
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 19.6.2015                                                                   
                                                                                
usnesení  č. 45/2015  - OZ  schvaluje ov ěřovatele  zápisu: Ing. Helma ,  J.     
Hynek                                                                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 46/2015 - OZ bere na v ědomí zprávu o posouzení nabídek na  akci     
"  Obnova   ve řejného  prostranství   v  Radošovicích"  a  schvalu je  výb ěr     
nejvhodn ějšího  dodavatele: Strabag  a.s. provozní  jednotka  Prachatice  ze     
cenu 342 417,86 K č v četn ě DPH a pov ěřuje starostu podpisem smlouvy              
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 47/2015 - OZ bere na v ědomí zprávu o posouzení nabídek na  akci     
"  Rekonstrukce vodovodu  k posílení  tlaku vody  v odovodu K.Lhota,  obnova     
části kanalizace v K. Lhot ě" a schvaluje výb ěr nejvhodn ějšího dodavatele:       
Kvint Vlachovo B řezí za cenu 1 437 472,- K č v četn ě DPH a pov ěřuje  starostu     
podpisem smlouvy                                                                
hlasování: 10x ano, 1x zdržel se                                                
                                                                                
usnesení č.48/2015 - OZ bere na v ědomí smlouvu o poskytnuté dotace na  akci     
" Rekonstrukce vodovodního řadu  k posílení  tlaku vody vodovodu K.  Lhota"     
uzav řenou s J č krajem a pov ěřuje starostu podpisem                              
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  49/2015 -  OZ schvaluje  dodatel číslo  3 ke  smlouv ě  o  dílo     
Z/046-12 uzav řený s firmou Br ůha a Krampera architekti s.r.o. Č: Bud ějovice     
a pov ěřuje starostu podpisem                                                    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 50/2015 - OZ schvaluje smlouvu o právu k §. 96 od st. 2 pís. a)      
zákona  č. 183/2006  - územní souhlas s provedením vodovodní  p řípojky k  RD     
čp. 64 v Radošovicích a pov ěřuje starostu podpisem                              
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 51/2015 - OZ schvaluje kupní smlouvu uzav řenou s M.  Moty čákem     
na  prodej pozemku  p. č. 141/3 v k.ú. Radošovice o vým ěře 42 m2 a  pov ěřuje     
starostu podpisem                                                               
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 52/2015 - OZ revokuje usnesení č. 73/2014 ze dne 23.7.2014          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 53/2015 - OZ projednalo námitku p. M. Hejtmánka, J. Hejtmánkové     
a A.  Hejtmánkové ze  dne 16.6.2015 k vyn ětí pozemk ů p. č. 226, 1156,  1157,     
999/3, 1000/2, 1000/3  a 997  v k.ú.  Radošovice z  nového ÚP  rekrea ční zóny  
obce 
Radošovice a navrhuje za řazení výše uvedených pozemk ů do ÚP rekrea ční  zóny     
obce Radošovice                                                                 
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  54/2015 -  OZ schvaluje  Záv ěre čný ú čet  Obce  Radošovice  bez     
výhrad v četn ě  nápravných opat ření  spo čívajích v  tom, že  bude v  dalších     
obdobích ú čtován p řípad dotace u které bude požadováno vyú čtování p řes ú čet     
373 (krátkodobé poskytnuté zálohy). Výplata odm ěn neuvoln ěným  zastupitel ům     
nebude nijak  na základ ě  právního rozboru  AK Š ťastný  a partne ři  řešena,     
neboť tato výplata je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., § 77, ostst. 2      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 55/2015  - OZ schvaluje ú četní záv ěrku Obce Radošovice za  rok     
2014                                                                            



hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 56/2015  - OZ  nemá námitek  k uvažované  stavb ě "  p ří řezová      
dílna, sklad  hotových výrobk ů a krytá expedice" na poz. p. č. 141/1 v  k.ú.     
Radošovice. Investor: P. Slavík, Radošovice                                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 57/2015 - OZ nemá p řipomínek k PD " Stavební úpravy stávajícího     
RD,  výstavba   p říst řešku  a  zpevn ěných  ploch,  provedení  nové  deš ťové     
kanalizace a plynovodu. Investor: BISO Keibel s.r.o .                            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 58/2015 - OZ vyhlašuje zám ěr na prodej cca 110 m2 pozemku  p. č.     
83/21 a 83/1 v kú. Radošovice. P řesná vým ěra bude uvedena po zam ěření           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 59/2015 - OZ schvaluje p řísp ěvek na výrobu nových trik ve  výši     
2000,-  K č s výšivkou K. Lhota a p řísp ěvek na reprezentaci obce ve výši         
5 300,- na 36. mezinárodním srazu Lhot a Lehot                                  
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
                                                                                 


