Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice
dne 11.7.2008
usnesení č. 235/2008
Matas L.
hlasování: 12x ano

- OZ

schválilo ověřovatele

zápisu: p.

konaného

Humpolcová,

usnesení č. 236/2008 - OZ souhlasí s opětovným zřízením věcného břemene na
pozemku p.č. 197/3 v k.ú. Radošovice na náklady Obce Radošovice. Břemeno
bylo na žádost obce zrušeno při oddělování pozemku 197/7, který byl
vykupován pod cyklostezku
hlasování: 12x ano
usnesení č. 237/2008 - OZ souhlasí s připojením pozemku p.č. 325 na MK p.č.
201/4 v k.ú. Radošovice
hlasování: 12x ano
usnesení č. 238/2008 - OZ souhlasí s připojením pozemku p.č. 25/1 k MK p.č.
25/7 v k.ú. Radošovice
hlasování: 12x ano
usnesení č. 239/2008 - OZ souhlasí se smlouvou o dílo uzavřenou s Ing.
Hanou
Roudnickou na
vypracování žádosti, projektové a monitorující
dokumentace z programu ROP JZ, prioritní osa 2 a pověřuje starostu podpisem
hlasování: 11x ano
1x zdržel se
usnesení č. 240/2008 - OZ vyhlašuje záměr na prodej vyřazených chladících
agregátů ze skladů čp. 6 v Radošovicích. Zájemce zajistí ekologickou
likvidaci
hlasování:_ 12x ano
usnesení č. 241/2008 - OZ souhlasí s úhradou 30% podílu ( 165.000,- Kč)
účet SOS Strakonicka. Jedná se o podíl na " Volyňskou cyklostezku"
hlasování: 12x ano

na

usnesení č. 242/2008 - OZ na základě vyhlášeného záměru ze dne 18.4.2008
souhlasí s prodejem izolačních panelů ze stávajících skladů v objektu čp. 6
v Radošovicích jedinému zájemci - Florplant s.r.o. Hranice za 5.000,-Kč.
Firma provede vlastním nákladem demontáž včetně likvidace odpadu a odvozu
na vlastní náklady
hlasování: 12x ano
usnesení č. 243/2008 - OZ souhlasí s dohodou o partnerství uzavřenou s
městem Strakonice za účelem technické pomoci v předinvestiční a investiční
fázi projektu " Revitalizace objektu a parku v Radošovicích - rozvoj
komunitního života, zvýšení atraktivity a zlepšení životních podmínek v
obci" a " Vybudování MK pro výstavbu RD Radošovice" a pověřuje starostu
podpisem
hlasování: 11x ano
usnesení č. 244/2008
připojení vodovodu a
obecní cesty
hlasování: 11x ano

- OZ souhlasí s žádostí ZZN a.s. Strakonice na
kanalizace. Kanalizace na dobu určitou do zrušené

usnesení č. 245/2008 - OZ nemá připomínek k uvažované stavbě kůlny
pozemku p.č. 197/4 v k.ú. Radošovice. Stavebník: Ing. K. Kouba
hlasování: 11x ano
usnesení č.

246/2008 - OZ souhlasí s podáním opětovné žádosti do ROP

na

NUTS

II. Jihozápad na akci
Radošovice"
hlasování: 11x ano

" Vybudování

místní

komunikace

pro

výstavbu

RD

usnesení č. 247/2008 - OZ souhlasí s podáním žádosti do ROP NUTS II: na
akci " Revitalizace objektu a parku v Radošovicích - rozvoj komunitního
života, zvýšení atraktivity a zlepšení životních podmínek v obci"
hlasování: 11x ano
usnesení č. 248/2008 - OZ souhlasí
výši 45.000,- Kč
hlasování: 11x ano

s dotací

na činnost TJ Radošovice

ve

usnesení č.249/2008 - OZ souhlasí s opravou kabin na hřišti TJ Radošovice výměna oken a venkovních dveří v hodnotě 50.000,- Kč
hlasování: 11x ano
usnesení č. 250/2008 - OZ
Radošovice
hlasování: 11x ano

souhlasí s

provedením dotazníkové akce v

Obci

