
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice 

konaného       

dne 20.5.2016                                                                   

                                                                                

usnesení č.  44/2016 -  OZ schvaluje  ověřovatele zápisu:  p.  Vondrys,  

p.     

Růžičková                                                                       

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 45/2016 - OZ  schvaluje kupní  smlouvu mezi Obcí Radošovice  

a     

Annou a  Vladimírem Trnkovými na výkup pozemků p.č. 555/11 a 555/12 v  

k.ú.     

Radošovice a pověřuje starostu podpisem                                         

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 46/2016 - OZ souhlasí na základě vyhlášeného záměru s  

prodejem     

cca 220  m2 pozemku  p.č. 572/29 v k.ú. Nové Strakonice manž. Čihákovým  

za     

cenu  300,- Kč/m2.  Veškeré  náklady  spojené  s  prodejem  pozemku  

uhradí     

kupující                                                                        

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 47/2016  - OZ  schvaluje smlouvu  o reklamě  uzavřenou se  

ZZN     

Strakonice a pověřuje starostu podpisem                                         

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 48/2016 - OZ souhlasí s připojením pozemku p.č. 556/6 k MK 

p.č.     

1062/14 v k.ú. Radošovice u Strakonic na základě žádosti podané V. Čadkem 

a     

A. Trnkovou                                                                     

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č.  49/2016 -  OZ schvaluje  závěrečný účet  Obce  Radošovice  

bez     

výhrad včetně nápravných opatření spočívajících v tom, že transfer na 

pořízení  

majetku  byl přeúčtován  a  u  účtů  031  a  021  byly  změněny  

analytiky.     

Plynofikace pohostinství byly přeřazena na účet 021 200. Dětská hřiště 

byla     

přeřazena na  účet 021.  Veřejné osvětlení  zůstává zařazeno  na účtu  

022,     

neboť  se jedná o soubory majetku, kteté jsou charakterizovány  

samostatným     

technicko-ekonomickým určením ( vyhl. 410/2009, § 14, odst. 4)                  

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 50/2016  - OZ schvaluje účetní závěrku Obce Radošovice za  

rok     

2015                                                                            

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                



usnesení č. 51/2016 - OZ souhlasí s poskytnutím finančního daru 

fotbalovému     

klubu TJ Radošovice z.s. v částce 40 000,- Kč                                   

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 52/2016 - OZ souhlasí s částečnou úhradou výdajů spojených  

s      

pořádáním dětského dne  v K. Lhotě a ve Svaryšově v částkách 3 500,- Kč         

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 53/2016 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne  

2.6.2016      

za  účelem  konání  valné  hromady  společnosti  Teplárna  Strakonice  

a.s.     

/původně schválený tetmín 26.5.2016 se ruší/                                    

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 54/2016  - OZ  souhlasí s opravou cesty p.č. 430 v části  

obce     

Milíkovice ve výši 30 tis. Kč.                                                  

hlasování: 11x ano                                                               


