
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice konaného       
dne 13.4.2012                                                                   
                                                                                
usnesení č. 32/2012 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu - p. Kamba, Matas         
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 33/2012 - OZ  na základ ě  vyhlášeného zám ěru ze dne  23.3.2012     
souhlasí  s prodejem  části pozemku  p. č.  392/1  v  k.ú.  Svaryšov  p.  J.     
Zdychyncovi, Svaryšov čp. 14 za cenu 30,- K č/m2. P řesná vým ěra bude  ur čena     
po geodetickém zam ěření. Veškeré náklady spojené s prodejem pozemku uhr adí      
p. Zdychynec.                                                                   
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 34/2012 - OZ  na základ ě  vyhlášeného zám ěru ze dne  24.2.2012     
souhlasí s pronájmem pozemku p. č. 500 o vým ěře 15056 m2 v k.ú.  Milíkovice      
p. Kubi čkovi, Milíkovice čp. 14 pro zem ědělské využití. Nájemné činí 1500,-     
Kč za rok                                                                       
hlasování: 10x ano, 3x zdrženo                                                  
                                                                                
usnesení  č. 35/2012  - OZ  souhlasí se  zprávou o  posouzení  a  hodnocení     
nabídek na akci " Vodovod Kapsova Lhota - 1. stavba : vodovodní p řivad ěč         
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 36/2012 - OZ nemá p řipomínek k uvažovaným stavbám:                  
1)  Radošovice  u  zastávky  ČD  -  kabel  NN.  Investorem  akce  je  E.ON      
Distribuce. Starosta projedná s Elektroinvestem dal ší možnou variantu           
2) Prodloužení  kanalizace a vodovodu pro pr ůmyslový areál Davako s.r.o.  a     
Jar. Hrdina. Investorem bude Davako a p. Hrdina                                 
3) K výstavb ě op ěrné zdi u domu čp. 140 v k.ú. Radošovice. Žadatelé  manž.      
Hulmákovi                                                                       
4) K  novostavb ě rekrea čního  domu na  pozemcích p. č.  95/4 a 95/5 v  k.ú.      
Radošovice. Žadatelé: manž. Bartzokovi, Strakonice                              
                                                                                
                                                                                
usnesení č.  37/2012 -  OZ souhlasí  s ve řejnoprávní  smlouvou mezi  M ěstem     
Strakonice a  L. Lukešovou, Radošovice čp. 75 na " nástavbu objektu RD  čp.     
75 na poz. p. č. 118 v k.ú. Radošovice" a pov ěřuje starostu podpisem             
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 38/2012  - OZ  souhlasí s  p řísp ěvkem ve  výši 18  tis. K č  na     
uskute čnění D ětského dne v sobotu 9.6.2021 od 14,00 hodin v Radoš ovicích        
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 39/2012  - OZ  souhlasí s  dopln ěním herních prvk ů na  d ětské      
hřišt ě  na návsi  v Radošovicích  - houpa čka  vahadlová (  Bára) a  opravou     
pružinových houpadel                                                            
hlasování: 13x ano                                                               


