
Usnesení z 10. zasedání zastupitelstva obce. konaného dne 10.12.2015

zastupitelstvq obce konstatuje :

I0 - 726 _ že úkoly z poslední schůze zastupitelstva obce byly splněny

zastupitelsfvo obce bere na vědomí :

10 - 727 - dopis Mons. Vojtěcha Cikrleho, biskupa bměnského k 16. ročníku Tříkrálové
sbírky

I0 _ 728 - zápís z dílčího přezkoumání hospodaření obce Radostín nad oslavou od

I.I.2015 do 30.10.2015, provedeného auditorskou firmou HB Auditing S.r.o. Žďár nad Sázavou

I0 _ 729 - Žádost oblastní Charity Žďn naď Sázavou o dotaci na provoz Centra pro

rodiny s dětmi s názvem Kopretina a denního stacionáře NESA
10 - 730 - Žádosti o dotace na činnost Sboru dobrovolných hasičů Radostín nad

oslavou, TJ Sokol Radostín nad oslavou' SdruŽení přátel ledu Radostín nad oslavou
a Římskokatolícké farností Radostín nad oslavou na rok 2016

I0 *731 - Žádost pana Ing. Václava Kališe o pronájem garáže v obecní bytovce čp.205
I0 _732 - Žádost paní Moniky Poláčkové o pronájem garžtže v obecní bytovce čp.205
ICI - 733 - Žádost pana Jakuba Šimka o ukončení nájmu býu 3 + 1 v nástavbě obecního

uřadu k 31.1 .2016
IO - 734 - Rozhodnutí č. 06851532 Státního fondu životního prostředí ČR o poskynutí

prostředků ve výši 261 466,- Kč na akci ,,Revitalizace zeleně v obci Radostín nad oslavou"

zastupitelstvo obce schvaluje :

I0 - ]35 - volbu zapisovatele paní Havlíčkové Hany, ověřovatelů zápisu paní Mgr. Věry
ochranové a pana Miloše Hromka, návrhové komise pana Antonína Váši a Marie Kališové

hlasování:14-0-0
|0 _ 736 - nový sazebník finančních darů obce Radostín nad Oslavou na narozené

děti s účinností od 1.1.2016 a to : na L. dítě 3000'- Kč, na 2. dítě 3000'- Kč, na 4. díté 5000'-

Kč a na každé další narozené dítě vždy o 1000'- Kč více h|asování:14-0-0
I0 - 737 - výši úrady zallkvtdaci komunálního odpadu na rok 2016 za občana obce

Radostín nad oslavou aZahradiště 500,- Kč, chalupáře 600,- Kč, podnikatelé 2 500,- Kčirok
hlasování:14-0-0

10 _ 738 - návrh rozpočtu obce Radostín nad oslavou na rok 2016, závazný ukazatel

rozpočtu je souhrn výdajů za jednotlivá odvětví (paragrafu) hlasování : 14 - 0 - 0

I0 - 739 - obecně závaznou vyhlášku č.2l20I5 o místním poplatku za provoz systému

shromažďováni, sběru, přepravy, třídění, využíviní a odstraňování komunálních odpadů
hlasování:14-0-0

I0 _ 740 - poÝěření rady obce k provedení závěrečného rozpočtového opatření obce za

kalendářní rok 2015 hlasování:14-0-0
I0 * 741 - dle $ 102, písm. a, zákona č. 12812000 Sb., o obcích, delegaci pravomocí na

radu obce v oúlasti příjmů * transťery ( dotace ) z jiných veřejných rozpočtů, které nebyly



zahmuty do rozpočtu obce, dále v oblasti ýdajů rozpočtové úpravy omezit u jednotlivých

závazných ukazatelů částkou do 200 000,- Kč' o všech úpravách rozpočtu bude na nejbližším
zasedání informováno zastupitelstvo obce hlasování:13-l-0

I0 - 742 - nejqýhodnější nabídku firmy Jiří Benáček' Radostín nad oslavou č. 166 na

akci ,,Terénní"úpravy u chodníku podél silnice IIl354 Radostín nad oslavou" a souhlasí
s uzavřením snilouly o dílo hlasovánÍ:14-0-0

