
          Usnesení z 33. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.5. 2014

 zastupitelstvo obce konstatuje :
33 – 1177 - že úkoly z posledního jednání byly splněny

zastupitelstvo obce bere na vědomí :
33 – 1178 - zprávu z jednání rady obce 
33  –  1179 -  žádost  manželů  Poulových,  Radostín  nad Oslavou o  navýšení  kapacity 

mateřské školy
33 – 1180 - zprávu starosty o nutnosti výměny kotlů ústředního topení ve čtyřech bytech 

umístněných v II. patře obecního úřadu v Radostíně nad Oslavou čp. 223

    zastupitelstvo obce  schvaluje :
33 – 1181  - volbu zapisovatele paní Havlíčkové Hany, ověřovatelů zápisu paní Marie 

Kališové a pana Josefa Poula, návrhové komise pana Antonína Váši a Luboše Tlustoše
                         hlasování : 13-0-0

33 – 1182  - výsledek   výběrového řízení  na dodávku prvků dětského hřiště  na akci 
„Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou, nejvýhodnější 
nabídka  firmy  Benjamin  s.r.o.,  Buchlovice,  2.  Dřevoartikl  spol.s  r.o.,  Znojmo,  3.  Tewiko 
systems  s.r.o.,  Liberec,  vyloučena  ze  soutěže  byla  nabídka  firmy  Alestra  s.r.o.  Kuřim  pro 
nedodržení zadávacích podmínek, výběrové řízení na stavební práce ( došla pouze 1 nabídka ) a 
dodávky didaktické techniky ( žádná nabídka ) se ruší a bude vypsáno nové výběrové řízení

hlasování : 13-0-0
33 – 1183  - závěrečný účet obce Radostín nad Oslavou za rok 2013, bez výhrad, při 

přezkoumání hospodaření obce za rok 2013 byla zjištěna chyba – chybné účtování o tranferech, 
opravné opatření  vyplývající  ze zákona č.  420/2004 Sb.,  bylo  provedeno účetním dokladem 
č. 920002 hlasování : 12-1-0

33 – 1184 - výsledek hospodaření obce Radostín nad Oslavou za rok 2013, bez výhrad 
hlasování : 13-0-0

33 – 1185 - účetní závěrku obce Radostín nad Oslavou za rok 2013
hlasování : 13-0-0

33 – 1186 - čerpání rozpočtu obce Radostín nad Oslavou  za 1. čtvrtletí 2014
hlasování : 13-0-0

33 – 1187 - rozpočtové opatření obce Radostín nad Oslavou č.1/2014
hlasování : 13-0-0

33 – 1188 - průběh prací na akci „Rozšíření hřbitova Radostín nad Oslavou – II. etapa“, 
kde  dodavatelská  firma  k  dnešnímu  dni  dokončila  úpravu  parkovacích  míst,  dokončuje  se 
výstavba podezdívek na zbývajících dvou stranách oplocení,  připravuje se výstavba základů 
hrobových míst a části chodníku uvnitř hřbitova hlasování : 13-0-0

33  –  1189  -  průběh  prací  na  dokončení  komunikace,  rozšíření  veřejného  osvětlení, 
prodloužení  STL  plynovodu,  zhotovení  přípojkového  pilíře  a  přípojky  vody  k  parcelám 
č. 799/169 a 799/176 v obytném souboru Radostín nad Oslavou – II. etapa

hlasování : 13-0-0



33 – 1190 - odkup parcely číslo 410/2 ( orná půda ) o výměře 526 m2 v k. ú. Radostín  
nad Oslavou od pana Kujínka a paní Matějkové, Radostín nad Oslavou, pozemek bude určen 
pro rozšíření chodníku k místnímu hřbitovu hlasování : 14-0-0

33  –  1191  -  zadání  vypracování  projektové  dokumentace  na  Rozšíření  chodníku 
v rozsahu z městečka od čp. 33 až k Pivničkovým ( hřbitov ) firmě Ing. Leoš Pohanka, Nové 
Veselí hlasování : 14-0-0

33  –  1192  -   souhlas  s  uzavřením  Smlouvy  o  nájmu  prostoru  sloužícího  podnikání 
s MDDr. Radkou Prouzovou od 1.7.2014 na provoz stomatologické praxe v čp. 71

hlasování : 14-0-0
33 – 1193 -  žádost  ředitele  základní  a  mateřské školy Mgr.  Jiřího Slouky o udělení 

výjimky z počtu dětí podle § 23 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., ( školský zákon ) ve školním 
roce 2014-2015 v 1. třídě MŠ zvýšení o 3 děti a v 2. třídě MŠ zvýšení o 4 děti ( celkem 55 dětí  
v mateřské škole – cílová kapacita ) hlasování : 14-0-0

33 – 1194 - úhradu nákladů na pohoštění pořadatelů a žáků, účinkujících v soutěži obcí 
s názvem Vesnice roku 2014, jako výraz poděkování za vzornou reprezentaci obce

hlasování : 13-0-0
33  –  1195  -  odpracování  250  hodin  Obecně  prospěšných  prací  panem  Vokounem, 

Radostín nad Oslavou u naší obce hlasování : 13-1-0
33 – 1196 - žádost firmy Drimex Trade, s.r.o., Primátorská 296/38, Praha o pronájem 

obecní plochy pro umístění stánku s točenou zmrzlinou na obecním pozemku č. 2168/1 ( na 
městečku ) hlasování : 14-0-0

33 – 1197 – zadání vypracování studie bezpečného přechodu pro chodce od komunikace 
u kostela přes silnici II/354 k nákupnímu středisku Jednota dalšímu projektantovi

hlasování : 12-1-1
33 – 1198 – výměnu plynových kotlů ústředního topení ve čtyřech bytech umístněných 

v II. patře obecního úřadu v Radostíně nad Oslavou čp. 223 a současně začít zpracovávat žádost 
o dotaci do programu Zelená úsporám na výměnu kotlů, zateplení budovy a výměnu oken

hlasování : 14-0-0

zastupitelstvo obce  ukládá :
33 – 1199 -  radě obce vybrat  a oslovit  projektanta na zpracování  studie bezpečného 

přechodu   pro  chodce  od  komunikace  u  kostela  přes  silnici  II/354  k  nákupnímu  středisku 
Jednota

ter.: průběžně
33 – 1200  - radě obce vypracovat v termínu do 5.6.2014 smlouvu o nájmu prostoru 

sloužícího podnikání s MDDr. Radkou Prouzovou na provoz stomatologické praxe v čp. 71

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


