
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 13.3.2015                                                                   
                                                                                
usnesení č. 19/2015 - OZ zvolilo ov ěřovatele zápisu: p. Kešner, Vondrys         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 20/2015 - OZ na základ ě zprávy o posouzení a hodnocení  nabídek     
na akci " Rekonstrukce,  modernizace a  dostavba MK  Radošovice" souhlasí  s     
výb ěrem nejvhodn ějšího uchaze če -  firma Znakon  a.s. Sousedovice čp. 44  a     
pov ěřuje starostu  k vydání  rozhodnutí o  výb ěru nejvhodn ější nabídky a  k     
následnému uzav ření smlouvy  k pln ění  zadávané ve řejné zakázky s  vybraným     
uchaze čem  a k  úplnému dokon čení zadání zakázky za podmínky, že smlouva  o     
dílo bude  dopln ěna o článek o možnosti odstoupení od smlouvy bez sankce  v     
případ ě, že nebude p řiznána  dotace z ERDF - akce ROP NUTS II. Jihozápad         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 21/2015  - OZ  souhlasí s  pokácením neudržovanýc h  náletových     
ozna čených d řevin  na pozemcích  v majetku  Obce Radošovice  p. č. 1050/1  a     
1050/2 v k.ú. Radošovice realizované M ěstským ú řadem Strakonice a požaduje,     
aby d řevo nad pr ůměr 8 cm bylo p řivezeno   na místo ur čené starostou obce       
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 22/2015 - OZ schvaluje RO č. 3/2015                                 
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 23/2015 - OZ souhlasí se z řízením registra ční adresy MS  Vl činy     
Radošovice, I Č 70508852 v sídle OÚ Radošovice - Radošovice čp. 6                
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  24/2015 -  OZ souhlasí  s opravou  a p řemíst ěním  provizorního     
skladu obilí  na poz.  p. č. 763/3 a p řemíst ěním posedu na poz. p. č.  689/1,     
vše  v k.ú.  Radošovice a o řezáním suchých v ětví, které brání v  obd ělávání     
pozemků p. č.  134/1 a  134/4 v k.ú. K. Lhota, vše bez finan ční  spoluú časti     
obce. Oznamovatel: MS Vl činy Radošovice                                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  25/2015 -  OZ souhlasí  s nákupem  l ks kontejne ru na  t říd ěný     
odpad do Radošovic                                                              
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 26/2015 - OZ souhlasí s vy čišt ěním pozemku p. č. 1041 a 1035/1 v     
k.ú. Radošovice od náletových d řevin                                            
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 27/2015 - OZ souhlasí s bezplatným zap ůj čením KZ Radošovice dne     
21.3.2015 za ú čelem po řádání divadelního p ředstavení                            
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 28/2015 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice d ne  14.3.2015     
za ú čelem po řádání soukromé oslavy p. V. Ou ředníkovi                            
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 29/2015  - OZ nemá p řipomínek k uvažované stavb ě p říst řešku  a     
zpevn ěných  ploch, provedení  nové deš ťové  kanalizace a plynovodu na  poz.     
p. č. 1104  a  1102/1  v  k.ú.  Radošovice.  Investor:  BISO  Keibel  s.r.o.     
Radošovice                                                                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  30/2015 -  OZ souhlasí  s  uzav řením  smlouvy  o  VB  pro  ZZN     
Strakonice a.s. na poz. p. č. 153/2, 158/3, 1047/1, 1047/2, 1047/4 a  1047/7     
v k.ú.  Radošovice a  pov ěřuje starostu podpisem s tím, že údržbu a  drobné     



opravy  ponese oprávn ěný ze služebnosti  na své  náklady a v p řípad ě  oprav     
většího rozsahu musí být ud ělen souhlas vlastníka služebné v ěci                 
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
uásnesení  č. 31/2015  -  OZ  nesouhlasí  se  z řízením  vodovodní  p řípojky     
vodovodu pro  L. a  M. Potužníkovi  z d ůvodu,  že  vodovodní  řad  v  míst ě     
napojení není v majetku Obce Radošovice                                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  32/2015 - OZ vyhlašuje  zám ěr na  prodej pozemku p. č. 141/3  v     
k.ú. Radošovice o vým ěře 42 m2                                                  
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                 


