Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce. konaného dne 23.11. 2017

zastupitelstvo obce konstatuje

:

27 _ II27 - Že úkoly z poslední schůze zastupitelstva obce byly splněny mimo dlouhodobého

úkolu
zastupitelstvo obce bere na vědomí :
27 - 1128 - oslovení k podrínínabídky na poskýnutí úvěru na financování nákupu nemovitostí
(odkup ideální poloviny stavební parcely č,. I04lI včetně budovy č.p.62 a parcely č. 61 v k.ú.
Radostín nad oslavou), (odkup ideální poloviny parc.č. 2196129 - 93 m2, p.č.2099l2 - 1455
m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radostín nad oslavou), ( odkup parc.č. 1222 _
662 m2' p.č.I223 _ 20032 m2, p.č.I224 _ 158 m2, parc.ě. 1221 - 4715 m2, p.č.I228 - 953 m2,
p.č.I229 _ 5550, p.č.I242l9 _ 2282 m2, p'č.I242lI0 _ 459 m2 orná,v k.ú. Radostín nad
oslavou) byly banky Čsog a.s., KB a.s., Česká spořitelna a.s., UniCredit Bank a.s., Reiffaisenn
Bank a.s., Moneta Bank a.s, FIo Banka a.s., nabídku podaly banky Čsog a.s. Žďár n.S., KB
a.s. Žďar n.S.'
27 - II29 - žádost pana Fabíka Radostín n.o. o odkup parcel ě.I424lI3 _ ýměra 16 m2,
I424l47 - qýměra 8 m2 v k.ú. Radostín nad oslavou
27 * TL30 - žáďost paní Willischové Radostín n.o.o odkup parcel č,.I424ll2 _ výměra 16 m2,
č,.I424lI3 - výměra 16 m2,1424146 - výměra 8 m2, 1424147 - výměra 8 m2 v k.ú. Radostín
nad Oslavou
27 _ 1131 - žádost firmy E-oN a's. ČeskéBudějovice o souhlas s výstavbou nové trafostanice
na obecní parcele č.6l13 v k.ú. Radostín nad oslavou
27 _ |I32 - žáďost firmy Holý, ČeskéBudějovice, o pronájem náměstí na umístěnípouťových
atrakcí o příštífarní pouť v roce 2018
27 - II33 - žádost firmy František Hubený, Dobronín o pronájem veřejného prostranství na
náměstí k umístění pouťových atrakcí v roce 2018
27 - II34 - zápis z jednání konaného I3.II.20I1 s manžely Křesťanovými ve věci zachování
studní na parcele č.4IIl1 a č.4IIl2

zastupitelstvo obce schvaluje

:

1135 - volbu zapisovatele paní Hany Havlíěkové, ověřovatelů zápisu, pana Miloše
Hromka, Ing. Martina Kujala, návrhové komise pana Josefa Fabíka apaní Marie Kališové
hlasování: 15-0_0
27 _ 1136 - program dnešního jednaní zastupitelstva obce
hlasování: 15-0-0
27 _ II37 - rozpočtové opatření obce Radostín nad oslavou ě'612011
hlasování: 15-0-0
hlasování: 15-0_0
27 _ 1138 - čerpanírozpočtu za3. čtvrtleti20I'/
27 - 1139 - qýročnízprávuzŠ a MŠRadostín nad oslavou za školnírok2OI6l20L7
hlasování: 15-0-0
27 _ II40 - žádost o schválení rozpočtu ZŠa MŠRadostín nad oslavou na rok 2018 včetně
hlasování : 15 - 0 - 0
střednědobého qfhledu rozpočtu na roky 2019 a2020

27

-

27 _ 1141 - pruběh prací na akci ,,IIl354 Radostín nad Oslavou - most ev. č. 354_022*, So
103.1 ChodnÍk u mostu k dnešnímu dni je most puštěn do provozu,kanalizace u mostu je
dokončená, probíhajídokončovacípráce napřeloŽce vodovodu azávěrečné terénníúpravy,

dokončeníje plánováno do konce listopadu' chodník u mostu byl dokončen bez závaď ďo
3r.r0.2017
hlasování: 15-0-0
27 - II42 - prtběh prací na akci Úp.aoa náměstí, chodník ke hřbitovu a chodník ke KD
v prostoru náměstí probíhají dokončovacípráce na chodnících' je dodláŽďovan dělícíostrůvek,
do konce týdne bude dokončeno dopravní znaěení včetně vodorovného značení- ěárování, je
dokončeno veřejné osvětlení, na chodníku ke kulturnímu domu zbyvají provést závěrečné
terénní úpravy, osetí travní zeleně bude provedeno v jarních měsících2018, rc I4.I2.2017 je
hlasování: 14-0_l

dohodnuta kolaudace díla

21 _ II43 - konečný rozsah víceprací na akci Úprava náměstí, chodník ke hřbitovu
a chodník ke kulturnímu domu, včetně souhlasu s uzavřením dodatku č.1 se smlouvě o dílo
s dodavatelskou firmou Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
hlasování: 14-0_1
_
2'I
II44 - prttběh prací na akci modernizace tělocviěny - k dnešnímudni je sdemontována
stávající podlaha, byla provedena vysprávkapružícího roštu, vzduchová mezela pod palubkou
byla vyplněna polystyrénovou hmotou, je proveden podklad z oSB desek, proběhla ýmalba,
probíhá výměna osvětlení a kobercových obkladů stěn, akce bude dokončena do 15.I2.20I7
hlasování: 15-0_0

