
Usnesení z 25. zasedání zastupitelstva obce. konaného dne 27.7. 20L7

zastupitelstvo obce konstatuje :

25 _ 1078 - Že úkoly z poslední schůze zastupitelstva obce byly splněny, mimo jednoho úkolu

s delší dobou plnění

zastupitelstvo obce bere na vědomí :

25 _ 1079 - zprávu starosty obce o průběhu opra\y havárie kanalizační přípojky k čp. I44
( zdravotní středisko ), včetně opravy kana|izačních rozvodů ve sklepních prostorách

hlasování:11-0-0
25 - 1080 - Žádost o koupi stavebního pozemku od paní Peškové a Klemy' Radostín nad

oslavou hlasování: 11-0-0
25 - 1081 - žádostpaní Sobotkové, ostrov nad oslavou 

' 
o pronájem kanceláře v i.NP budovy

obecního úřadu v Radostíně nad oslavou, ke kancelářské činnosti
hlasování: 11-0-0

zastupitelstvo obce schvaluje :

25 - 1082 - volbu zapisovatele paní Havlíčkové H*y, ověřovatelů zápisu, pana Václava

Vondráčka a Ing. Tomáše Poula, návrhové komise pana Josefa Fabíka apaní Marie Kališové

25 - 1083 - pÍogram dnešníhojednání zastupitelstva obce

25 _ 1084 - rozpočtové opatření obce Radostín nad oslavou č.4l20I7 hlasování

25 - 1085 - hospodaření obce Radostín nad oslavouzaI. pololetí 2017 hlasování: 11-0 - 0

25 -1086 - pruběh prací na akci ,,optimalizace tepelného hospodaření obecního úřadu
Radostín nad Oslavou'o, kde dílo bylo k 30.6.2017 dokončené a pŤevzaté bez závad, probíhá

konečné vyúčtování díla, byla podána Žádost o kolaudaci stavby, administrativně bude akce

dokončena po uzavření smlouvy o dotaci se Státním fondem životního prostředí ČR
hlasoviíní: 11-0-0

25 - 1087 - pruběh prací na akci Stavební úpravy býu 4 + 1 v čp. 223,kde zhotovitelská firma

provedla finální omítky' první výmalbu, zabudovány jsou vstupní dveře do bytu' zbývají provést

obklady v koupelně a WC, termín dokončení díla do 15.8.2017 h|asování:11-0-0

25 _ 1088 - průběh prací na akci ,,II/354 Radostín nad oslavou _ most ev. č. 354-022*' so
103.1 Chodník u mostu, 25.7.2011bylo předáno staveniště firmě Chládek a Tintěra, Pardubice

a.s., následně druhý den byly zahájeny práce, kdy proběhlo odfrézování stávajícího povrchu

komunikac e a začali bourací práce na mostu a na přeloŽce vodovodu, firma L Žďárská

plynařská a vodařská zahájíla rekonstrukclkanalizace u mostu hlasování: l1-0-0
25 _ 1089 - průběh prací na akci ,,Úprava náměstí a rozšíření chodníků ke KD a hřbitovuooo

kde v pondělí 24.7.2017 zahqíIa práce firma E-MONT s.r.o. Nové Město n. Mor. práce na

přeložkách NN vedení na náměstí, do 30.7.2017 by měly bý položeny všechny zemní kabely,

u kultumího domu provádí firma Chládek a Tintěra a.s. Pardubtce rozebírání stávajících tarasů'

odtěžování přebýečné zeminy, do konce tohoto ýdne zaěne rekonstrukce kanalizace u mostu
hlasování : 10 -0 - l

hlasování

hlasování

11-0-0
1l-0-0
ll-0-0



25 _ 1090 - souhlas s uzavřením pÍikazní smlouvy S panem Machovcem, Žďfu nad Sázavou na
provedení technického dozoru na akci ',Úpraranáměstí a rozšíření chodníků ke KD a hřbitovu"

hlasování: 1l-0-0
25 _ IO9I - průběh prací na akci ,,Rekonstrukce Čistí..'y odpadních vod" , kde jsou
dodavatelskou firmou dokoněeny stavební úpravy, byla nainstalovéna čerpadla a probíhá
montáž technologického zaÍízení hlasování : 11 - 0 - 0

25 _ 1092 - lyhlášení nabídky na pronájem obecního bytu 1 + 1 v nástavbě obecního úřadu

Radostín nad oslavou čp.223 hlasování : 11 - 0 - 0

25 - 1093 - vyhlášení záměru obce na pronájem kanceláře v 1.NP budovy obecního úřadu v
Radostíně nad oslavou čp. 223 ke kancelářské činnosti trlasování : 1l - 0 - 0

zastupitelstvo obce ukládá :

25 - 1094 - starostovi a radě obce zveřejnit termínu do 15.8.2017 nabídku na pronájem

obecního býu 1 + 1 v 2. patŤe obecního úřadu v Radostíně nad oslavou ěp. 223

25 _ 1095 - radnímu panu Lubomíru Tlustošovi zabezpečit otganizaci umístění stánků o farní
pouti 27.8.2017,Ing. Tomáši Poulovi a Ing. Martinu Kujalovi provedení výběru poplatků za
uživ ání veřej ného pro stranství

25 _ 1096 - radě obce vypracovat v termínu do 15.8.2017 pŤikazni smlouvu S panem

Machovcem, Žďn nad Sázavou na pÍovedení technického dozoru na akci ,,Úprava náměstí a
rozšíření chodníků ke KD a hŤbitovu"

zás áJ*,*;
starosta místostarosta

OBEC
RADOSTÍN nad oslavou
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