
          Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6.8.2015

 zastupitelstvo obce konstatuje :
7 – 645 - že úkoly z posledního jednání byly splněny

zastupitelstvo obce bere na vědomí :
7 – 646 - žádost pana Ing. Jiřího Dudka, Brno o odprodej hasičského automobilu CAS

25 Š 706 RTHP 
7 –  647  -  akceptaci  žádosti  obce  Radostín  nad Oslavou o dotaci  ze  Státního  fondu

Životního prostředí na  projekt Revitalizace zeleně v obci Radostín nad Oslavou
7 –  648 -  zprávu  starosty  o  průběhu projektu  Meziobecní  spolupráce  v  rámci  obce

z rozšířenou působností Žďár nad Sázavou
7  –  649  -  Bezpečnostní  inspekci  od  odborného  dopravního  projektanta  Ing.  Petra

Novotného,  Ph.D.,  MBA  z  Pardubic,  na  Úpravu  křižovatky  II/354  x  III/35425  u  hasičské
zbrojnice a před Jednotou v Radostíně nad Oslavou

7 – 650  - ústní oznámení manželů Pibilových o ukončení nájmu a uvolnění obecního
bytu 3 + 1 v budově obecního úřadu na podzim tohoto roku

 zastupitelstvo obce  schvaluje :
7 – 651  - volbu zapisovatele paní Havlíčkové Hany, ověřovatelů zápisu pana  Václava

Vondráčka a pana Bohuslava Hally,  návrhové komise pana Antonína Váši a Marie Kališové
hlasování : 14-0-0

7 – 652 - vyslovení poděkování zastupitelstva obce panu Mgr. Jiřímu Sloukovi za jeho
náročnou  a  obětavou  práci  odvedenou  v  době jeho působení  ve  funkci  ředitele  Základní  a
Mateřské školy Radostín nad Oslavou ( od 1.1.1984 do 31.7.2015 – 31,5 roku ) a do dalších let
mu přeje hodně zdraví a rodinné pohody hlasování : 14-0-0 

7 – 653 - vyslovení blahopřání zastupitelstva obce novému řediteli Základní a Mateřské
školy Radostín nad Oslavou panu Mgr. Janu Hladíkovi, s přáním mnoha úspěchů a dobrých
rozhodnutí v této funkci hlasování : 14-0-0  

7 – 654 - průběh prací na investiční akci „Modernizace infrastruktury pro vzdělávání v
MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou“, kde po stavební stránce byl celý projekt ukončen v průběhu
měsíce  června,  kde  byly  předávacími  protokoly  převzaty  všechny  tři  části  tohoto  jednoho
projektu, tedy dětské hřiště s herními prvky před školou, od firmy Benjamin s.r.o. Buchlovice,
vybavení didaktickou technikou odborných učeben od firmy TEV Pardubice a stavební práce na
atletickém areálu, tedy běžeckou dráhu, volejbalové hřiště,  doskočiště, sklad nářadí, dokončené
stavební práce na rekonstrukci učeben chemie a přírodopisu, kompletní výměnu osvětlovacích
těles v přístavbě školy, výměnu okenních rolet v celé škole od firmy Stylstav s.r.o. Křižanov, v
celkové  hodnotě  5  548  407,-  Kč  –  z  toho  dotace  3  897  736,-  Kč  -  70%,  vlastní  podíl
1 650 671,- Kč -  30% hlasování : 14-0-0     

7  –  655  -  souhlasí  s  uzavřením  dodatku  č.1  ke  Smlouvě  o  poskytnutí  dotace
z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod na projekt s názvem: Modernizace
infrastruktury pro vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou hlasování : 14-0-0  

