
Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce. konaného dne 29.6. 2017

zastupitelsfvo obce konstatuje :

24 _ 106I - Že úkoly z poslední schůze zastupitelstva obce byly splněny

zastupitelstvo obce bere na vědomí :
24 - 1062 - schválení dotace ve výši 3,3 mil. Kč ze Státního fondu dopravní

infrastruktury na akci ,,Úpravanáměstí a chodníků Radostín nad oslavou" celková hodnota díla
6 mil. Kč

24 _ 1063 - na vědomí dopis pana Minstera, Radostín nad oslavou ohledně nesouhlasu
s výměnou bytu

24 - 1064 - zptávu starosty obce o řešení krizové situace ve spolupráci se členy rady,
která nastala v úteý 27.6'2017 kdy přišla paní Brychtová, že se musí lystěhovat a nemá kde
bydlet z tohoto důvodu ji bylo na přechodnou dobu umožněno ubytování v byu č.144

zastupitelstvo obce schvaluje :

24 _ 1065 - volbu zapisovatele paní Havlíčkové Hany' ověřovatelů zápisu, pana Josefa
Poula aputi Jany Peškové' návrhové komise pana Josefa Fabíka apaní Marie Kališové

hlasoviíní : 12-0-0

24 - 1066 - nejvýhodnější nabídku firmy ]. Žďárská a plynařská a.s', Praha - Letňany
na akci ,rRadostín nad oslavou - rekonstrukce vodovodu a kana|izace na náměstíóó

hlasování: 13-0-0

24 _ 1067 - nejqfhodnější nabídku firmy Auto Trutnov s.r.o.' na akci ,, Dodávka
dopravního automobilu pro SDH Radostín nad oslavou", včetně souhlasu s uzavřením kupní
smlouvy hlasování: 13-0-0

24 _ 1068 - pana Machovce, Žďár nad Srízavou jako technický dozor na akci ,,Úprava
náměstí a chodníků v Radostíně nad oslavou"

hlasování: 13-0-0

24 - 1069- žádost TJ Sokol Radostín nad oslavou o pronájem terasy, která je umístěna

na parcelním čísle stav. 47 4 v k.ú. Radostín nad oslavou
hlasování: i3-0-0

24 - 1070 - pruběh prací k dnešnímu dni na akci ,,optimalizace tepelného hospodaření

obecního úřadu Radostín nad oslavou"' kde zhotovitelská firma k dnešnímu dni provedla
vrchní omítku na fasádě oÚ, zbývá natáhnout marmolit na sokl, osazují se dešťové svody

hlasování: 13-0-0

24 - I0]I - úpravu bytu 4 + 1, zhotovitelská firma provedla vybouraní příček, ýstavbu
noých příček, rozvody elektřiny, vody, odpady' částečně plynu v některých mistnostech jsou

finální omítky, do těchto býů rada obce schváItla poŤízení nové kuchyňské linky, elektrického
sporáku, a odsavače nad sporák, přívodní vedení plynu do býu bude zasekáno a instalováno

pod omítku Y prostoru společné chodby

24 - IO]2- podání žádostio dotaci na Ministerstvo pro místní r"''"]'tilT;"i1,' '
',Radostín 

nad oslavou oprava podlahy tělocvičny ZŠ"



hlasování: 13-0-0

24 _ 1073- Zastupitelstvo obce schvaluje volbu pana Antonína Váši do funkce starosty
obce Radostín nad oslavou, jako uvolněného člena zastupitelstva obce, s účinností od I.7.2017

hlasování : I2-0-I
24 _ 1074- žádost TJ SokolRadostín nad oslavou o pronájem terasy, která je umístěna

na parcelním čísle stav.474 v k.ú. Radostín nad oslavou
hlasování: 13-0-0

zastupitelstvo obce ukládá :

24 _ I07 5 - starostovi a raďě obce vypracovat v termínu ďo 15.7 .2017 nájemní smlouvu
s paní Brychtovou, Lavičky na pronájem obecního bytu v č.p. l44 v Radostíně nad oslavou na
dobu jednoho měsíce.

24 - 1076 - zastupitelstvo obce ukláďá starostovi a radě obce r,ypracovat v termínu do

3I.8.2017 nájemní smlouvu s TJ Sokol na pronájem terasy, která je umístěna na parcelním čísle
stav' 474 v k.ú. Radostín nad oslavou

24 _ 1077 _ starostovi a radě obce jednat S panem Minsterem ve věci výměny obecního

bytu 2+1 za l+1
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