27

_

1145 - průběh prací na akci Protipovodňová opatření Radostín nad oslavou kde jsou k

dnešnímu dni namontované přijímací a vysílacíllnízda a reproduktory, zbývá nainstalovat
rozhlasovou ústřednu a snímačehladiny vodního toku na Znětíneckém potoku
hlasování: 15-0-0
27 _ 1146 - odkup ideální poloviny stavební parcely č. I04lI včetně budovy č,.p.62 a parcely
č. 61 v k.ú. Radostín nad oslavou do majetku obce, od paní Fišarové,za cenu stanovenou
maleckým posudkem č. 1814 od Ing. Pavla Šlechtického'Jihlava, včetně souhlasu s uzavřením
hlasování: 14-0-l
kupní smlourry
27 - 1147 - odkup ideální poloviny parc.č. 2196129 _ 93 m2, p.č.2099l2 _ 1455 m2, ostatní
plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radostín nad oslavou do majetku obce, od paní Fišarové,
včetně souhlasu s uzavřením kupní smlouvy
hlasování

_ 1148 - odkup parc.č. 1222 _ 662 m2, p.č.I223 - 20032 m2, p.ě.l224

:

15 - 0 - 0

- I58 m2, parc.č.
1221 _ 4]L5 m2, p.ě.I228 _ 953 m2, p.ě.I229 _ 5550' p.č.I242l9 _ 2282 m2, p.č,.I242lI0 _ 459
m2 omá,v k.ú. Radostín nad oslavou do majetku obce, od pana ondráčka, včetně souhlasu
s uzavřením kupní smlouvy
hlasování: 15-0-0
27 - 1149 - schvaluje nejvýhodnějšínabídku Čsog a.s. Žďár nad Sázavou na poskýnutí úvěru
k financování nákupu nemovitostí (odkup ideální poloviny stavební parcely č. I04lI včetně
budovy č.p.62 a parcely č. 61 v k.ú. Radostín nad oslavou), (odkup ideální poloviny parc.ě.
2196129 _ 93 m2, p.č.2099l2 - 1455 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Radostín
nad oslavou), ( odkup parc.č. 1222 _ 662 m2,p.č.I223 _20032 m2,p.ě.I224 _ 158 m2,parc.č.
1227 4715 m2, p.č.I228 _ 953 m2, p.č,.I229 _ 5550, p.č:.I242l9 _ 2282 m2, p.č.I242lI0 _ 459
27

-

m2 omá,v k.ú. Radostín nad oslavou)' včetně souhlasu

s

uzavřením úvěrové smlouvy
hlasování: 15-0-0

-

1150 - lyhlášení záměru obce na prodej obecních parcel č.I424lI3 - ýměra Í6 m2,
č.142414] - výměra 8 m2, v k.ú. Radostín nad oslavou k ýstavbě řadové garétže
hlasování: 15-0-0
prodej
parcel
27 - Í151 vyhlášení záměru obce na
obecních
č.I424lI2 - ýměra 16 m2,
1424146 - výměra 8 m2, v k.ú' Radostín nad oslavou k ýstavbě řadové garáže
hlasování: 15-0-0
27 - II52 - žáďost firmy Holý, ČeskéBudějovice, o pronájem náměstí na umístěnípouťových

27

atrakcí o příštífamí pouť v roce 2018
21

-

1153 - cenovou nabídku firmy

h1asování:

TOMIREKo

s.r.o. Třebíčna oplavu mostku u Janových

č.p.1 14 a Poulových č.44

hlasování:

zastupitelstvo obce ukládá

27

- II54 -

starostovi

15-0-0

15-0-0

:

a radě obce a finančnímu výboru, připravit do příštíhojednání

zastupitelstva obce návrh rozpočtu obce Radostín nad oslavou na rok 2018

2] - 1155 - starostovi v termínu do 15.l2.20I7 zveŤejnit zám& obce na prodej obecních parcel
č.I424lI3 - výměra 16 m2, č.I424l41 - výměra 8 m2, v k.ú. Radostín nad oslavou k výstavbě
řadové garáže
27

-

1156 - starostovi v termínu do 15.I2.2)I]zveřejnit záměr obce na prodej obecních parcel

č.I424lI2 - výměra 16 m2, 1424146
řadové garáže

//,/

úť.u

-

výměra 8 m2, v k.ú. Radostín nad oslavou k výstavbě

