
Opis usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 21.11.2014                                                                  
                                                                                
usnesení č.  98/2014 -  OZ schválilo  ov ěřovatele zápisu: Ing. Lukeš,  Ing.     
Růži čková                                                                       
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 99/2014 - OZ schvaluje členy výbor ů obce:                           
finan ční výbor  :  p.  D.  Humpolcová,  Radošovice  čp.  125,  M.  Samková,     
Radošovice čp. 90                                                               
kontrolní výbor:  p. D.  K ůrková, Radošovice  čp.  161,  MUDr.  P.  Maxová,     
Radošovice čp. 23                                                               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 100/2014 - OZ schvaluje povod ňovou komisi obce ve složení:          
předseda: p. R. Slavík                                                          
místop ředseda: p. J. Vondrys ml.                                                
členové: L. Samek, Ing. Helma, V. Zábranský                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 101/2014 - OZ schvaluje na základ ě vládního na řízení č. 37/2003     
v platném zn ění m ěsí ční odm ěny neuvoln ěným člen ům OZ od 6.11.2014               
místostarostovi: 5.500,- K č                                                     
předsed ům výbor ů:  800,- K č                                                     
člen ům: 460,- K č                                                                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 102/2014 - OZ schvaluje složení inventariza ční komise obce:         
předseda:p. Ing. Hejlová                                                        
členové:p. Ing. Kamba, p. Hynek, p. Trojanová                                   
termíny konání inventur: do 20.1.2015                                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 103/2014 - OZ schvaluje smlouvu o z řízení VB uzav řenou s M ěstem     
Strakonice na pozemky p. č.  96/1, 96/23,  97/1, 97/2, 194/1, 209/2.  209/5,     
1044/3, 1110  v k.ú.  Radošovice a  p. č. 572/9  v k.ú.  Nové  Strakonice  a     
pov ěřuje starostu podpisem                                                      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 104/2014 - OZ schvaluje smlouvu o zajišt ění zp ětného odb ěru  a     
využití  odpad ů z obal ů uzav řenou s EKO-KOM a.s. Praha a pov ěřuje  starostu 
podpisem                                                                        
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 105/2014  - OZ  nemá p řipomínek  k uvažované  stavb ě  kolny  a     
příst řešku na obytný automobil a lo ď na pozemcích p. č. 101/5 a 101/6 v k.ú.     
Radošovice. Žadatel: manž. Zlochovi, Radošovice                                 
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 106/2014 - OZ nemá p řipomínek k uvažovanému napojení srážkových     
vod z  domu čp.  17 ve  Svaryšov ě do  deš ťové  kanalizace  v  majetku  Obce     
Radošovice. žadatel: P. Pokorný, Svaryšov                                       
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  107/2014 -  OZ souhlasí  s podáním  žádosti  z  ROP  NUTS  II.     
Jihozápad  a s následnou realizací projektu " Rekon strukce, modernizace  a 
dostavba místních komunikací Radošovice" ve výši 12  045 000,- K č                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 108-113/2014                                                        
- OZ schvaluje zajišt ění fian čního krytí dle p ředchozího usnesení               



-  OZ schvaluje profinancování projektu v celkové částce rozpo čtu  projektu     
ve výši 12 045 000,- K č                                                         
- OZ schvaluje zajišt ění fian čního krytí části rozpo čtu projektu z rozpo čtu     
obce                                                                            
- OZ schvaluje formu  financování projektu  a to  z  vlastních  finan čních 
prost ředk ů ve výši 2 045 000,- K č                                               
- OZ schvaluje vybavení bankovního úv ěrového p říslibu na částku 10 mil. K č      
- OZ schvaluje  vy řízení úv ěrového  p říslibu a  následné vybavení  úv ěrové      
smlouvy na uvedenou částku                                                      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 114/2014 - OZ schvaluje RO č. 11                                    
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 115/2014 -  OZ schvaluje  p řísp ěvek na Mikulášskou nadílku  pro     
část obce Svaryšov a Milíkovice na rok 2014 ve výši 1 400,- K č 
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  116/2014 -  OZ schvaluje  p řísp ěvek na  Mikulášskou nadílku  v 
Kapsov ě Lhot ě ve výši 1 400,- K č                                                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                 


