
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice konaného dne 13.5.2022 

Usn. č. 18/2022 - OZ schvaluje ověřovatele zápisu: p. Diviš, Hrachovcová 

hlasování: 12x ano 

 

usn. č. 19/2022 - OZ schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí uzavřenou s Povodím Vltavy s.p.  

na pozemek p.č. 300/20 v k.ú. Mutěnice a pověřuje starostku podpisem 

hlasování: 12x ano 

 

 usn. č. 20/2022 -  OZ souhlasí s výkupem pozemků za účelem zřízení cesty od  V. Ouředníka 

v k.ú. Radošovice za cenu 100,- Kč za 1 m2. Přesná výměru bude určena po vyhotovení GP. 

hlasování: 12x ano 

 

 usn. č. 21/2022 -  OZ  souhlasí se zřízením vodovodní a kanalizační přípojky na pozemek p.č. 

207/17 přes pozemek p.č. 96/23 , který je v majetku Obce Radošovice. Vše v k.ú. Radošovice. 

Žadatelé: manž. Bělohlavovi 

hlasování: 12x ano 

 

 usn. č. 22/2022 - OZ nemá připomínek k uvažované rekonstrukci STL Radošovice, křížení 

Svaryšovského potoka. Investor: EG.D Brno 

hlasování: 12x ano 

 

 usn. č. 23/2022 - OZ souhlasí s PD splaškové kanalizace k RD čp. 25 v k.ú. Kapsova Lhota. 

Žadatel: Festermajerová  J. 

hlasování: 12x ano 

 

 usn. č. 24/2022 - OZ souhlasí s pronájmem KZ dne 28.5.2022. Žadatel: J. Bláha, Radošovice 

hlasování: 12x ano  

 

 usn. č. 25/2022 - OZ souhlasí se  smlouvou o reklamě uzavřenou se ZZN a.s. Strakonice 

hlasování: 12x ano  

 

 usn. č. 26/2022 - OZ souhlasí s úpravou vjezdu na pozemek p.č. 81/2 v k.ú. K. Lhota za 

podmínky, že dojde k zachování odtokových poměrů srážkové vody. Žadatel: M. Kantor 

hlasování: 12x ano 

 

- Usn. č. 27/2022 – OZ schvaluje ceník nájmu KZ Radošovice: 

Občané s trvalým pobytem v obci                                 akce 1.000,- Kč 

Ostatní občané                                                                  akce 5.000,- Kč 

Plesy a zábavy místních spolků                                       akce 2.500,- Kč 

Plesy a zábavy ostatní                                                       akce 8.000,- Kč 

Firemní oslavy                                                               hodina  1.000,- Kč 

Výstavní, přednášková činnost, kurzy                       hodina     400,- Kč 

Služba úklid                                                                                  3.000,- Kč 

K výše uvedeným částkám bude účtovaná energie a služba hasičů. Platnost a účinnost od 

13.5.2022 

hlasování: 12x ano 


