
Opis usnesení  ze sch ůze  Obecního zastupitelstva Obce Radošovice  konané ho      
dne 1.2.2013                                                                    
                                                                                
usnesení č. 1/2013 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu - p. Uhlík, Hynek          
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 2/2013  - OZ  schvaluje odpisový  plán obce Radoš ovice na  rok     
2013. Odpisy jsou provád ěny čtvtletn ě                                           
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 3/2013 - OZ schvaluje RO č. 1                                       
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  4/2013 -  OZ schvaluje  zprávu o provedení inven tarizace  Obce     
Radošovice za rok 2012                                                          
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 5/2013 - OZ souhlasí s tím, že na b ěžný ú čet obce vedený u  ČS     
a.s. pobo čka  Strakonice budou  zasílány prost ředky  z rozpo čtového  ur čení     
daní. Zvláštní ú čet, který bude z řízen u ČNB bude sloužit pro p říjem dotací     
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 6/2013 -  OZ souhlasí  s vypracováním projektové dokumentace  k     
výměně části stávajícího vodovodního řadu v K. Lhot ě na akci " Rekonstrukce     
vodovodního řadu nutná k posílení tlaku vody vodovodu Kapsova Lh ota" v četn ě     
zadání  výb ěrového řízení na dodavatele a žádosti o dotaci odborné firm ě  v     
cen ě 27.500,- K č                                                                
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 7/2013 - OZ souhlasí s dodatkem č. 1/2013 ke smlouv ě o  sb ěru,     
t říd ění, využívání a odstra ňování komunálních odpad ů uzav řeným s TS  s.r.o.     
Strakonice a pov ěřuje starostu podpisem                                         
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 8/2013 - OZ souhlasí:                                               
1)   s  dohodou  o  zrušení  a  vypo řádání  smlouvy  o  za řazení  dít ěte  k     
předškolnímu vzd ělávání v MŠ Strakonice                                         
2) se smlouvou o zajist ění p ředškolního vzd ělávání dít ěte v MŠ Strakonice       
3) s dohodou o zrušení a vypo řádání smlouvy o p řísp ěvku za umíst ění d ětí  v     
MŠ                                                                              
4) se smlouvou o p řísp ěvku za umíst ění d ětí v MŠ                                
5) s  dodatkem č.  1 ke smlouv ě o zajišt ění pln ění povinné školní  docházky     
ve školském obvodu ZŠ ve Strakonicích                                           
a pov ěřuje starostu podpisem výše uvedeného                                     
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 9/2013 - OZ na základ ě vyhlášeného zám ěru souhlasí s  prodejem     
3/4  dvou studní  S1 a S2 nacházejících se na pozem ku p. č. 204 a  vodovodní     
přípojky, která vede od studny S2 z pozemku p. č. 204/2, vše v k.ú. K. Lhota     
jedinému zájemci  p. M.  Trnkovi, bytem  Strakonice   za  cenu  25967,-  K č.     
Kupující  uhradí kupní  cenu nejpozd ěji  p ři podpisu  smlouvy. OZ  pov ěřuje     
starostu podpisem smlouvy.                                                      
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  10/2013 -  OZ souhlasí  s cenovou  nabídkou Stav ebních  služeb     
s.r.o. Strakonice na 2. etapu zast řšení Radošovice - d ům čp. 7 v částce  32     
tis. K č                                                                         
hlasování: 12x ano, 1x zdrženo                                                  
                                                                                
usnesení   č.  11/2013    -  OZ    schvaluje  zám ěr    na  darování   2/100     
spoluvlastnického podílu na vodohospodá řském majetku - viz. p říloha.  která     



je nedílnou sou částí tohoto zápisu                                              
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 12/2013 - OZ souhlasí s bezplatným zap ůj čením " K řížové  cesty"     
z kapli čky  v Radošovicích  do Muzea  St ředního pootaví ve Strakonicích  za     
účelem výstavy                                                                  
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  13/2013 -  OZ souhlasí s nákupem traktorové radl ice na sníh  -     
cena 29.117,- K č v četn ě DPH                                                     
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  14/2013 -  OZ souhlasí  s poskytnutím finan čního p řísp ěvku  na     
uspo řádání d ětského maškarního plesu v Radošovicích ve výši 9.00 0,- K č          
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 15/2013 - OZ  vyhlašuje zám ěr  na po řez poškozeného stromu  na     
pozemku p. č. 213 v k.ú. K. Lhota                                                
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
                                                                                
                                                                                 