7 – 656 -  vyslovení poděkování všem organizátorům a občanům obce, kteří se podíleli

na přípravě a průběhu zdařilé akce „Oslava 650 let obce“ hlasování : 14-0-0  



7  –  657  –  úhradu  nákladů  na  občerstvení  pro  pořadatele  oslav  650  let  obce  dne
20.6.2015, termín hodnotící schůze je 28.8.2015 od 19,00 v Obecné škole      

hlasování : 14-0-0 

7  –  658  -  průběh  neinvestiční  akce  „Oprava  elektrických  rozvodů  v  základní  škole
v Radostíně nad Oslavou“, kde  od 29.6.2015 se na této akci usilovně pracuje, nejdříve byly
demontovány veškeré původní svítidla, zásuvky, vypínače atd., v obou patrech jsou provedeny
sekací  práce  pro  uložení  kabelů  a  husích  krků  na  kabely,  zabudovány jsou  nové kabelové
rozvody,  vyklizená je veškerá stavební suť, celé patro je zednicky zapravené, firma Stylstav
Křižanov provedla pře štukování stropů ve dvou třídách a kabinetu v 1. patře a navíc se podařilo
vyjednat  s majitelem firmy i pře štukování zbývajícího stropu v kreslírně ( nyní dílnách ) ve
2. patře, tak že staré stropy jsou v původní budově všechny opravené novým štukem, v obou
chodbách elektrikáři  instalují pod stropní žlaby na uložení rozvodů el.  kabelů, připravuje se
montáž rastru na sádrokartonové podhledy, firma Sýkora provádí malířské práce, dokončeno je
2.patro  hlasování : 14-0-0 

7 – 659 – dokončení neinvestiční akce „Oprava střechy čp.86“, která byla ve smluvním
termínu  dokončena  bez  závad,  za  cenu  vzešlou  z  výběrového  řízení  295  177,-  Kč,  z  toho
105 000,- Kč bylo hrazeno z dotace Programu obnovy venkova Kraje Vysočina

hlasování :  14-0-0 

7 – 660  - darování obecních pozemků p.č. 2196/23, 2196/17, 2175/42, v katastrálním
území obce Radostín nad Oslavou Kraji Vysočina a souhlasí s uzavřením darovací smlouvy

hlasování : 14-0-0 

7 – 661 - prodej hasičského automobilu CAS 25 Š 706 RTHP panu Ing. Jiřímu Dudkovi,
Brno za částku 35 000,- Kč hlasování :  14-0-0 

7 – 662 - hospodaření obce Radostín nad Oslavou, za 1. pololetí roku 2015
hlasování :  14-0-0 

7 – 663 - rozpočtové opatření obce Radostín nad Oslavou č. 3/2015
hlasování :  14-0-0 

7  –  664  -  vyhlášení  výběrové  řízení  na  kompletní  vybavení  kanceláře  matriky
v budově obecního úřadu, dle projektové dokumentace vyhotovené Ing. arch. Dítětovou s tím,
že výzva k podání nabídky bude zaslána firmám, Truhlářství František Krejčí, Radostín n. Osl.
142, Truhlářství Josef Poul, Radostín n. Osl. 44, Truhlářství Pavel Pešek, Radostín n. Osl. 228
a Truhlářství Jiří Němec, Radostín n. Osl. 9                                         hlasování :  14-0-0

7 – 665 - nákup staršího osobního automobilu Volkswagen Golf Plus 1,6 od firmy Ing.
Zdeněk Marek, autobazar Nové Veselí hlasování :  14-0-0

7 – 666  - výměnu stávajících vstupních dveří  a zárubní za nové plastové,  do obecní
bytovky čp.  205 v Radostíně  nad Oslavou s  tím,  že výzva k podání  nabídky bude zaslána
firmám: PKS Okna a.s.,  Žďár nad Sázavou,  Truhlářství  Pavel  Pešek, Radostín  n.  Osl.  228,
DAFE PLAST Jihlava s.r.o.,  Resslova 1046, 588 13 Polná, Okna CZ Strojírenská 371, 591 02
Žďár nad Sázavou                                                                                    hlasování : 14-0-0

