
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva k onaného dne 22.6.2012  v      
Radošovicích                                                                    
                                                                                
usnesení č. 56/2012 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Hejlová, Kešner       
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  57/2012 -  OZ schvaluje  záv ěre čný ú čet  Obce  Radošovice  bez     
výhrad                                                                          
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 58/2012 - OZ na základ ě vyhlášeného zám ěru souhlasí s  prodejem     
pozemku p. č.  1081/4 v k.ú. Radošovice o  vým ěře 272 m2 jedinému zájemci p.     
P. Čechovi  za cenu 40,- K č za 1 m2 a pov ěřuje starostu podpisem smlouvy.       
Veškeré  náklady související s prodejem pozemku uhr adí kupující                 
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 59/2012 - OZ  souhlasí se  smlouvou budoucí o z řízení  v ěcného     
břemene uzav řenou s manž. Šípovými, K. Lhota na pozemku p. č.48/11, 48/254 a     
284/24 v  k.ú. K.Lhota  za  ú čelem  vedení  odpadního  potrubí  a  pov ěřuje     
starostu podpisem                                                               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
-  usnesení č.  60/2012 -  OZ souhlasí  se zakoupením  trakt ůrku na  údržbu     
veřejných ploch  v obci prost řednictvím SOS a úhradou finan čního podílu  ve     
výši 36.700,- K č                                                                
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
-  usnesení č.  61/2012 - OZ bere na v ědomí výpove ď z nájmu pohostinství  v     
Radošovicích čp. 7 a vyhlašuje zám ěr na pronájem od 1.9.2012                    
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
-  usnesení č. 62/2012 - OZ souhlasí s vybudováním st řída ček u  fotbalového     
hřišt ě  na pozemku p. č. 52/2  v k.ú.  Radošovice. Stavba bude provedena  na     
náklady TJ Radošovice                                                           
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
-  usnesení č. 63/2012 - OZ souhlasí s podáním žádosti o grant n a  po řízení     
nového ÚP  Obce Radošovice  na KÚ-J č  kraje v četn ě jeho spolufinancování  z     
prost ředk ů obce v částce 312 tis. K č                                            
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
- usnesení  č. 64/2012 - OZ souhlasí s opravou st řechy nad budovou čp. 7  v     
Radošovicích. Výb ěr zhotovitele v četn ě inž. činnosti provede odb. firma         
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
- usnesení č. 65/2012 - OZ souhlasí s provedením opravy vodovod ní  p řípojky     
do domu čp. 16 v k.ú. Milíkovice a opravou poškozené kanaliz ace na návsi  v     
Milíkovicích. Oprava kanalizace bude provedena na n áklady obce. Žadatel: J.     
Zloch, Milíkovice                                                               
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 66/2012 - OZ nemá p řipomínek k uvažované akci Radošovice Biso -     
přeložka KNN. Žadatel: Elektroinvest Strakonice                                 
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 67/2012 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice d ne  14.7.2012     
za   ú čelem  svatby  manž.  Hronových.  Pronájem  se  usku te ční  v  p řípad ě     
nepříznivého po časí. Veškeré služby v KZ si zajistí žadatelé                    
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
- usnesení  č. 68/2012 - OZ souhlasí s poskytnutím p řísp ěvku na činnost  TJ     



Radošovice ve výši 40 tis. K č                                                   
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
- usnesení č. 69/2012 - OZ projednalo žádost E. Schmitta, Kosmo naut ů  1234,     
Strakonice o vydání souhlasu se stavbou rodinného d omu na poz. p. č. 203/9 v     
k.ú. Radošovicea  žádost o  povolení trvalého  vjez du na  tento pozemek.  K     
rozhodnutí  je pot řeba dopl ňující informace. Žadatel bude vyzván k  jednání     
se starostou                                                                    
hlasování: 13x ano                                                               


