
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 25.2.2011                                                                   
                                                                                
OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Humpolcová, R ůži čková                       
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 26/2011  a) 
OZ souhlasí s bezúplatným p řevodem podílu o velikosti 2/100 k pozemku  p. č.     
st. 56/2 o vým ěře 359 m2 a podílu o velikosti 2/100 k pozemku p. č. 601/3  o     
výměře 213  m2, vše v k.ú. Pracejovice, které se nachází  ve správním  území     
města Strakonice, na nichž má dojít k rekonstrukci úp ravny vod  Pracejovice     
a které  byly zm ěnou  č. 30  územního  plánu  sídelního  útvaru  Strakonic e     
vymezeny  jako ve řejn ě  prosp ěšná stavba  z ČR  ÚZSVM na Obec Radošovice  a     
pov ěřuje starostu podpisem smlouvy o bezúplatném p řevodu                        
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 26/2011 b) 
OZ souhlasí  se sepsáním  souhlasného prohlášení fo rmou notá řského  zápisu,     
jehož p ředmětem je vydržení vlastnického podílu o velikosti 2/1 00 k  budov ě     
bez čp. / č.e. na pozemku p. č. st. 56/2 o vým ěře 359 m2 v k.ú. Pracejovice s     
Jiho českým  vodárenským svazem  a pov ěřuje  starostu  podpisem  souhlasného     
prohlášení formou notá řského zápisu                                             
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 27/2011                                                             
OZ souhlasí se stavební úpravou terasy p řed pohostinstvím v Radošovicích  a     
vchodu na d ětské h řišt ě v Radošovicích. Úpravy provede firma VKS Strakonic e     
na cenu max. 10 000,- K č bez DPH                                                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 28/2011                                                             
Starosta obce  jmenuje komisi  pro posouzení  a hod nocení  nabídek na  akci     
"Revitalizace objektu a parku v Radošovicích - rozv oj komunitního života  a     
zvýšení  atraktivity obce"  ve složení:  Ing. Záhor ský, Ing. Hejlová,  Ing.     
Kamba,  p. Slavík, p. Červenka. Náhradníci - MUDr. Maxová, p. Kešner,  Ing .     
Petrák, Ing. Arch. Samková, p. Sobol číková                                      
                                                                                
usnesení č. 29/2011                                                             
OZ bere  na v ědomí  úpravu propadlého  propustku na  poz. p. č.  527 v  k.ú.     
Milíkovice formou  z řízení brodu.  OZ pov ěřuje starostu projednáním  úpravy     
propustku pomocí panel ů s firmou P. Michal čík                                   
                                                                                
usnesení č. 30/2011 - OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci na vodovod  do     
K. Lhoty do grantového programu Jiho českého kraje                               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 31/2011 - OZ souhlasí se zakoupením televizoru do   pohostinství 
v  Radošovicích za  p ředpokladu, že  jeho  cena  bude promítnuta do nájmu   v    
období 5 let. Po podpisu dodatku k nájemní smlouv ě bude televizor po řízen.      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                 


