
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 23.7.2014                                                                   
                                                                                
usnesení č. 69/2014 - OZ schvaluje ov ěřovatele zápisu: p. Hejlová, Matas        
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 70/2014  - OZ  schválilo smlouvu  uzav řenou s J. Ou ředníkem  a     
manž. Ou ředníkovými na výkup pozemk ů p. č. 83/45 o vým ěře 22 m2 a p. č. 83/44     
o vým ěře 18 m2 za cenu 100,- K č za m2 a pov ěřuje starostu podpisem              
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 71/2014 - OZ projednalo opravu zápisu u hlasování  o usnesení č.     
68/2014 ze dne 4.7.2014:                                                        
pro: 2 hlasy ( Ing. Uhlík, Kešner )                                             
proti: 3 hlasy ( MUDr. Maxová, Slavík, Hynek )                                  
zdrželo  se hlasování:  6 zastupitel ů                                           
(v usnesení č. 68/2014 bylo myln ě uvedeno: po čet zdržujících zastupitel ů 5)     
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  72/2014 -  OZ souhlasí s p řipojením pozemku p. č. 137/13 na  MK     
p. č. 1087/1 v k.ú. Radošovice. Žadatel Ing. Pfeiffer, Radošovice čp. 113        
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 73/2014 - OZ  vyhlašuje zám ěr  na odprodej části pozemku  p. č.     
50/4  v k.ú.  K. Lhota  o vým ěře cca 9 m2 sousedící s pozemkem p. č. 50/3  v     
k.ú. K. Lhota                                                                   
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  74/2014 -  OZ projednalo  ve řejnoprávní smlouvu  mezi  SÚ  M ěÚ     
Strakonice a L. Novákem, K. Lhota 15 na novostavbu RD a čistírnu  odpadních     
vod na p. č. 444/1 a 444/2 v k.ú. K. Lhota souhlasí s obsahem  ve řejnoprávní     
smlouvy a pov ěřuje starostu podpisem                                            
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  75/2014 - OZ bere  na v ědomí  protokol o výb ěru dodavatele  na     
akci "  Obnova zast řešení  budova čp.  6 v  obci Radošovice"  a souhlasí  s     
výb ěrem nejvhodn ějšího  dodavatele - Václav Lemberger za cenu 478 81 2,-  K č     
bez  DPH (  s DPH  579 363,-  K č) a  pov ěřuje starostu  podpisem smlouvy  s     
dodavatelem                                                                     
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  76/2014 - OZ projednalo žádost firmy ECO-F a.s. o vyjád ření  k     
provozu  za řízení ke sb ěru, výkupu, úprav ě a zpracování odpad ů na p. č.  st.     
310 a p. č. 172/11, vše v k.ú. Radošovice.                                       
Vyjád ření:  OZ Obce Radošovice nesouhlasí z provozováním zařízení na  území     
Obce Radošovice                                                                 
hlasování: 10x ano                                                               


