
Opis usnesení OZ Radošovice ze dne 29.4.2021 

 

Usnesení č. 9/2021  

 OZ schvaluje ověřovatele zápisu p. Slavík, Diviš 

hlasování: 10x ano 

 

 

usnesení č. 10/2021 

- OZ schvaluje závěrečný účet Obce Radošovice  za rok 2020 bez výhrad 

hlasování: 10x ano 

 

Usnesení č. 11/2021 

- OZ schvaluje závěrku Obce Radošovice za rok 2020 

hlasování: 10x ano 

 

usnesení č. 12/2021 

- OZ schvaluje směrnici „ Zásady prodeje obecních pozemků“ 

- * Zájemce o koupi pozemku z majetku obce - žádost o prodej podat písemně obecnímu  

- zastupitelstvu (dále jen OZ)– součástí žádosti snímek katastrální mapy či geometrický 

plán (pokud je potřeba vyměření pozemku, žadatel dodá geometrický plán až po schválení 

prodeje)  

 

- * OZ  v případě souhlasu schválí záměr prodeje a zajistí znalecký posudek na cenu 

obvyklou, který určí minimální cenu pozemku pro tento záměr. OZ vyvěsí záměr prodeje 

dle platné legislativy – minimálně 15 dní, o schválení záměru prodeje je zájemce  

vyrozuměn  

-  

- * po vyvěšení záměru prodeje mohou být  OZ předloženy nabídky, popř. připomínky k  

schválení prodeje .  Kritériem výběru  zájemce je nejvyšší nabídnutá cena.  OZ je vybraný 

zájemce  informován a vyzván k zajištění podkladů k uzavření smlouvy – platný 

geometrický plán.  

-  

- * pokud se nejedná o ucelený pozemek, ale jen část - zájemce si zajistí geometrický plán -  

při vyměřování na místě samém přítomen zástupce obce  

-  

- * sepsání smlouvy  zajistí obec na náklady kupujícího zájemce o prodej  

-  

- * veškeré náklady s uzavřením smlouvy a vkladem do katastru včetně znaleckého  

posudku hradí zájemce  

-  

- *vypracovaná kupní smlouva bude následně předložena OZ ke schválení 

 

-  

- * pokud se prodej neuskuteční z důvodů  na straně zájemce , uhradí tento veškeré 

vynaložené náklady obci 

- Tato směrnice nabývá platnosti a účinnosti schválením v OZ Radošovice dne 29.4.2021 
hlasování:  12x ano 

 



      usnesení č. 13/2021 

- OZ souhlasí s pořízením  změny ÚP Obce Radošovice 

hlasování:12x ano 

 

 

Usnesení č. 14/2021 

- OZ schvaluje na základě zprávy o posouzení nabídek   zhotovitele akce „ Revitalizace  rybníka na 

p.č. 50/1 k.ú. Kapsova Lhota“  firmu Stavimperk s.r.o.  Vimperk za cenu 1,887.275,- Kč včetně 

DPH a pověřuje starostku podpisem smlouvy s dodavatelem 

hlasování: 11x ano, 1x zdržel se 

          

 

Usnesení č. 15/2021 

- OZ souhlasí se zrušením Místní lidové knihovny Kapsova Lhota, evidenční číslo 4936 

hlasování: 12x ano 

 

Usnesení č. 16/2021 

- OZ souhlasí s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení VB na pozemky p.č. 1063/1, 1064/1 

a 1087/1 v k.ú. Radošovice  s EG.D a.s. Brno   za podmínky, že v trase vedení bude položen kabel 

pro budoucí veřejné osvětlení 

hlasování: 12x ano 

 

Usnesení č. 17/2021 

- OZ souhlasí se zadáním PD na veř.osvětlení v k.ú. Radošovice na pozemku p.č. 96/4 a v prostoru 

železniční zastávky a dále   u čp. 52 v K. Lhotě u firmy Elektroinvest Strakonice s.r.o. 

hlasování: 12x ano 

 

Usnesení č. 18/2021 

- OZ souhlasí na základě vyhlášeného záměru s pronájmem části pozemku p.č. 194/1 v k.ú. 

Radošovice  o výměře 2 m2   firmě Zásilkovna s.r.o. Praha 9 a pověřuje starostku podpisem  

smlouvy pro umístění Z-boxu a spolupráci pro jeho provozování 

hlasování: 12x ano 

 

Usnesení č. 19/2021 

- OZ na základě žádosti MUDr. P. Švihálka   nesouhlasí s vyhlášením záměru na prodej 9 m2 

pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Svaryšov, stav nemovitosti je OZ znám. 

hlasování:  9x ano 

                   1x ne  

                    2x zdržel se  

 

Usnesení č. 20/2021 

- OZ nemá námitek k uvažovaným stavebním úpravám domu čp. 19   včetně instalace septiku a bio 

filtru na pozemku p.č. st. 10, vše v k.ú. Svaryšov po souhlasném posouzení odb. ŽP MěÚ 

Strakonice 

hlasování:11x ano 

 

Usnesení č. 21/2021 



- OZ souhlasí s vybudováním výpusti odpadních vod ze septiku a následným  zřízením věcného 

břemene na pozemku p.č. 392/1 v k.ú. Svaryšov, který je v majetku Obce Radošovice.  VB bude  

zřízeno na náklady žadatele po kolaudaci a přesném geometrickém zaměření. Cena VB činí 100,- 

Kč / 1 m2 

hlasování: 11x ano 

 

Usnesení č. 22/2021 

- OZ nesouhlasí s prodejem pozemku p.č. 48/9 v k.ú. Kapsova Lhota na základě žádosti p. 

Festermajera 

- hlasování: 11x ano 

 

Usnesení č. 23/2021 

OZ nesouhlasí s prodejem části pozemku p.č. 1063/1 v k.ú. Radošovice u Strakonic na základě 

žádosti manž. Bláhových 

hlasování: 11x ano 

 

Usnesení č. 24/2021 

- OZ vyhlašuje záměr na pronájem pohostinství v Radošovicích čp. 7. 

hlasování: 11x ano 

 

Usnesení č. 25/2021 

- OZ vyhlašuje záměr na prodej dříví samovýrobou na pozemku p.č. 763/3 v k.ú. Radošovice 

hlasování: 11x ano 

 

Usnesení č. 26/2021 

- OZ nemá námitek k uvažované stavbě přístřešku na osobní automobil a přístavbě altánu u domu 

čp. 58 v k.ú. Radošovice 

hlasování: 11x ano 

 

Usnesení č. 27/2021 

- OZ stanovuje p. Helmovi termín obnovení stavby Božích muk v Kapsově Lhotě do 30.6.2021. 

Stavba bude provedena z pálených cihel a pálené krytiny 

hlasování: 11x  ano 

 

 

 

 


