
Opis usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva Obce Radošovice ze dne 
25.8.2006                                                                       
                                                                                
usnesení �. 87/2006 - OZ schvaluje ov��ovatele zápisu - p. Matas, p. Hlavínová 
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení �. 88/2006 - OZ souhlasí s bezúplatným p�evodem pozemku dle KN parcelní 
�íslo 555/2 v k.ú. Radošovice u Strakonic od ÚZSVM.                    
Nabyvatel se zavazuje o p�evedenou nemovitost �ádn� pe�ovat a využívat ji 
výhradn� s provozem komunikace. Nabyvatel nebude nemovitost využívat 
ke komer�ním �i jiným výd�le�ným ú�el�m a nebude ji k takovým ú�el�m pronajímat 
t�etím osobám. Nabyvatel nemovitost nezcizí, s vyjímkou p�ípadu uzav�ení sm�nné  
smlouvy p�i majetkoprávním uspo�ádání v souvislosti s výstavbou nové komunikace. 
Nabyvatel nez�ídí k nemovitosti zástavní právo. Toto vše po dobu 10 let od  
vzniku vlastnického práva nabyvatele. Za porušení uvedených závazk�, nebo 
n�kterého z nich, je nabyvatel povinnen p�evést do státního rozpo�tu 
prost�ednictvím Ú�adu pro zastupování státu ve v�cech majetkových �ástku,  
odpovídající cen� nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, zjišt�nou  
znaleckým posudkem podle cenového p�edpisu platného v dob� porušení závazku.                                              
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení �. 89/2006 - OZ souhlasí na základ� vyhlášeného zám�ru ze dne 6.8.2004 
se sm�nnou smlouvou uzav�enou s P. Knetlem, R. Knetlovou a V. Zahrádkovou. Cena  
sm��ovaných pozemk� je 35,- K� za 1m2. OZ pov��uje starostu podpisem smlouvy.                                                     
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení �. 90/2006 - OZ souhlasí s návrhem územního plánu obce Mut�nice        
                                                                                
usnesení �. 91/2006 - OZ souhlasí s vybudováním vodovodních p�ípojek k pozemk�m  
p.�. 572/9 a 572/10 p�es pozemek p.�. 572/29 ve vlastnictví Obce Radošovice. Vše 
v k.ú. Nové Strakonice. Povolení si žadatelé vy�ídí na p�íslušném ú�ad�.                                                      
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení �. 92/2006 - OZ bere na v�domí dodatek �. 1 ke smlouv� o dílo �íslo  
26/2006 uzav�enou s firmou Znakon a.s., souhlasí s ní a pov��uje starostu 
podpisem                                                               
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení �. 93/2006 - OZ souhlasí se zm�nou územního plánu s tím, že náklady  
vyvolané zm�nou ve výši 35.000,- K� uhradí ve výši jedné poloviny Obec 
Radošovice a ve výši jedné poloviny p. Milisterfer.                        
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení �. 94/2006 - OZ souhlasí s úpravou par�íku v Radošovicích, kterou 
provede f. p. Diviš, Št�ke� ve výši 21.658,- K�                                 
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení �. 95/2006 - OZ souhlasí s vybudováním ve�ejného osv�tlení 
v Radošovicích v lokalit� nových RD firmou Elektrostav Strakonice s.r.o.  
ve výši 174.206,14 K� bez DPH.                                                     
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení �. 96/2006 - OZ souhlasí s opravou kanalizace v Milíkovicích           
hlasování: 9x ano                                                                


