu pro obecní objekty od firmy  
E-ON Energie a.s., České  Budějovi-
ce  na roky 2017 a 2018                                                                     

- skácení 11 ks smrků u tenisových 
kurtů z důvodu prorůstání kořenů 
do antuky tenisových kurtů a vysa-
zení nového vhodného porostu

- nákup materiálu na opravu části 
oplocení a zastřešení střídaček na 
tenisových kurtech

- výrobu informačních tabulí „ZÁ-
KAZ PODOMNÍHO A POCHŮZ-
KOVÉHO PRODEJE, VČETNĚ 
POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB“ firmou 
MACRO plus s.r.o., Radostín nad 
Oslavou a jejich umístění k doprav-
ním značkám označující začátek 
obce        

- vyhlášení záměru obce na pronájem 
části parcely č. 1377/3 o výměře 500 m2

- nákup nového přístroje telefonfaxu 
do kanceláře starosty a vyřazení sta-
rého a neopravitelného

- smlouvu o dílo s firmou ENVI-
PARTNER, s.r.o. Brno na vypra-
cování Digitálního povodňového 
plánu obce, včetně položkového roz-
počtu

- nákup štěrkodrtě do nového staveb-
ního obvodu na zpevnění příjezdové 
komunikace k rodinnému domu čp. 
309

- dodávku 4 kusů vstupních dveří do 
bytů v obecní bytovce č.p. 205, fir-
mou Truhlářství PEŠEK, Radostín 
nad Oslavou

rada obce ukládá:
- starostovi  obce provést administra-

ci závěrečného vyúčtování dotace z 
Programu obnovy venkova a předat 
jej na pověřený MěÚ Žďár nad Sáza-
vou v termínu do 31.8.2016

- starostovi a radním obce podat do 
dalšího jednání zastupitelstva obce 
návrh firem, které budou oslove-
ny na výrobu nábytku do kanceláře 
účetní obce Radostín nad Oslavou 

- ukládá starostovi a matrikářce za-
jistit úkoly vyplývající ze zákona č. 
138/2016 o vyhlášení voleb do zastu-
pitelstev krajů na dny 7.-8.10.2016

- ukládá místostarostovi organizační 
zajištění letošní farní pouti, včetně 
vybírání místních poplatků 

- starostovi zúčastnit se jednání ve 
věci Stavebního povolení na akci 
„Rekonstrukce vodojemu Radostín 
nad Oslavou“ dne 26.7.2016 na MěÚ 
Žďár n.S.
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- starostovi zúčastnit se dne 18.8.2016 
jednání k odvodu srážkových vod 
otevřeným příkopem v k.ú. Rado-
stín nad Oslavou pod areálem spo-
lečnosti ZERAS a.s. 

- starostovi podat žádost na SVK 
Žďársko,  Žďár nad Sázavou o zařa-
zení akce „Kanalizace u kulturního 
domu“ do plánu investic SVK na 
roky 2017 - 2018

UPOZORNĚNÍ K UKLÁDÁNÍ STAVEBNÍ SUTI!
Na sběrném místě stavební suti a betonového odpadu v obecním areálu  
u firmy ZERAS a.s. Radostín nad Oslavou se množí případy, kdy je zde 
občany ukládána výkopová zemina, kovy a různé odpady, které sem 
rozhodně nepatří. Důrazně upozorňuji na dodržování kázně, protože 
tříděním těchto směsí se značně zvyšují náklady na jejich likvidaci ! 

ZAHÁJENÍ MOŠTOVÁNÍ A PASTERIZACE OVOCE 
 
Český zahrádkářský svaz, místní organizace Radostín nad Oslavou zahajuje od soboty  
17. září 2016 v místní moštárně moštování a pasterizaci ovoce. Zahrádkáři v letošním roce 
provedli řadu stavebních a jiných úprav, takže vás čeká daleko příjemnější prostředí.  
Informace k moštování a pasterizaci jsou také na webových stránkách obce: 
http://www.radostinnadoslavou.cz/ a nebo u předsedy ČZS na tel: 776 072 807. 
 
 
 
 

 
 

 
POLICIE A BESIP RADÍ - POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ VE VOZIDLE  
Nejčastější odpovědí na otázku, proč se lidé ve vozidle poutají, je, že se to musí, neboť tuto 
povinnost ukládá zákon, nebo že jinak „to pípá“. Pasažéři by si při používání bezpečnostních 
pásů měli hlavně uvědomit, že je to jeden z nejdůležitějších bezpečnostních prvků. První 
bezpečnostní pásy se ve vozidlech poprvé objevily v padesátých letech minulého století. Od 
té doby tento převratný bezpečnostní prvek v automobilech zachránil hodně přes milion 
životů. Z denní praxe, ale i ze statistik vyplývá, že po zavedení bezpečnostních pásů 
významně poklesl počet těžkých i smrtelných úrazů. 
 
Rady pro seniory jak se nestát obětí podvodníka 
* Senioři by neměli otevírat dveře domu nebo bytu, aniž by se předem přesvědčili, kdo za 
nimi je. V žádném případě by neměli neznámé osoby zvát do svých domovů a při každém 

ZAHÁJENÍ MOŠTOVÁNÍ A PASTERIZACE OVOCE

Český zahrádkářský svaz, místní organizace Radostín nad Oslavou zahajuje od 
soboty 17. září 2016 v místní moštárně moštování a pasterizaci ovoce. Zahrádkáři v 
letošním roce provedli řadu stavebních a jiných úprav, takže vás čeká daleko příjem-
nější prostředí. 

