
Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce. konaného dne 8.6. 2017

zastupitelstvo obce konstatuje :

23 _ 1034 - že úkoly z poslední schůze zastupitelstva obce byly splněny

zastupitelstvo obce bere na vědomí :
23 - 1035 - zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci pana Josefa Fabíka na funkci

starosty obce Radostín nad oslavou
23 _ 1036 - zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci pana Antonína Váši na funkci

1. místostarosty obce Radostín nad oslavou
23 _ 1031 - Žádost TJ Sokol Radostín nad oslavou o pronájem terasy, která je umístěna

na parcelním čísle stav. 474 v k.ú. Radostín nad oslavou
23 - 1038 - v souladu s ustanovením s I72 odst. 4 správního řádu vypořádáni

připomínek uplatněných při projednání Územního plánu Radostín nad oslavou Ve smyslu
kap.13 textové části odůvodnění územního plánu

zastupitelstvo obce rozhoduje :

23 - 1039 - podle ustanovení g 172 odst. 5 zákona č. 50012004 Sb., správní Ťáď, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen ,,správní Ťád*), o námitkách uplatněných při veřejném projednání
a při opakovaném veřejném projednání k Územnímu plánu Radostín nad oslavou

hlasování:14-0_1

zastupitelstvo obce v.vdává :

23 _ 1040 - po ověření podle ustanovení $ 54 odst. 2 zákonač. 18312006 Sb., o územním
p,Iánovžní a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,stavební zákon"), že návrh
Územního plánu Radostín nad oslavou není v rozporu s Politikou územního rozvoje České
republiky ve znění Aktualizace č. 1, Zásadami územního rozvoje Kraje Vysočina, ve zněni
Aktualizací č. 1, 2 a3, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Kraje
Vysočina, jako orgán příslušný podle ustanovení $ 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za
použití ustanovení $ 43 odst. 4 stavebního zákona a v souladu s ustanoveními $ 171 až I'74
správního řádu Územní plán Radostín nad Oslavou hlasování:14_0-l

zastupitelstvo obce schvaluje :

23 - I04I - volbu zapisovatele paní Havlíčkové Hany, ověřovatelů zápistt, pana Luboše
Pavliše apanaPetra Štegnera, návrhové komise pana Antonína Váši apaní Marie Kališové

hlasování:15_0-0
23 _ IO42 - volbu pana Antonína Váši do funkce starosty obce Radostín nad oslavou,

jako neuvolněného člena zastupitelstva obce, s účinností od9.6.2017 hlasování: 14_0 - 1

23 _ 1043 - volbu pana Josefa Fabíka do funkce 1. místostarosty obce Radostín nad

oslavou jako neuvolněného člena zastupitelstva obce s účinností od 9.6.2017 s tím, že bude

zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době' kdy starosta ner,ykonává funkci,
spolu se starostou bude připravovat a realizovat investiční a neinvestiční akce obce, spolu se

starostou bude podepisovat právní předpisy obce hlasování:14-0-1



23 - 1044 - Zastupitelstvo obce schvaluje výši měsíční odměny dle Nařízení vlády
č.3712003 Sb.' ve zněni pozdějších předpisů neuvolněným členům zastupitelstva obce - starosta

obce 28 126,- Kč,1. místostarosta 8 325,-Kč, s účinností od 9.6.2017 hlasování : 13 _ 0 - 2

23 _ Í045 - zastupitelstvo obce schvaluje pověření l.místostarosty k zastupoviání obce
na valných hromadách, ve kterých má obec majetkovou účast hlasování:14-0_l

23 _ 1046 - Rozpočtové opatření obce Radostín nad oslavou ě.312011
hlasování:15-0-0

23 - 1047 - průběh prací k dnešnímu dni na akci ,'optimalizace tepelného hospodaření

obecního úřadu Radostín nad oslavou", kde zhotovitelská firma k dnešnímu dni provedla
qfměnu oken v celé budově' mimo velké okno v hale' jsou dokončeny parapety, včetně
zednického zapravení, stropy ve sklepě jsou zatepleny skelnou vatou a jsou natažené fasádním
lepidlem, venkovní stěny jsou kompletně osazené fasádním polystyrenem, povrch je opatřen
perlinkou a natažen lepidlem hlasování:15_0-0

23 _ 1048 - zprávu starosty o přípravě akce ,,II/354 Radostín nad Oslavou - most ev.

