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ZDARMA

Usnesení zastupitelstva ze dne 15. 05. 2017
ZO bere na vědomí:
- kontrolu usnesení
480. výsledek hospodaření Mikroregionu Radbuza za rok 2016, tj. závěrečný účet Mikroregionu
Radbuza
481. informace ze Shromáždění zástupců Svazku obcí okresu Plzeň-jih pro odpadové hospodářství
482. informace z výkonné rady Mikroregionu Radbuza
483. rozpis oprav povrchu komunikací, které provede společnost STRABAG do 31.5.2017
485. odstranění prasklého stromu v chatové oblasti
ZO schvaluje:
479. žádost o bezúplatný převod pozemkových parcel p.č. 1996/10 o výměře 14 m2, p.č. 1996/12 o
výměře 188 m2 a p.č. 2008/47 o výměře 2531 m2, vše v kat. území Vstiš
ZO zamítá:
484. žádost Linky bezpečí o podporu
ZO ukládá:
486. podání informací o stavu projektu Čistá Radbuza II

Informace pro účastníky muzikálu
Odjezd do Prahy na muzikál Čas růží je v sobotu 10. 6. 2017 v 11.00 hodin.
Autobus bude přistaven v 10.40 hodin u Kulturního domu ve Vstiši.

Parkování v chatách
Vážení spoluobčané a chataři, o víkendu jsem si projel několik cest v chatách a zarazilo mě, jak se
parkuje před chatami, a to většinou má každý svůj vjezd na pozemek. Někde to třeba jinak nejde,
ale parkovat těsně za křižovatkou nebo nechat pruh na jízdu necelé tři metry, myslím si, že je málo.
Kdyby někdo potřeboval pomoc hasičů nebo rychlou záchrannou službu, nemuselo by se to podařit
včas. Vozidla hasičů a ZZS jsou větší, a proto potřebují větší prostor na manévrování hlavně
v křižovatkách. Zkuste se nad tím zamyslet a parkovat tak, aby se dalo projíždět. Nikdy nevíme, co
se může stát a tu pomoc jsme nepotřebovali sami. Děkuji za pochopení.
Jiří Duchek, velitel jednotky

Blahopřání
V červnu oslaví zlatou svatbu manželé Gerlinde a František Březinovi.
Gratulujeme!

Rozloučení
V květnu jsme se navždy rozloučili s paní Věrou Kunclovou.

Pište Zpravodaj spolu s námi
Uzávěrka dalšího čísla proběhne 23. 06. 2017. Vaše příspěvky můžete zasílat buď na e-mailovou adresu kontrolnivybor@vstis.cz
nebo odevzdat osobně na Obecním úřadě.
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