
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 11.9.2015                                                                   
                                                                                
usnesení   č.  74/2015  -  OZ  schvaluje  ov ěřovatele  zápisu:  p.  Kešner,     
Růži čková                                                                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 75/2015  - OZ  schvaluje  smlouvy  na  výkup  poz emků  v  k.ú.     
Radošovice uzav řené  s L.  Valíkovou na p. č. 459/2 a 469/1, M. Sta ňkovou  na    
p. č. 468/1,  Ing. P. Novákem na p. č. 466/1 a 559/5. Ing. M. Bursou na  p. č.     
452/2  a 464/1,  Ing. K. Šimákem a M. Šimákovou na p. č. 463/2, R.Darebnou       
R.  Šulovou na  p. č. 462/2, J. Petrákem  na p. č.  461/3, J. Bláhou na  p. č.     
460/2,  V. Novákem  na p. č.  458/2, J.  Havlíkem na  p. č. 452/2  a 454/4  a     
pov ěřuje starostu podpisem                                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 76/2015 - OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí dotac e uzav řenou  s    
Jč. krajem na úhradu úrok ů z úv ěru a pov ěřuje starostu podpisem                 
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 77/2015 - OZ na základ ě vyhlášeného zám ěru souhlasí s uzav řením     
dohody o postoupení práv a povinností z nájemní sml ouvy na pronájem  stavby     
obč. vybavenosti čp. 7  v k.ú.  Radošovice uzav řené dne 6.9.2012,  p ři čemž      
předmětem této dohody bude postoupení práv a povinností z  p ůvodního nájemce     
p. V. Ou ředníka na  nového nájemce  p. R. Ou ředníkovou. Ostatní  ustanovení     
nájemní smlouvy z ůstávají zachována. OZ pov ěřuje starostu podpisem dohody.      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  78/2015 - OZ vyhlašuje zám ěr na pronájem pozemk ů p. č. 264/3  a     
262/1 v  k.ú. Milíkovice  a 763/1 a 763/2 v k.ú. Ra došovice k  zem ědělskému     
využití. Pozemky budou  pronajaty zájemc ům  s nejvyšší nabídkovou cenou  za     
pronájem                                                                        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 79/2015 - OZ schvaluje nákup autobusové zastávky,  typ AZQ 2M do     
K. Lhoty                                                                        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                 


