
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 13.8.2015                                                                   
                                                                                
usnesení č. 62/2015- OZ schvaluje ov ěřovatele zápisu: p. Kamba, p. Samek        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 63/2015 - OZ schvaluje výkup pozemk ů pod MK dle znaleckého posudku 
č.  7143- 071/15 zpracovaného J. Panuškou                                                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 64/2015 -  OZ schvaluje darovací smlouvu uzav řenou s TJ Radošovice 
na finan ční  dar 
na  provoz oddílu kopané ve  výši 40 000,-  K č a pov ěřuje starostu  podpisem    
smlouvy                                                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 65/2015 - OZ schvaluje darovací smlouvu s A. Hrac hovcovou na 
finan ční dar na výrobu trik a  reprezentaci obce  na 36.  sjezdu Lhot a Lehot 
ve výši 7 300,-  K č  a  pov ěřuje starostu podpisem                                                     
hlasování: 10x ano                                                              
            1x zdržel se                                                        
                                                                                
usnesení č. 66/2015 - OZ bere na v ědomí smlouvy o poskytnutí dotací uzav řené s 
Jč krajem z  POV na akce:                                                                       
1) obnova ve řejného prostranství Radošovice - ve výši 120 000,- Kč              
2) obnova části kanalizace v K. Lhot ě - ve výši 60 000,- K č                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 67/2015 -  OZ vyhlašuje  zám ěr na  pronájem nebytových  prostor 
v  čp. 7,  ob čanská vybavenost, na pozemku p. č. 20 v k.ú. Radošovice                               
hlasování:                                                                      
                                                                                
usnesení č. 68/2015 - OZ  schvaluje na  základ ě vyhlášeného  zám ěru prodej  
částí pozemk ů  p. č. 83/21 a  83/1 v k.ú. Radošovice o vým ěře cca 110 m2 
spole čenství  vlastník ů pro d ům čp. 127 v Radošovicích za cenu 100,- K č/m2. 
Veškeré náklady  uhradí SV.                                                                            
hlasování 11x ano                                                               
                                                                                
- usnesení č. 69/2015 - OZ vyhlašuje zám ěr na prodej 26 m2 z části  pozemku     
p. č. 50/4 v Kapsov ě Lhot ě 
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
- usnesení č. 70/2015 - OZ schvaluje RO č. 7/2015                               
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
- usnesení č. 71/2015 - OZ nemá námitek k uvažovanému oplocení pozemku p. č.     
65/6 v k.ú. K. Lhota. Žadatel: K. Hlavá č                                        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
- usnesení  č. 72/2015 - OZ souhlasí s p řipojením novostavby RD na  pozemku     
p. č. 126/6  v k.ú.  Radošovice na  kanalizaci v  majet ku  Obce  Radošovice.     
Žadatel: V. Mikeš                                                               
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
- usnesení č. 73/2015 - OZ schvaluje nákup 4 ks lavi ček za cenu 2 200,-  K č     
za kus.  Lavi čky budou umíst ěny na  návsi v  Milíkovicích a Svaryšov ě -  po     
dvou kusech                                                                     
hlasování: 11x ano                                                               


