
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice  

konaného      

dne 23. 1.2015                                                                  

                                                                                

usnesení č. 1/2015 - OZ schválilo ověřovatele zápisu: p. Vondrys, Samek         

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č.  2/2015 -  OZ  schvaluje  kompletní  přípravu  akce  "  

Snížení     

energetické  náročnosti objektu  KZ  Radošovice".  Dodavatel:  Ing.  

Skala,     

Čečelovice. Schvaluje  první etapu  - energetický  audit budovy do výše  

28     

tis. Kč včetně DPH                                                              

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 3/2015 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice:                     

1) dne 30.1.2015 - TJ  Radošovice za účelem pořádání sportovního plesu          

2) dne 17.10.2015 - Z. Maříkovi za účelem pořádání country bálu                 

3) dne 1.8.2015 - P. Boublíkovi za účelem pořádání svatby                       

4) dne 24.1.2015  -  bezplatné  zapůjčení  za  účelem  pořádání  dětského       

maškarního bálu                                                                 

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení   č.    4/2015   -     OZ   souhlasí     s   uvažovanou    

stavbou     

TM-BTA-Strakonice-C-Stras-OK.  Investor: O2  Czech Republic  a.s.  Praha  

a     

souhlasí s  uzavřením smlouvy  o budoucí  smlouvě o  zřízení služebnosti  

s     

investorem akce za podmínky, že dojde ke zpevnění cesty v celé šíří a 

délce     

štěrkovým  povrchem a  s podmínkou,  aby projektové  řešení  umožňovalo  

do     

budoucna opatření komunikace asfaltobetonovým povrchem                          

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č.  5/2015 -  OZ nesouhlasí  se směnou  pozemku p.č.  193  v  

k.ú.     

Radošovice                                                                      

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 6/2015  - OZ  souhlasí s pokácením 1 ks jasanu a 1 ks lípy  

na     

poz. p.č. 1035/1 ( náves) a 1 ks jedle, 1 ks smrku a 1 ks borovice na  

poz.     

p.č. 2, vše v k.ú. Radošovice. Kácení odbornými firmami zajistí p. 

Ouředník     

( p.č. 1035/1) a p. Kalous ( p.č. 2) bez finanční účasti Obce Radošovice  

a     

dříví si ponechají pro svoji potřebu                                            

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 7/2015 - OZ souhlasí s opravou propustku na poz. p.č. 994/3  

v      

k.ú. Radošovice za cenu 37 042,94 Kč včetně DPH. Zhotovitel: P.  

Michalčík,     

Strakonice                                                                      



hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 8/2015  - OZ  schvaluje příspěvek  na dětský  maškarní  bál  

v     

Radošovicích dne 24.1.2015 ve výši 9 000,- Kč                                   

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 9/2015 - OZ schvaluje RO č. 12/2014                                 

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

                                                                                

                                                                                 


