
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice  

konaného      

dne 24.11.2017                                                                  

                                                                                

usnesení č.  55/2017 -  OZ  schvaluje  ověřovatele  zápisu:  p.  Lukeš,  

p.     

Růžičková                                                                       

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 56/2017 - OZ  schvaluje rozpočet  Obce Radošovice na rok  

2018     

jako vyrovnaný v částce 8 700 000,- kč                                          

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 57/2017  -  OZ  schvaluje  Střednědobý  výhled  rozpočtu  

Obce     

Radošovice na roky 2019-2023                                                    

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 58/2017  - OZ schvaluje kupní smlouvu s manželi Čihákovými  

na     

prodej části pozemku p.č. 572/42 v k.ú. Nové Strakonice za cenu 63 000,-  

Kč    

a pověřuje starostu podpisem                                                    

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 59/2017 - OZ schvaluje RO č. 11/2017                                

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 60/2017 - OZ  souhlasí na  základě vyjádření MěÚ Strakonice  

a     

Povodí Vltavy  s.p. s výstavbou ČOV na poz. p.č. 24 v k.ú. Kapsova Lhota  

a     

umístěním kanalizačního potrubí přes pozemek p.č. 48/20 včetně zaústění  

do     

pozemku p.č. 48/21, vše v k.ú. Kapsova Lhota                                    

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 61/2017 - OZ schvaluje na základě vyhlášeného záměru prodej 

1 m2 pozemku 282/1 v k.ú. K. Lhota R.,K. a L Emlerovým, bytem K. Lhota 

čp. 21   

za cenu 100,- Kč/m2. Veškeré související náklady ponesou kupující               

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 62/2017 - OZ schvaluje na základě vyhlášeného záměru prodej 

cca     

110 m2 pozemku p.č. 52/2 v k.ú. Radošovice TJ Radošovice z.s. za cenu  

100,- 

Kč/m2. Veškeré související náklady ponese kupující                              

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 63/2017 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne  

16.12.2017     

na pořádání soukromé akce na  základě žádosti ze dne 3.11.2017                  

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 64/2017 - OZ souhlasí s bezplatným zapůjčením KZ Radošovice  

na     



pořádání Mikulášské nadílky dne 3.12.2017                                       

hlasování: 12x ano                                                              

                                                                                

usnesení č.  65/2017 -  OZ souhlasí  s poskytnutím  příspěvku  na  

pořádání     

Mikulášské nadílky v jednotlivých částech obce ve výši: Radošovice:9  

000,-     

Kč,  K. Lhota 1 200,- Kč, Svaryšov, Milíkovice 800,- Kč oproti  

předloženým     

dokladům                                                                        

hlasování: 12x ano                                                               