Informace k moštování a pasterizaci jsou také na webových stránkách obce: http://
www.radostinnadoslavou.cz/ a nebo u předsedy ČZS na tel: 776 072 807.
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Nejčastější odpovědí na otázku, 
proč se lidé ve vozidle poutají, je, že se 
to musí, neboť tuto povinnost ukládá 
zákon, nebo že jinak „to pípá“. Pasažé-
ři by si při používání bezpečnostních 
pásů měli hlavně uvědomit, že je to je-
den z nejdůležitějších bezpečnostních 
prvků. První bezpečnostní pásy se ve 
vozidlech poprvé objevily v padesátých 
letech minulého století. Od té doby ten-
to převratný bezpečnostní prvek v auto-
mobilech zachránil hodně přes milion 

 Senioři by neměli otevírat dveře 
domu nebo bytu, aniž by se pře-
dem přesvědčili, kdo za nimi je. V 
žádném případě by neměli nezná-
mé osoby zvát do svých domovů 
a při každém opuštění domu by 
za sebou měli uzamknout dveře. 
Pozor je nutné si dát zvláště na 
podvodníky, kteří se zkoušejí do 
domů dostat s legendou, že potře-
bují vodu k napití či do vozidla, 
provedení kontroly rozvodných 
sítí, vrácení přeplatku za energie, 
nebo třeba jen využití toalety.

 Není vhodné mít uschovanou 
větší finanční hotovost ve svém 
domě.

 Pokud je telefonicky kontaktuje 
příbuzný a žádá o půjčení peněz, 
měl by si senior tuto informa-
ci zpětně osobně ověřit, je také 
vhodné trvat na předání peněz 
přímo příbuznému, který o půjč-

POUŽITÍ BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ VE VOZIDLE 

POLICIE A BESIP RADÍ

životů. Z denní praxe, ale i ze statistik 
vyplývá, že po zavedení bezpečnostních 
pásů významně poklesl počet těžkých i 
smrtelných úrazů.

Rady pro seniory jak se nestát obětí podvodníka
ku požádal. Vydání peněz nezná-
mému člověku s sebou vždy nese 
velké riziko.

 V případě příchodu osoby, která 
vystupuje jako pracovník různých 
organizací, úřadů či služeb, by si 
měli senioři nechat předložit prů-
kaz nebo zavolat na úřad nebo in-
stituci, na kterou se odvolává. Po 
dobu ověřování údajů je nutné, 
aby neznámá osoba zůstala v kaž-
dém případě před bytem a nedo-
stala se do jeho vnitřních prostor.

 Není vhodné zvát do svých do-
movů osoby, které nabízejí nej-
různější služby nebo výhodné 
nákupy nejrůznějšího nádobí, 
pomůcek pro odpočinek a relaxa-
ci. Pozor je nutné si dát u nabíze-
ných služeb jako například brou-
šení nožů a u osob, které nabízejí 
výkup železa, peří, domácích zví-
řat.
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 Rizikem je pro seniory uzavírání 
jakýchkoli smluv, pokud na ně 
obchodní jednatel spěchá a neu-
možní jim důkladně se seznámit s 
podmínkami dané smlouvy.

 Při pohybu seniorů po ulicích je 
zejména ve večerních hodinách 
vhodné se vyhýbat opuštěným, 
špatně osvětleným místům.

 Pokud v blízkosti svého bydliště 
spatříte pohyb podezřelých osob, 
oznamte tuto skutečnost na linku 
158. Pokud se stanete obětí zlo-

děje, okamžitě si zapište popis 
osoby a typ vozidla, jeho regist-
rační značku a barvu. Při pátrání 
po pachateli jsou takovéto indicie 
velice důležité.

Krajské ředitelství policie 
kraje Vysočina

Oddělení tisku a prevence
por. Mgr. Tomáš Procházka

koordinátor prevence
tel: 974 261 208

mobil: 725 868 475
e-mail: tomas.prochazka7@pcr.cz

NAROZENÉ DĚTI
Eliška Pibilová, Radostín nad Oslavou 309
Filip Křesťan, Radostín nad Oslavou 320
Kristián Vondrák, Radostín nad Oslavou 203
Adam Vender, Radostín nad Oslavou 218
Elen Salašová, Radostín nad Oslavou 306
Vojtěch Říha, Radostín nad Oslavou 295

Rodičům narozených dětí srdečně blahopřejeme.
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Víte že…  
v sobotu 3. září 2016 se uskutečnil na tenisových kurtech v Radostíně n.Osl. už 16. ročník 
tenisového turnaje ve čtyřhrách mužů. Zúčastnilo se 24 účastníků a za pěkného počasí pak 
byly sehrány vyřazovací utkání ve skupinách a pak ve čtvrtfinále, semifinále, o třetí místo a 
finále. 
 
VÝSLEDKY – KONEČNÉ UMÍSTĚNÍ : 
 
1. UCHYTIL JOSEF, ING. JIŘÍ HAVLÍČEK    
2. HLADKÝ PAVEL, SÝKORA PAVEL 
3. BARTÁK PAVEL ML., INVALD MILOŠ 
4. ING. HROMEK JIŘÍ, VÁŠA JAN 
 
FINÁLE : 
UCHYTIL JOSEF, ING. JIŘÍ HAVLÍČEK : HLADKÝ PAVEL, SÝKORA PAVEL -  7 : 5 
 
O TŘETÍ MÍSTO : 
BARTÁK PAVEL ML., INVALD MILOŠ : ING. HROMEK JIŘÍ, VÁŠA JAN  - 4 : 1 
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