
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 6.6.2014                                                                    
                                                                                
usnesení č. 51/2014 - OZ schvaluje ov ěřovatele zápisu p. Samek, Matas           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 52/2014 - OZ na základ ě vyhlášeného zám ěru souhlasí s  prodejem     
pozemků v k.ú. Radošovice u Strakonic                                           
1) p. č. 83/43 o vým ěře 12 m2 p. L. Furbachové a F. Cuhrovi, Radošovice  čp.     
109 za cenu 100,- K č za m2                                                      
2) p. č.  83/42 o  vým ěře 14  m2 a  83/41 o  vým ěře 26 m2 manž.  Petrákovým,     
Radošovice čp. 108 za cenu 100,- K č za m2                                       
hlasování: 10x ano, 1x zdrženo                                                  
                                                                                
usnesení č. 53/2014 - OZ na základ ě vyhlášeného zám ěru souhlasí s pronájmem     
části pozemku p. č.  112 v  k.ú. K. Lhota o vým ěře 465 m2 p. J. Helmovi,  K. 
Lhota čp. 1 za ro ční nájemné 0.10 K č za m2                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 54/2014  - OZ souhlasí s provedením výkopu chodní ku za  ú čelem     
zrušení pilí ře pro plynovou p řípojku k RD čp. 75. Po odstran ění pilí ře bude     
chodník uveden do p ůvodního stavu. Žadatel: L. Lukešová, Radošovice čp. 75      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  55/2014 -  OZ bere  na v ědomí  zprávy o posouzení a  hodnocení     
nabídek na:                                                                     
1) opravy hrází a vy čišt ění hasi čské nádrže v Milíkovicích                      
2) Obnova protipovod ňových stavidel v Radošovicích                              
a souhlasí  s výb ěrem  nejvhodn ějšího dodavatele  na výše  uvedené  akce  -     
Stavební spole čnost HaT s.r.o. Strakonice za cenu:                              
ad 1) 295 619,- K č v četn ě DPH                                                   
ad 2)  630 251,-  K č v četn ě  DPH  a  pov ěřuje  starostu  podpisem  smluv  s     
dodavatelem                                                                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 56/2014 - OZ bere na v ědomí dotaci z prost ředk ů SOS na  opravu     
části st řechy budovy čp.6 v Radošovicích ve výši 111 600,- K č a souhlasí  s     
finan ční spoluú častí obce na této akci                                          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 57/2014 - OZ bere na v ědomí RO č. 5/2014                            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 58/2014  - OZ  projednalo žádost  o  vyjád ření  ke  z řízení        
( prodloužení),  p řípojky vodovodu  na poz.  p. č. 1047/1,  162/4, 172/11  v     
k.ú.  Radošovice u  Strakonice. Žadatel: p. M. Bárt ík, Katovice. OZ k  výše     
uvedenému nemá p řipomínek. Povrch komunikace bude uveden do p ůvodního stavu     
hlasování: 11x ano                                                               