7 – 667 - výměnu stávajících vstupních dveří a zárubní do obecní budovy čp. 190 ( pošta
a obchod ) v Radostíně nad Oslavou za nová z hliníkových profilů s tím, že výzva k podání
nabídky bude zaslána firmám :  PKS  Okna  a.s.,  Žďár  n.  Sáz.,  DAFE  PLAST  Jihlava  s.r.o.,
Resslova 1046, 588 13 Polná, Okna CZ Strojírenská 371, 591 02 Žďár n. Sáz.    hlasování : 14-0-0



7 – 668 -  změna způsobu využití  prostor bytu 2 + 1 v kulturním domě na skladové
prostory hlasování : 14-0-0

7 – 669 - zadání vypracování projektu pro územní řízení na „Úpravu svahu u čp. 116
v Radostíně nad Oslavou“, od odborného projektanta Ing. Leoše Pohanky, Nové Veselí

hlasování : 14-0-0

7 –  670 -  pokračování  v  projektu  „Protipovodňová  ochrana  obce  U tří  křížů  a  nad
Benýškem“, projektant Ing. Jiří Ježek, Pardubice hlasování : 14-0-0

7 – 671 – pokračování v projektu „Úpravy náměstí před Jednotou, včetně parkovacích
míst,  chodníku  ke  zdravotnímu  středisku  a  ke  hřbitovu“,  včetně  vypracování  projektové
dokumentace Ing. Leošem Pohankou, Nové Veselí                                   hlasování : 12-2-0

7 – 672 - pokračování v projektu „Radostín nad Oslavou - Zateplení budovy obecního
úřadu, včetně výměny oken“, zpracování projektové dokumentace Ing. Tomáš Pohanka, Nové
Veselí, energetický audit Ing. Pavel Juda, Jámy 75                                     hlasování : 14-0-0

7 – 673 - zahájení přípravných prací na projektu „Cyklostezka Ostrov n. Osl. - Radostín
n. Osl. - Kněževes“             hlasování : 14-0-0

7 – 674 – pokračování přípravných prací na projektu „Dům s pečovatelskou službou
a sociálními byty“                                                                                           hlasování : 14-0-0

7 – 675 - zahájení přípravných prací na projektu „Rekonstrukce střechy původní budovy
Základní školy a půdní vestavba dvou tříd“  hlasování : 14-0-0

7 – 676 - zahájení přípravných prací na projektu „Sběrný dvůr na komunální odpady a
bioodpady, včetně svozové techniky“  hlasování : 14-0-0

7 – 677 – ponechání finanční částky z dotace na akci „Modernizace infrastruktury pro
vzdělávání v MŠ a ZŠ Radostín nad Oslavou“ na běžném účtu obce, k dofinancování dalších
připravovaných projektů  hlasování : 14-0-0

7 – 678 - zahájení přípravných prací na projektu „Rekonstrukce místního rozhlasu           
v obci“ hlasování : 14-0-0

7 – 679 - zahájení přípravných prací na projektu „Rekonstrukce veřejné zeleně v obci“
hlasování : 14-0-0

7 – 680 - zahájení přípravných prací na projektu „Oprava a umístění pomníku padlým ve
světových válkách“ hlasování : 14-0-0

zastupitelstvo obce  ukládá :
7  –  681  -  radnímu  obce  Ing.  Tomáši  Poulovi  a  Ing.  Martinu  Kujalovi  zabezpečit

organizaci umístění stánků, včetně výběru poplatků za užívání veřejného prostranství o farní
pouti 23.8.2015

7 – 682 - starostovi zahájit jednání s Krajem Vysočina, vlastníkem opěrné zdi u silnice
II/354, naproti hasičské zbrojnici, ve věci řešení jejího havarijního stavu

7 – 683 – radě obce provést v termínu do příští schůze zastupitelstva obce administraci
výběrového řízení na dodavatele kompletního vybavení kanceláře matriky obecního úřadu



7 – 684 – radě obce provést v termínu do 15.9.2015 administraci  kupní smlouvy na
prodej hasičského automobilu CAS 25 Š 706 RTHP 

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