I0 _743.- novelizované stanovy dobrovolného svazku obcí s názvem,,SVaZ vodovodů a
kana\izaci ŽďáÍsko*, jehož členem je též obec Radostín nad oslavou hlasovánÍ : 13 - 1 - 0

IO -144 - odkup parcely č.1956 ( ostatní plocha ) o výměře 234 m2v k.ú. Radostín nad

oslavou do majetku obce, od manželt Stanislava a Marie Fabíkových, Radostín nad oslavou
hlasování:14-0-0

I0 - 745 - pronájem garáže v obecní bytovce ěp. 205 panu Ing. Václavu Kališovi,
Radostín nad oslavou, s účinností od 1I.I2.20I5 hhsovánÍ : 14 - 0 - 0

I0 -746 - pronájem obecního bytu 3 * 1 v nástavbě obecního uřadu paní Ivaně Peškové

Sklené n. osl. 30, od I.3.2016 hlasování : 14 _ 0 - 0

I0 - 747 - uspořádání setkání setkání důchodců z naší obce a Zahradišť v jamích

měsících2016 hlasování:14-0-0
I0 _ 748 - uspořádání Tříkrálové sbírky v obci Radostín nad oslavou v sobotu 9.ledna

2016 ' hlasování:14-0-0

I0 - 749 _ dokument Argumenty proti Dostavbě farmy chovu dojnic firmy ZERAS a

jeho vydání v prosincovém čísle Radostínského zpravodaje hlasování : 14 - 0 - 0

10 - 750 _ veřejnoprávní smlouvy s SDH Radostín nad oslavou, TJ Sokol Radostín nad

oslavou, SPL Radostín nad oslavou, Římskokatolickou farností Radostín nad oslavou na

podporu činnosti mládeže, oblastní charitou Žďát nad, Sázavou, na poskýnutí individuální
dotace na činnost v roce 2016 hlasování:14_0-0

I0 - 751 - nabídku firmy IPI s.Í.o. Zdár naď Sázavou na akci ,,Optimalizace
energetického hospodaření budor,y obecního uřadu Radostín nad oslavou"

hlasování:14_0_0

I0 _752 - nabídku firmy EMPEMONT s.r.o. Valašské MezlŤíěí na projekt,,Vybudování

systému předpovědní povodňové sluŽby, varovných avýstražných systémů v obci Radostín nad

Oslavou" .

rc - 153 _ zptacování pasportu veřejného osvětlení

aZahrad1ště

ke kulturnímu domu" firmě Ing. Leoš Pohanka, Nové Veselí

zastupitelstvo obce ukládá :

I0 - ]s4 - zadání vypracování projektové dokumentace na akci ,,Chodník ke od čp. 54

hlasování:14_0-0
obce Radostín nad oslavou

hlasování : 12 _| - 1

hlasování:14-0-0

I0 _ 755 - členům zastupitelstva obce panu Františku Švomovi, panu Ing' Martinu

Kujalovi a Marii Kališové otganízačně zajistit Tříkrálovou sbírku v naší obci' dne 9.I.2016
I0 - 756 - st4rostovi obce zveřejnit na úřední desce obecního úřadu do 30ti dnů od

podpisu veřejnoprávní smlour,y s SDH Radostín nad oslavou, TJ Sokol Radostín nad oslavou,

SPL Radostín nad oslavou, ňi.ímskokatolickou farností Radostín nad oslavou, oblastní charitou

Brno, pobočka Žďar nad Sázavou, na poskytnutí individuální dotace v roce 2016



I0 _ 757 - Starostovi a radě obce vypracovat v termínu do 31.I.2016 nové smlour,y

s podnikateli na likvidaci komunálních odpadů

10 - 758 - starostovi a radě obce lypracovat v termínu do 31.I.2016 nájemní smlouvu
na pronájem obecního by.tu 3 * 1 v nástavbě obecního úřadu

I0 _ 759 _ starostovi a radě obce provést v termínu ďo 15.2.2016 administraci nájemní

smlouly se slečnou Ivanou Peškovou, Sklené nad oslavou 30, na pronájem obecního byu 3 + 1

v nástavbě obecního úřadu
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