
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 24.4.2015                                                                   
                                                                                
usnesení č.  33/2015 - OZ zvolilo ov ěřovatele zápisu: p. Hrachovcová,  Ing.     
Růži čková                                                                       
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 34/2015 - OZ  na základ ě  vyhlášeného zám ěru ze dne  13.3.2015     
schvaluje prodej pozemku p. č. 141/3 o vým ěře 42 m2 v k.ú. Radošovice p.  M.     
Moty čákovi, Radošovice čp. 137 za cenu 100,- K č za 1 m2. Veškeré náklady  s     
prodejem hradí kupující                                                         
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 35/2015 - OZ revokuje usnesení č. 687/2014 o vyhlášení  zám ěru     
na odprodej části pozemku p. č. 83/21 v k.ú. Radošovice                          
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 36/2015 - OZ pov ěřuje starostu jednáním s majiteli pozemk ů pod      
MK v  úseku z  K. Lhoty  ke k řižovatce se silnicí III. t řídy p. č. 1072/3  v     
k.ú. Radošovice                                                                 
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 37/2015 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice d ne  19.9.2015     
za ú čelem po řádání svatby. Žadatelka: B. Jirsová, Radošovice                    
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  38/2015 -  OZ souhlasí s uzav řením darovací smlouvy se SOB  na     
finan ční dar 300,- K č ( školení)                                                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 39/2015  - OZ  souhlasí se  zpracováním podklad ů  k žádosti  o     
dotaci " Kulturní d ům - snížení energetické náro čnosti" za cenu 51 tis. K č.     
Zpracovatel: Ing. Skala, Čečelovice                                             
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 40/2015 - OZ bere na v ědomí schválení dotace na akce:               
1) rekonstrukce vodovodního řadu k posílení tlaku vody vodovodu K. Lhota ve     
výši 700 tis. K č                                                                
2) obnova ve ř. prostranství v  Radošovicích ve výši 120 tis. K č                 
3) obnova části kanalizace v K. Lhot ě ve výši 60 tis. K č                        
a souhlasí s realizací výše uvedených akcí                                      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 41/2015 - OZ souhlasí s finan ční spoluú častí na konání d ětských     
dnů  v jednotlivých  částech obce  ( Radošovice  18 000,-  K č,  Svaryšov  a     
Milíkovice 3 500,- K č , K. Lhota 3 500,- K č )                                   
hlasování: 12x ano                                                               


