
Opis usnesení ze  zasedání Obecního  zastupitelstva Obce Radošovice ze  

dne      

15.4.2016                                                                       

                                                                                

usnesení č. 30/2016 - OZ schvaluje ověřovatele zápisu: p. Hynek, Lukeš          

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 31/2016  - OZ  schvaluje na  základě  smlouvy  o  posouzení  

a     

hodnocení  nabídek dodavatele  stavby: Náves  ve  Svaryšově(obnova)"  

firmu     

Znakon a.s. Sousedovice čp. 44 ze cenu 2 055 104,56 Kč a pověřuje  

starostu     

podpisem smlouvy                                                                

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 32/2016 - OZ schvaluje na základě hodnotící tabulky  

dodavatele     

stavby MK na pozemku p.č. 48/20 podél Svaryšovského potoka" v k.ú. K. 

Lhota     

firmu  Znakon a.s. Sousedovice za  cenu 278  435,36 Kč a pověřuje  

starostu     

podpisem smlouvy                                                                

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 33/2016 - OZ souhlasí s vyhlášením záměru na prodej části 

pozemku   

p.č. 579/29 v  k.ú. Nové Strakonice o výměře cca 220 m2 za minimální cenu       

300,- Kč/m2                                                                     

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 34/2016 - OZ souhlasí s výkupem pozemků pod MK dle nového ÚP  

v     

části obce Kapsova Lhota ( k.ú. Radošovice u Strakonic)                         

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 35/2016 - OZ souhlasí s poskytnutím finančního daru 

fotbalovému     

klubu FC Westra Sousedovice v částce 5 000,- Kč na rozvoj mládeže               

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 36/2016  - OZ souhlasí s částečnou úhradou výdajů spojených  

s     

pořádáním DD v Radošovicích v částce 20 000,- Kč                                

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 37/2016 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne  

26.5.2016     

za účelem pořádání valné hromady společnosti Teplarna Strakonice a.s.           

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č.  38/2016 - OZ souhlasí  s připojením  pozemku p.č. 455/1 na  

MK     

p.č. 1062/1 v k.ú. Radošovice. Žadatel: 4x4 US CAR SERVISE s.r.o.               

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 39/2016  - OZ  schvaluje  stanovisko  zaslané  MěÚ  

Strakonice     



ohledně řešení odtokových poměrů v k.ú. Přední Ptakovice                        

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 40/2016 - OZ nemá připomínek k uvažované stavbě " Kapsova 

Lhota     

- parcela č. 555/1 - kNN"                                                       

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č.  41/2016  -  OZ  souhlasí  s  projektovou  přípravou  

místních     

komunikací a podáním žádostí o dotace dle aktuálně vyhlašovaných  

dotačních     

programů                                                                        

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 42/2016 - OZ schvaluje RO č. 4/2016                                 

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 43/2016  - OZ  bere na  vědomí informace starosty o  

získaných     

dotacích na akce                                                                

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 33/2016                                                             

                                                                                 


