
Opis usmnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice konaného      
dne 25.11.2011                                                                  
                                                                                
usnesení č. 96/2011 - Oz schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Kamba, Hynek          
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 97/2011 -  OZ schvaluje  na základ ě vyhlášeného zám ěru  sm ěnnou     
smlouvu uzav řenou s p. Cikhartem na prodej části pozemku p. č. 427/1 díl  b)     
o vým ěře 88 m2 a výkup 5m2 - díl a) z pozemku st. p. č. 3 v k.ú.  Milíkovice     
a pov ěřuje starostu podpisem                                                    
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  98/2011 - OZ schvaluje  smlouvu o  z řízení VB na pozemky  p. č.     
194/1, 1047/5 a 1047/6 v k.ú. Radošovice se ZZN a.s . Strakonice                 
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 99/2011  - OZ  souhlasí s  kupní  smlouvou  uzav řenou  se  ZZN     
Strakonice a.s.  na nákup  ve řejného  vodovodu  za  cenu  858.9210,-  K č  a     
pov ěřuje starostu  podpisem smlouvy  po prov ěření  uzav ření v ěcných  b řemen     
firmou ZZN Strakonice na pozemky dot čené stavbou                                
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 100/2011 - OZ pov ěřuje starostu jednáním a podáváním žádostí  o     
dotace na akce uvedené v POV Obce Radošovice na obd obí 2012 - 2016              
hlasování: 12x ano, 1x zdržen                                                   
                                                                                
usnesení  č. 101/2011  - OZ schvaluje rozpo čet Obce Radošovice na rok  2012     
jako vyrovnaný v částce 6,266.100,- K č                                          
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 102/2011 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne 21.12.2011     
firm ě Biso Keibel                                                               
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 103/2011 -  OZ schvaluje  p řísp ěvek na Mikulášskou nadílku  pro     
děti:                                                                           
Kapsova   Lhota  1.300,-  K č,  Svaryšov  a  Milíkovice  1.400,-  K č  oproti     
předloženým doklad ům                                                            
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 104/2011  - OZ  souhlasí s vybudováním ČOV pro RD čp. 6 a 30  v     
k.ú.  Kapsova Lhota.  P řed vydáním  stavebního povolení  je  nutno  uzav řít     
smlouvu o smlouv ě budoucí o z řízení VB s Obcí Radošovice na dot čené pozemky     
v majetku obce. Žadatelé: M. Šíp, K. Lhota a Oh ře Média s.r.o. Žatec            
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  105/2011 -  OZ souhlasí  s  vybudováním  ČOV  v četn ě  p řípojky     
kanalizace pro novostavbu RD na pozemku p. č. 444/1 v k.ú. Radošovice.           
Žadatel: L. Novák, K.Lhota                                                      
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 106/2011 - OZ souhlasí se smlouvou o smlouv ě budoucí o  z řízení     
VB na pozemek p. č. 1169 v k.ú. Radošovice s L. Novákem, K. Lhota                
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 107/2011 - OZ nemá námitek k užívání stavby oploc ení pozemku  u     
RD čp. 163 v k.ú. Radošovice. Stavebník: J. Chalupová                           
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 108/2011  - OZ  bere na  v ědomí  a  schvaluje  komunitní  plán     
sociálníchj služeb ORP Strakonice                                               



hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 109/2011 - OZ schvaluje smlouvy o z řízení práva  odpovídajícího     
věcnému  b řemenu na poz. p. č.  188/2, 191/2,  194/1, 197/2, 197/8, 201/4  a     
1044/1  v k.ú.  Radošovice u  Strakonic s  E.ON Dis tribuce a.s. a  pov ěřuje     
starostu  podpisem smluv.  Jedná se  o p řípojky  plynu k  pozemk ům  v  nové     
zástavb ě u RS plynu                                                             
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  110/2011 -  OZ souhlasí, aby o řez a kácení strom ů provedl  Vl.     
Zdychynec, P řešťovice čp. 73 v četn ě úklidu d řevní hmoty za cenu 16.000,- K č     
a odebrané d řevo                                                                
hlasování: 13x ano                                                               


