
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice  

konaného      

25.11.2016                                                                      

                                                                                

usnesení č.74/2016 - OZ schvaluje ověřovatele zápisu: p. Ing. Kamba, 

Kešner     

hlasování: 9x ano                                                               

                                                                                

usnesení č.  75/2016 - OZ na základě vyhlášeného záměru schvaluje  

pronájem     

pozemku p.č.  48/19 v  k.ú. K.  Lhota jedinému  zájemci p. A. Pajdlovi,  

K.     

Lhota 28.                                                                       

Cena pronájmu činí 010,- Kč ročně                                               

hlasování: 9x ano                                                               

                                                                                

usnesení č. 76/2016 - OZ souhlasí s pokácením 1 ks lípy na pozemku p.č. 

521     

v k.ú.  Milíkovice z  důvodu jejího  havarijního stavu.  Kácení provede  

p.     

Zdychynec, Přešovice 73 a dřevo si ponechá pro svoji potřebu                    

hlasování: 9x ano                                                               

                                                                                

usnesení č. 77/2016 -  OZ schvaluje  směrnici o zadávání veřejných  

zakázek     

Obce Radošovice                                                                 

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 78/2016 -  OZ nesouhlasí  s uzavřením pojištění právní  

ochrany     

obce s DAS                                                                      

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 79/2016 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne  

2.12.2016     

firmě BISO za účelem pořádání vánočního večírku                                 

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 80/2016 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne 27.1.2017       

TJ Radošovice z.s. za účelem pořádání sportovního plesu                         

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 81/2016 -  OZ souhlasí  s bezplatným zapůjčenímj KZ  

Radošovice     

dne 10.12.2016  za účelem  pořádání Mikulášské  nadílky pro děti a  

úhradou     

výdajů s tím spojených ve výši 9.000,- Kč                                       

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 82/2016  - OZ  souhlasí s  příspěvkem na Mikulášské balíčky  

v     

hodnotě 1.200,- Kč v K. Lhotě                                                   

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 83/2016 - OZ souhlasí s příspěvkem na Mikulášskou nadílku  

pro     

obce Svaryšov a Milíkovice ve výši 800,- Kč                                     

hlasování: 10x ano                                                              



                                                                                

usnesení č.  84/2016 -  OZ nesouhlasí  s  poskytnutím  finančního  daru  

p.     

Ouředníkové na zakoupení registrační pokladny                                   

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 85/2016 - OZ schvaluje zřízení nasvícení kaple v Radošovicích       

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 86/2016 - OZ schvaluje RO č. 11/2016                                

hlasování: 10x ano                                                              

                                                                                

usnesení č.  87/2016 -  OZ schvaluje  přehled parcelních čísel a  

vlastníků     

pod  vybranými úseky  komunikací v  k.ú. Radošovice  u  Strakonic,  

Kapsova     

Lhota, Milíkovice, Svaryšov, které budou předány na Obecní úřad  

Radošovice     

se žádostí o zřízení do kategorie místní komunikace úsek 1c v k.ú. 

Kapsova      

Lhota bude prodloužen v délce živičného povrchu                                 

hlasování: 10x ano                                                               


