
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 6.8.2012                                                                    
                                                                                
usnesení č. 70/2012 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu - p. Kamba, Samek         
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 71/2012 - OZ schvaluje zprávy o posouzení a hodno cení  nabídek     
na akci:                                                                        
1) obnova zast řešení - d ům čp. 7 Radošovice - 1. etapa                          
2) chodník Radošovice, náves 1. etapa                                           
nabídková cena činí: 1) obnova zast řešení 323.290,- K č bez DPH                  
                     2) chodník Radošovice 557.591, - K č                         
Nejvhodn ější   cenovou  nabídku   podala  Stavební  spole čnost  HaT  s.r.o.     
Strakonice                                                                      
OZ pov ěřuje starostu podpisem smluv s vybraným dodavatelem (HaT)                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 72/2012 - OZ schvaluje kupní smlouvu uzav řenou:                     
1)  s M. Zdychyncovou, na prodej části pozemku p. č. 392/1, díl a) o  vým ěře     
22 m2 v k.ú. Svaryšov za cenu 660,- K č                                          
2)  s P.  Čechem, na  prodej pozemku p. č. 1081/4 v k.ú. Radošovice za  cenu     
10.880,- K č a pov ěřuje starostu podpisem smluv                                  
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  73/2012 -  OZ schvaluje  dodatek  č.  1  smlouvy  o  správ ě  a     
provozování   vodohospodá řského  infrastrukturního   majetku  ve  spole čném     
podílovém  spoluvlastnictví M ěsta  Strakonice a  Obcí  Katovice,  Mut ěnice,     
Radošovice a Pracejovice a pov ěřuje starostu podpisem                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 74/2012  - OZ souhlasí se zpracováním PD na obslu žnou  místní      
komunikaci v prostoru " za Bláh ů" za cenu 66.200,- K č.                          
Zpracovatel: Ing. P. Záhorský                                                   
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 75/2012 - OZ projednalo žádost p. Schmitta o vyjá dření:             
1) k  p řipojení k  MK p. č.  1044/3 p řes  pozemek p. č.  203/8 a 203/3 -  bez     
připomínek                                                                      
2)  ke stavb ě  RD na  pozemku p. č.  203/9. OZ  požaduje  doplnit  posouzení     
odtokových pom ěr ů v dané oblasti v p řípad ě rozvodn ění Svaryšovského potoka      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
                                                                                 


