
Opis   usnesení  ze   zasedání  Obecního   zastupit elstva  Obce  Radošovice      
konaného dne 13.6.2008                                                          
                                                                                
usnesení č. 221/2008 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Ou ředník, Slavík     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  222/2008 -  OZ souhlasí bez výhrad se záv ěre čným ú čtem obce  a     
schvaluje rozpo čtové opat ření č. 1/2008                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 223/2008 - OZ souhlasí s prodejem pozemku p. č. 1062/3 o  vým ěře     
320 m2 dle vyhlášeného zám ěru za odhadní cenu firm ě BISO-Keibel s.r.o.          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  224/2008 -  OZ souhlasí  se smlouvou  o dílo  uz avřenou  s  L.     
Pudilem na se čení  protipovod ňových hrází  a p řilehlých pozemk ů a  pov ěřuje     
starostu podpisem                                                               
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 225/2008 - OZ souhlasí s nákupem 5 kontejnér ů na t říd ěný odpad      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 226/2008 - OZ schvaluje na základ ě vyhlášeného zám ěru  sm ěnnou      
smlouvu  mezi Ing.  P. Klasem,  M. Kotrchovou  a Ob cí  Radošovice na  sm ěnu     
pozemků p. č.  945/7 o  vým ěře 72  m2 a  50/3 o  vým ěře 395  m2 s  doplatkem     
32.300,-K č a pov ěřuje starostu podpisem                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 227/2008 - OZ souhlasí s uzav řením smlouvy o poskytnutí grantu      
ve výši 473.567,- K č z prost ředk ů KÚ-J č kraje na akci " Radošovice -  stoka     
odleh čení" a pov ěřuje starostu podpisem                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 228/2008 - Na základ ě výb ěrového řízení souhlasí OZ s uzav řením     
smlouvy  s firmou  Elektrostav  Strakonice  na  akc i  "  Ve řejné  osv ětlení     
Radošovice" za cenu 210.091,-  K č v četn ě  DPH a pov ěřuje starostu  podpisem     
smlouvy na realizaci díla                                                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 229/2008  - OZ  souhlasí s  uzav řením smlouvy  o  p řipojení  k     
distribu ční  soustav ě pro čp. 6  v Radošovicích  a s uhrazením poplatku  ve     
výši 10.000,- K č                                                                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 230/2008 - OZ revokuje své usnesení č. 213/08 z d ůvodu chybného     
uvedení  n ěkterých   p. č.  pozemk ů.   Čísla  byla  uvedena  ze  stavu  p řed     
digitalizací. Po řádné identifikaci pozemk ů bude vyhlášen nový zám ěr            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  231/2008 -  OZ nesouhlasí s pronájmem části pozemku č. 48/1  v     
k.ú. Kapsova Lhota z d ůvodu obdržení petice s nesouhlasem místních ob čanů       
hlasování: 9x ano, 1x ne, 1x zdržel se                                          
                                                                                
usnesení č. 232/2008 - OZ nesouhlasí s p řísp ěvkem na rekonstrukci zápultí v     
restauraci                                                                      
hlasování: 11x ne                                                               
                                                                                
usnesení č. 233/2008 - OZ nesouhlasí s prodejem akcií České spo řitelny a.s.     
hlasování: 11x ne                                                               
                                                                                
usnesení  č. 234/2008  - OZ  souhlasí se  zpracováním žádosti  o dotaci  na     
projekt  " Revitalizace  objektu čp. 6  a  ve řejných  prostranství  v  obci     
Radošovice" p. Ing. Roudnickou za cenu 60.000,- K č                              
hlasování: 10x ano, 1x zdržel se 


