
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice konaného dne 1.9.2021 

 

Usnesení č. 45/2021 – OZ schvaluje ověřovatele zápisu: p. Hrachovcová, p. Diviš 

Hlasování: 13x ano 

Usnesení č. 45/2021 – OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB služebnosti uzavřenou 

se Správou železnic, st. Organizace Praha na pozemek p.č. 1083/1 v k.ú. Radošovice a pověřuje 

starostku podpisem 

Hlasování: 13x ano 

Usnesení č. 46/2021 – OZ schvaluje smlouvu o zajištění předškolního vzdělávání ve školském obvodu 

spádové MŠ zřizované Městem Strakonice a pověřuje starostku podpisem 

Hlasování: 13x ano 

Usnesení č. 47-49/2021 

          – OZ vyhlašuje záměr na prodej cca 5 m2 pozemku p.č. 282/1 v k.ú. K. Lhota. Přesná výměra     

bude určena na základě předloženého GP 

- OZ vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p.č. 192/1 v k.ú. Radošovice k zemědělskému 

využití 

- OZ vyhlašuje záměr na pronájem pozemku p.č. 193 v k.ú. Radošovice k zemědělskému využití 

Hlasování: 13x ano 

Usnesení č. 50-53/2021  

- OZ souhlasí s pronájmem KZ dne 4.9.2021 za účelem soukromé oslavy 

- OZ souhlasí s pronájmem KZ dne 10.9.2021 za účelem pořádání taneční zábavy 

- OZ souhlasí s pronájmem KZ dne 18.9.2021 za účelem pořádání diskotéky 

- OZ souhlasí s pronájmem KZ dne 25.9.2021 za účelem pořádání soukromé oslavy 

Hlasování: 13x ano 

Usnesení č. 54/2021 – OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení obecního systému 

odpadového hospodářství 

Hlasování: 13x ano 

usnesení č. 55/2021 – OZ schvaluje Obecně závaznou vyhlášku o stanovení místního poplatku za 

obecní systém odpadového hospodářství 

hlasování: 13x ano 

Usnesení č. 56/2021 – OZ nemá připomínek k uvažované stavbě skladu zahradní techniky a domácí 

dílny na pozemku p.č. 50/1 a 944/17 v k.ú. Radošovice 

Hlasování:  

Usnesení č. 57/2021 – OZ nemá připomínek k uložení podzemního potrubí do pozemku p.č. 894/1 

v k.ú. Radošovice. 



Před kolaudací septiku bude výše uvedené potrubí zaměřeno a předložena OZ úplatná smlouva o 

zřízení VB. Cena za zřízení VB činí 100,- Kč za běžný metr 

Hlasování: 13x ano 

Usnesení č. 58/2021 – OZ nemá připomínek k uvažované stavbě prodejny zahradní a zemědělské 

techniky firmy Milisterfer Radošovice 

Usnesení č. 59/2021 – OZ nesouhlasilo se změnou ÚP týkající se pozemku p.č. 845 v k.ú. Radošovice 

Hlasování: 10x nesouhlasilo se změnou 

              3x zdržel se hlasování 

Usnesení 60/2021 – OZ bere na vědomí změnu administrátora na akci „ Kanalizace K. Lhota“ firma 

Česká vodohospodářská s.r.o. 

Usnesení č. 61/2021 . OZ bere na vědomí žádost manž. Němcových o vyřešení situace s přívalovými 

dešti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