č. 354-022oo a SO 103.1 Chodník u mostuo', kde zaěátek realtzace stavby bude kolem
2O.července 2017 z důvodu povolení objíŽděk alzavírek silnic v okrese a kraji Vysočina, před

touto akcí musí proběhnout oprava komunikace Zabradiště - Pavlov hlasování : 15 * 0 _ 0

23 _ 1049 - nejýhodnější nabídku firmy Chládek a Tintěra' Pardubice a.s. na akci

,,Úprava náměstí a silnice IIa35425 a chodník podél silnice IIJ354* , včetně souhlasu s

uzavřením smlouvy o dílo h1asování:15-0-0

23 - i050 - nejvýhodnější nabídku fi.-y LS Mont S.r.o.' Žďár nad Siízavou na akci

,,Stavební úpraly objektu občanské vybavenosti č..p.223 v Radostíně nad oslavou'o, včetně

souhlasu s uzavřením smlouvy o dílo hlasování:15-0-0
23 - 1051 - nabídku fir-y Maleček Mar1in a Lukáš Prokop, Radostín nad oslavou na

opÍavu střechy autobusové čekámy na městečku hlasování : 15 - 0 - 0

23 _ 1052 - pronájem ěásti obecního pozemku p.č. I39Il2 o výměře I30 m2, paní

Ladislavě Suchoňové' Radostín nad oslavou 135 k pěstoviíní zeleniny hlasování : 15 - 0 - 0

23 _ 1053 - přidělení byu2 + 1 v nástavbě obecního úřadu v Radostíně nad oslavou
223 manželům Novotným' Radostín nad oslavou, přidělení býu2 * 1 v obecní býovce čp.205
paní Brychtové, Lavičky, přidělení býu 1 + 1 v nástavbě obecního uřadu v Radostíně nad

oslavou 223 panuMinsterovi, Radostín nad oslavou hlasování:15-0_0
23 _ 1054 - novou vyši nájemného z užíváni obecních nebytoqich prostor v čp. 86

f,trmou Ivana Svobodová, ostrov nad oslavou 235, s účinností od I .7 .2011 na období 3 roků, to
je do 30.6.202A hlasování : 13 _ 0 - 2

23 _ 1055 - žáďost manŽelů Hladkého, Radostín nad oslavou a Ing. Hladké, Velké
Meziříčí o udělení souhlasu obce pro vlastníka parcely č' 7991169 pana Jiřího Pytlíka, k jejímu

odprodeji do vlastnictví manželů ondřeje a Slávky Hladkých zapoďmínek stejných, jako když
tuto parcelu odkupoval od obce Radostín nad oslavou

hlasování:15-0-0



dětí

n _ 1056 - žádost ředitele ZŠ a MŠ Radostín nad oslavou o povolení ýjimky z počtu
dětí ve školním roce201712018 v mateřské škole Radostín nad oslavou - v 1. třídě zqýšení
počtu dětí o 3 na celkový počet 2] ďětí, ve 2. třídě zvýšení počtu dětí o 4 na celkový počet 28

hlasování : 15 _0 - 0

zastupitelstvo obce ukládá :

23 _ Í057 - starostovi a radě obce v termínu do příštího jednání zastupitelstva obce
zveřejnit záměr obce na pronájem terasy u fotbalového hřiště

23 _ 1058 - starostovi a radě obce r,ypracovat v termínu ďo 15.1.2017 Pachtovní
smlouvu na pronájem části obecního pozemku p.č. I39Il2 o výměře 130 m2 s paní Ladislavou
Suchoňovou, Radostín nad oslavou

23 - 1059 - starostovi a radě obce vypracovat v termínu do 15.8.2017 nájemní smlour,y
s nájemníky obecních býů v čp.223 a205

23 _ 1060 - starostovi a radě obce zahájení oznámení o nedostatečné lékařské péči v
místním obvodu lékaře pro dospělé, MUDr. Šuberta

ter.: průběŽně
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