
          Usnesení z 9. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 29.10.2015

 zastupitelstvo obce konstatuje :
9 – 710 - že úkoly z posledního jednání byly splněny

zastupitelstvo obce bere na vědomí :
9 – 711  -  žádost firmy ZERAS a.s.  Radostín  nad Oslavou o  vyjádření  k projektové

dokumentaci pro stavební povolení ,,Dostavba farmy dojnic Radostín nad Oslavou“
9 – 712  - plán rozvoje Základní a Mateřské školy  přednesený ředitelem školy panem

Mgr. Janem Hladíkem
9 –  713  -  informaci  starosty  obce  o  průběhu  projektu  „Meziobecní  spolupráce“

a připravovaného projektu „ Centrum společných služeb “ při ORP Žďár nad Sázavou

 zastupitelstvo obce  schvaluje :
9 – 714  -  volbu zapisovatele  paní  Havlíčkové Hany,  ověřovatelů  zápisu  paní  Marie

Kališové,  pana  Ing.  Martina  Kujala,  návrhové komise  pana  Antonína  Váši  a  Jany Peškové
hlasování :  12-0-0 

9 – 715 - vydání nesouhlasného stanoviska obce k žádosti firmy ZERAS a.s. Radostín
nad Oslavou o vyjádření  k projektové dokumentaci  pro stavební  povolení  ,,Dostavba farmy
dojnic Radostín nad Oslavou“, z důvodů dalšího navýšení stavu dojnic v areálu firmy o dalších
337 dobytčích jednotek (cca 300 krav ), vybudování 3. velkokapacitní jímky na kejdu o obsahu
7 235 m3, vybudování nové produkční stáje dojnic o kapacitě 486 kusů na kejdové technologii,
dalším  nepominutelným  faktem  je,  že  projektová  dokumentace  neřeší  hlavní  problém  a  to
unikání zápachu ze stávajících dvou velkokapacitních jímek, ani unikání zápachu ze stávajících
dvou přečerpávajících jímek na kejdu a máme oprávněnou obavu ze snížení kvality bydlení
a životního prostředí obyvatelů obce, pokud se projekt uskuteční hlasování :  12-0-0   

9 – 716 - Výroční zprávu Základní a Mateřské školy v Radostíně nad Oslavou za školní
rok 2014 až 2015, přednesenou ředitelem školy panem Mgr. Janem Hladíkem

hlasování :  12-0-0 

9 – 717 - hospodaření obce Radostín nad Oslavou za 3. čtvrtletí 2015
hlasování :  12-0-0 

9 – 718 - rozpočtové opatření obce Radostín nad Oslavou č. 5/2015
                                                                                                                                    hlasování :  12-0-0

 719 - souhlas obce se zapojením Základní a Mateřské školy Radostín nad Oslavou do
Místních akčních plánů vzdělávání v rámci Obce s rozšířenou působností Žďár nad Sázavou

hlasování : 12-0-0 

9 – 720  - Veřejnoprávní smlouvu s Českým zahrádkářským svazem v Radostíně nad
Oslavou na poskytnutí příspěvku od obce na úhradu části nákladů pasterizační linky v moštárně
ovoce v Radostíně nad Oslavou hlasování:  12-0-0   

9 – 721 - odprodej obecního tří stranného sklápěče, Multikáry M 25 - 10 obci Obyčtov
za částku 78 000,- Kč hlasování :  12-0-0



zastupitelstvo obce  ukládá : 

9 – 722 - starostovi a radě obce vydat v termínu do 14.11.2015 nesouhlasné stanovisko
obce k projektu ,,Dostavba farmy dojnic Radostín nad Oslavou“ firmy ZERAS a.s. Radostín nad
Oslavou  

9 –  723  - starostovi,  radě  obce  a  finančnímu  výboru  připravit  do  příštího  jednání
zastupitelstva obce návrh rozpočtu obce na rok 2016

9 – 724 - starostovi a radě obce zajistit v termínu do 11.12.2015 vyúčtování finančních
příspěvků poskytnutých obcí na základě uzavřených Veřejnoprávních smluv

9 – 725 – starostovi zajistit sběr nebezpečných odpadů ve středu 4.11.2015

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


