
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice  

konaného      

dne 11.12.2015                                                                  

                                                                                

usnesení č.  97/2015 - OZ schvaluje ověřovatele zápisu: p. Hrachovcová,  

p.     

Bayernheimer                                                                    

hlasování: 9x ano, 2x zdržel se                                                 

                                                                                

usnesení č.  98/2015 -  OZ schvaluje  pachtovní  smlouvu  uzavřenou  s  

Vl.     

Zdychyncem  na pozemky  p.č. 262/1  a 264/3  v k.ú.  Milíkovice a  

pověřuje     

starostu podpisem smlouvy                                                       

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 99/2015 - OZ souhlasí s pokácením 3 ks jedlí na pozemku p.č.  

2     

v k.ú.  Radošovice z  důvodu  hrozícího  nebezpečí  (  pádu).  Kácení  

bude     

provedeno odbornou  firmou na  náklady p.  V. Kalouse, kterou si  

jmenovaný     

zajistí a dřevo si ponechá pro vlastní potřebu                                  

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č.  100/2015  -  OZ  schvaluje  smlouvu  o  poskytnutí  dotace  

na     

zalesnění, zajištění a výchovu  porostů uzavřenou  s Jč. krajem a  

pověřuje     

starostu podpisem                                                               

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 101/2015 - OZ souhlasí s provedením stavebních úprav 

komunikace     

na části pozemku p.č. 48/20 v k.ú. Kapsova Lhota                                

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č.  102/2015  -  OZ  souhlasí  s  uzavřením  Smlouvy  o  

sdružení     

prostředků  s Městem  Strakonice na  zajištění požární  ochrany dle  

zákona     

133/1985 Sb., o požární ochraně. OZ pověřuje starostu podpisem                  

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 103/2015 - OZ schvaluje navýšení poplatku za hasičské služby  

v     

KZ Radošovice na částku 75,- Kč na osobu a hodinu služby                        

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení   č.  104/2015  -  OZ  schvaluje  obecně  závaznou  vyhlášku  

Obce     

Radošovice o  místním poplatku  za  provoz  systému  shromažďování,  

sběru,     

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů                  

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 105/2015  - OZ souhlasí s podáním žádostí o dotace a granty  

z     



aktuálně  vyhlašovaných programů  v  souladu  s  plánem  obnovy  venkova  

a     

souhlasí s jejich spolufinancováním ( náves Svaryšov, kaple Radošovice, 

dům     

čp. 16 K. Lhota, čekárna Milíkovice)                                            

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 106/2015 - OZ souhlasí s uzavřením smlouvy na zajištění  

svozu     

bioodpadu a jeho následné zpracování se společností DMP s.r.o.  

Pracejovice     

a pověřuje starostu podpisem                                                    

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 107/2015 - OZ schvaluje rozpočet Obce Radošovice na rok 2016  

v     

částce 7 756 000,- Kč jako vyrovnaný                                            

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 108/2015 - OZ schvaluje žádost o povolení plynové přípojky  

pro     

dům čp.  36, v  k.ú.  Radošovice (  Investor:  L.  Poláková,  Strakonice) 

za    

podmínky, že komunikace bude uvedena do původního stavu                         

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 109/2015 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne  

29.1.2016     

TJ Radošovice za účelem pořádání sportovního plesu                              

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 110/2015 - OZ revokuje usnesení č. 92/2015                          

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 111/2015  - OZ  souhlasí s  finanční spoluúčastí na opravu  

MK     

Radošovice, p.č. 52/7 pro SOS                                                   

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                 


