Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice
konaného
dne 20.11.2015
usnesení č. 88/2015 - OZ schvaluje ověřovatele zápisu: p. Hynek, Ing.
Kamba
hlasování: 11x ano
usnesení č. 89/2015 - OZ schvaluje pachtovní smlouvu uzavřenou s J.
Helmou
na pozemky p.č. 763/1 a 763/2 v k.ú. Radošovice a pověřuje
starostu
podpisem
hlasování: 11x ano, 1x zdržel se
usnesení 90/2015 - OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku Obce Radošovice
č.
1/2015
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním
odpadem
hlasování: 12x ano
usnesení č. 91/2015 - OZ schvaluje Smlouvu na zajištění svozu bioodpadu
a
jeho následné zpracování uzavřenou s DMP s.r.o. Pracejovice a
pověřuje
starostu podpisem
hlasování: schválení odloženo za účelem zjištění jiných alternativ
usnesení č. 92/2015 - OZ souhlasí s
MK
Radošovice p.č. 1064/1 pro SOS
hlasování: 12x ano

finanční spoluúčastí

na opravu

usnesení č. 93/2015 - OZ na základě usnesení č. 54/2015 nebude
požadovat
vrácení části odměn zastupitelů
hlasování: 12x ano
usnesení č. 94/2015 - OZ souhlasí s proplacením výdajů souvisejících
s
pořádáním Mikulášských nadílek v jednotlivých částech obce ve výši:
Radošovice 9 000,- Kč a bezplatné využití KZ, Kapsova Lhota 1 400,- Kč
a
Svaryšov 1 400,- Kč
hlasování: 12x ano
usnesení č. 95/2015 - OZ souhlasí s přístavbou a rekonstrukcí haly H3
(BISO
Keibel s.r.o.) na základě žádosti o stanovisko podané Ing. L. Kadaněm.
OZ upozorňuje, že v blízkosti předmětné stavby se nachází bytová
jednotka,
která je trvale obývána.
hlasování: 12x ano

usnesení č. 96/2015 - OZ schvaluje cenu za pronájem kulturního zařízení
dle
následujícího ceníku platného od 1.1.2016
cena za pronájem kulturního zařízení včetně vody a el. energie 4 000,Kč
za den konané akce + úhrada spotřeby plynu po dobu převzetí objektu
+
úhrada služby hasičů + úhrada za úklid 1 500,- Kč ( pokud bude
úklid
zajišťován obcí)
hlasování: 11x ano

