Opis usnesení
18.4.2008

ze zasedání

usnesení č. 192/2008 Uhlík
hlasování: 11x ano

Obecního

OZ schválilo

usnesení č. 193/2008 - k
Ing. Šimáka k žádosti a
mlýnského náhonu, pověřuje
dotace na úpravu mlýnského
hlasování: 11x ano

zastupitelstva

Obce

Radošovice

ověřovatele zápisu: p. Ouředník,

dne

p.

žádosti p. Ing. Šimáka - OZ vyslechlo informaci
požaduje upřesnění k záměru od všech nájemců
starostu získáváním informací k možnosti získání
náhonu

usnesení č. 194/2008 - OZ projednalo žádost manž. Rybových na změnu
Obce. Obec prověří možnosti a důsledky změny ÚP v dané lokalitě
hlasování: 11x ano

ÚP

usnesení č. 195/2008 - OZ projednalo žádost p. Festermajera o pronájem
části pozemků p.č. 48/9 a 48/1 v k.ú. Kapsova Lhota.
OZ rozhodlo, že názor zastupitelů bude upřesněn na příštím zastupitelstvu,
které se uskuteční v části obce Kapsova Lhota
hlasování: 11x ano
usnesení č. 196/2008 - OZ souhlasí s vestavbou OÚ do části bývalé prodejny
v Radošovicích čp. 7 a pověřuje starostu jednáním ve věci zpracování PD.
Výběr dodavatele bude proveden dle směrnice obce. Předpokládané náklady:
PD územní souhlas: 12000 až 15000 Kč
PD provedení stavby: 50000,- Kč
hlasování: 11x ano
usnesení
č. 197/2008 - OZ vyhlašuje záměr na prodej demontovaných
izolačních panelů ze stávajících skladů v objektu čp. 6 v Radošovicích.
Demontáž provede kupující.Přihlášky je nutno podat do 30.6.2008
hlasování: 11x ano
usnesení č. 198/2008 - OZ vyhlašuje záměr na prodej palivového dříví v
množství cca 26 prostorových metrů za cenu 350,- Kč za prostorový metr.
Jedná se o zpracované dřevo. Přihlášky je nutno podat do 14.5.2008
hlasování: 11x ano
usnesení č. 199/2008 - OZ vyhlašuje záměr na prodej pozemku p.č. 1062/3
k.ú. Radošovice u Strakonic za cenu dle znaleckého posudku. Jedná se
oplocený pozemek v areálu firmy BISO Keibel s.r.o.
hlasování: 12x ano

v
o

usnesení č. 200/2008 - OZ souhlasí se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení
práva odpovídajícího věcnému břemeni na poz. p.č. 1073/1, 1073/2, 971/4,
971/5, 1144, 909 s E.ON Distribuce a.s. a pověřuje starostu podpisem
hlasování: 12x ano
usnesení č. 201/2008 - OZ bere na vědomí studii na vodovod a kanalizaci pro
K. Lhotu a pověřuje starostu a p. Uhlíka jednáním s TS s.r.o.. Strakonice.
usnesení č. 202/2008 - OZ souhlasí s provedením výběrového řízení na
dodavatele stavby " Veřejné osvětlení ke hřišti v Radošovicích". Starosta
jmenuje výběrovou komisi ve složení: p. Kouba, Slavík, Hejlová, Maxová
hlasování: 12x ano
usnesení č. 203/2008 - OZ bere na vědomí stanovisko výběrové komise a
souhlasí s vyzváním formy p. Lukáš Pudil na předložení návrhu smlouvy na
sečení hrází a přilehlých pozemků v k.ú. Radošovice a Mutěnice

hlasování: 12x ano
usnesení č. 204/2088 - OZ bere na vědomí informaci
příspěvcích v roce 2007 a 2008 pro děti a sportovce

o

poskytnutých

usnesení č. 205/2008 - OZ projednalo žádost manž. Martanových o úpravu
parkování na místní komunikaci v obci. OZ rozhodlo, že nebude navrhovat
úpravu
místního značení.
Vše řeší
zákon o
provozu na pozemních
komunikacích. OZ vzalo na vědomí připomínky p. Hejtmánkové a souhlasí s
výzvou občanům k parkování na vlastních pozemcích
hlasování: 12x ano
usnesení č. 206/2008 - OZ souhlasí s příspěvkem na pořádání Dětského dne ve
Svaryšově a Milíkovích ve výši 2700,- Kč
hlasování:12x ano
usnesení č. 207/2008 - OZ souhlasí s úhradou dopravy na zájezd pro děti
Prahy dne 17.5.2008. Předpokládaná částka 8000,- Kč
hlasování: 12x ano
usnesení č. 208/2008
návrhem nesouhlasí
hlasování: 12x ano

- OZ

projednalo žádost

do

paní Rejžkové a Kubešové.

usnesení č. 209/2008 - OZ projednalo žádost manž.
chodníku. Rozhodnutí bude po seznámení se situací
hlasování: hlasování: 12x ano

Plochých

na

opravu

S

