
Návrh usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 10.10.2013

zastupitelstvo obce  konstatuje :
26 – 1034 - že úkoly z posledního jednání zastupitelstva obce byly splněny, mimo úkolu 

z delší dobou plnění

zastupitelstvo obce bere na vědomí :
26 – 1035  - sdělení starosty obce, že projekt „Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání 

v ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou“ byla naší obci schválena dotace z Regionálního operačního 
programu Jihovýchod 

26 –  1036  -  žádost  pana  Vrby,  Žďár  nad Sázavou a  pana  Vrby,  Měřín  o  odprodej 
pozemku stavební parcely č. 19/4 o výměře 15m2 v k.ú. Zahradiště

26 – 1037 -  žádost paní Brabcové, Žďár nad Sázavou o odprodej pozemku p. č. 19/4 o 
výměře 15m2 v k.ú. Zahradiště

26 – 1038 – žádost paní Svobodové, Ostrov nad Oslavou o povolení zhotovení přístřešku 
a poskytnutí finančního příspěvku na jeho vybudování u obecní budovy čp. 86 

zastupitelstvo obce  schvaluje :

26 – 1039  - volbu zapisovatele paní Hany Havlíčkové, ověřovatelů zápisu paní Marie 
Kališové  a  pana  Josefa  Drápely,  návrhové  komise  pana  Antonína  Váši  a  pana  Lubomíra 
Tlustoše  

26 – 1040 - hospodaření obce Radostín nad Oslavou  za 3. čtvrtletí 2013
26 – 1041 - rozpočtové opatření obce Radostín nad Oslavou č.5/2013 5
26 –  1042  -  průběh  ivestiční  akce  „Rozšíření  hřbitova  Radostín  nad  Oslavou“,  kde 

k dnešnímu dni je dodavatelské firmě uhrazeno celkových 4 486 000,- Kč
26 – 1043 -  odprodej obecního pozemku stavební parcely č. 19/4 ( zastavěná plocha ) 

o  výměře  15m2  v  katastrálním  území  Zahradiště  panu  Vrbovi,  Žďár  nad  Sázavou  a  panu 
Vrbovi, Měřín

26 – 1044 - doplnění projektu „ Úprava návsi kolem silnice II/354 a silnice III/35425“, 
dle  předložené  vizualizace  od  firmy Ing.  Leoš  Pohanka,  Nové Veselí  s  tím,  že  bude řešen 
problém se zajížděním hasičského auta do hasičské zbrojnice, upravena bude délka naváděcího 
ostrůvku, nájezd na chodník u čp.33, doplnění parkovacích míst 

26 – 1045 - návrh kritérií pro přijímaní dětí do místní mateřské školy na školní rok 2014 
– 2015, mimo bodu 2, který bude dořešen na příštím jednání zastupitelstva

26 – 1046 - pronájem farské zahrady od Římskokatolické farností Radostín nad Oslavou 
k účelu vybudování a užívaní jako dětské hřiště pro obec Radostín nad Oslavou

26 – 1047 - souhlas obce s uzavřením Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému 
břemenu s firmou E.ON Distribuce a.s.,  České Budějovice,  pro účely zřízení  a provozování 
zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového vedení NN pro 5 RD 
v novém obytném souboru

26 – 1048  -  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 
zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění zemního kabelového 
vedení NN pro novostavby 2 RD v novém obytném souboru

26 – 1049  -  souhlas  obce s  uzavřením Smlouvy o budoucí  smlouvě o zřízení  práva 
odpovídajícího  věcnému  břemenu   s  firmou  JMP  Net  s.r.o.,  Brno pro  účely  zřízení 
a provozování zařízení plynovodního vedení pro novostavby 2 RD v novém obytném souboru

26 – 1050  -  žádost  paní  Sobotkové,  Ostrov nad Oslavou o pronájem kanceláře  v 1. 
poschodí budovy obecního úřadu v Radostíně nad Oslavou č. 223 pro administrativní činnost

 26 –  1051 -  provedení dotačního  managementu  a  administraci  projektu  „Rozšíření 
infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou“ firmou RENARDS dotační, 
s.r.o., Brno 

26  –  1052  –  zařazení  akce  „Rekonstrukce  vodojemu  v  Radostíně  nad  Oslavou  do 
seznamu investic SVK Žďársko na zhotovení projektové dokumentace v roce 2014 a případnou 
realizaci v roce 2015

26 – 1053 – nákup párty stanu pro potřeby obce v ceně do 30 000,- Kč

zastupitelstvo obce  neschvaluje :
26 – 1054 -   žádost paní Brabcové, Žďár nad Sázavou o odprodej pozemku p. č. 19/4 

o výměře 15m2 v k.ú. Zahradiště

zastupitelstvo obce ukládá :
26 – 1055 - vypracovat v termínu do 25.10.2013 smlouvy na akce : Dětské hřiště na 

farské zahradě,  Úprava návsi kolem silnice II/354 a silnice III/35425, na pronájem kaceláře 
v 1. patře obecního úřadu, o věcných břemenech a budoucích věcných břemenech na uložení 
rozvodů elektřiny a plynu do obecních pozemků v obytném souboru 2. a 3. etapa

26 – 1056 - radě obce do 15.12.2013 provést výběrové řízení na dodavatele zbývajících 
prací na akci Dokončení hřbitova v Radostíně nad Oslavou

26 – 1057 – radě obce dořešit smluvní vztah s firmou RENARDS dotační, s.r.o., Brno na 
akci „Rozšíření infrastruktury pro vzdělávání v ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou“

26  –  1058  –  radě  obce  projednat  s  paní  Svobodovou  detaily  žádosti  o  zhotovení 
přístřešku u čp. 86 v obci

------------------------------------------ ---------------------------------------
                                 starosta                                                                 místostarosta


