
Opis usnesení ze sch ůze Obecního zastupitelstvo Obce Radošovice konané  dne      
24.10.2008                                                                      
                                                                                
usnesení č. 276/2008 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu - Ing. men čík,  Ing.     
Samek                                                                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  277/2008 - OZ souhlasí  se zám ěrem  firmy HEC group s.r.o.  na     
vybudování slune ční elektrárny  v prostoru  bývalé firmy Řemesla AZ  s.r.o.     
Jedná se  o pozemky p. č. stav. 307, 308, 310 a poz. p. č. 172/12, 172/16  a      
172/11 vše v k.ú. Radošovice u Strakonic. Tyto poze mky jsou v sou časné dob ě     
majetkem firmy HEC group s.r.o. Dle návrhu zástupc ů firmy HEC group  s.r.o.     
bude   po  dobu  provozu  elektrárny  každoro čně  p řevád ěna  na  ú čet  Obce     
Radošovice částka  ve  výši  2%  z  celkových  tržeb  získaných   z  provozu     
elektrárny.  Toto se  bude vztahovat i na další prá vní nástupce. Smlouva  o     
převodu  finan čních  prost ředk ů  bude  uzav řena  p řed  vydáním  p říslušného     
povolení na stavbu elektrárny. Výáše uvedené pozemk y pro stavbu  elektrárny     
se nachází v lokalit ě, která je ur čena ÚP Obce Radošovice pro podnikání.        
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 278/2008 - OZ  vyhlašuje zám ěr  na pronájem pozemk ů p. č.  538,     
613/1,  579/1, 621/1,  598/2 a  626/1  v  k.ú.  Rad ošovice  u  Strakonic  k     
zemědělskému využití.                                                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 279/2008 - OZ souhlasí na základ ě výb ěrového řízení s uzav řením     
smlouvy  na vybudování  MK u  RS plynu  v Radošovic ích s firmou  Garantstav     
s.r.o. a pov ěřuje starostu podpisem                                             
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 280/2008 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne 29.11.2008     
p. I. Kešnerové za částku 2.000,- K č. Požární službu si zajistí na  vlastní     
náklady.                                                                        
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  281/2008 -  OZ nemá  námitek  k  uvažované  stav bě  kabelového     
připojení poz. p. č. 95/10 v k.ú. Radošovice                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 282/2008  - OZ  v souvislosti  se  stavbou  ÚV  P racejovice  -     
rekonstrukce a modernizace:                                                     
-  souhlasí  s  realizací  stavby  v  rozsahu  dle  projektové  dokumentace     
zpracované spole čností Hydroprojekt CZ, OZ České Bud ějovice ( zá ří 2008)        
-  souhlasí s odstran ěním stavby budovy na pozemku p. č. dle KN 56/2 v  k.ú.     
pracejovice ( budova monoblok ů)                                                 
- souhlasí se zastupováním M ěstem Strakonice ve v ěci stavebního povolení  v     
rozsahu  dle uvedené  PD -  týká se  oznámení o  zá měru v  území  k  vydání     
územního  souhlasu a dále s  podáním žádosti  o sta vební povolení a  vydání     
stavebního povolení na výše uvedenou stavbu                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 283/2008  - OZ  souhlasí s  vyhlášením zám ěru na prodej  části     
pozemku p. č. 96/20 v k.ú. Radošovice                                            
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  284/2008 -  OZ souhlasí s dodatkem č. 1 ke sm ěrnici č. 10  pro     
zadávání ve řejných zakázek.                                                     
Článek 4 se m ění následovn ě:                                                    
A)  ve řejné zakázky  na služby a dodávky do 100 000,- K č bez DPH,  stavební     
práce do 200 000,- K č bez DPH.                                                  
U služeb nad  50 000,-  K č bez DPH a stavebních prací nad 100 000,- K č  bez     



DPH bude o zadání zakázky informováno OZ                                        
                                                                                
B)  ve řejné zakázky  od 100  001,- K č do 2 000 000,- K č bez DPH a v p řípad ě     
služeb a dodávek  bez DPH  v p řípad ě služeb a dodávek od 200 001,- K č do        
6 000 000,- K č bez DPH stavební práce                                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 285/2008 - OZ  souhlasí s  podáním žádosti do pro gramu  obnovy     
venkova (POV) na akci ve řejné osv ětlení Radošovice                              
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  286/2008 -  OZ souhlasí  se zajišt ěním  výb ěrového  řízení  na     
zpravování PD na vodovod a kanalizaci v Kapsov ě Lhot ě                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  287/2008 -  OZ ud ěluje  plnou moc  Ing. arch. Pet ře Samkové  k     
zajišt ění inženýrské  činnosti pro  vy řízení stavebního  povolení na  akci:     
Revitalizace ve řejného prostranství v Radošovicích                              
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 288/2008  - OZ souhlasí s poskytnutím p řísp ěvku 8.000,- K č  na     
Mikulášskou nadílku, která se bude konat dne 7.12.2 008 v Radošovicích           
hlasování: 12x ano                                                               


