
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva Obce Radošovice  

konaného      

dne 26.2.2016                                                                   

                                                                                

usnesení č. 10/2016 - OZ schvaluje ověřovatele zápisu: Ing. Helma, p. 

Hynek     

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 11/2016 - OZ schvaluje veřejnoprávní smlouvu uzavřenou s 

Městem     

Strakonice týkající se působnosti silničního správního úřadu a  

speciálního     

stavebního úřadu a pověřuje starostu podpisem                                   

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 12/2016 - OZ schvaluje POV Obce Radošovice na roky 2017-2022        

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č.  13/2016 -  OZ schvaluje kupní smlouvu uzavřenou s SVJ pro  

dům     

čp. 127  v Radošovicích  na poz.  p.č. 83/43  v k.ú. Radošovice a  

pověřuje     

starostu podpisem                                                               

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 14/2016 - OZ schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu movitého       

majetku uzavřenou  se  Svazkem  obcí  Strakonicka  na  převod  

bezdrátového     

rozhlasu a pověřuje starostu podpisem                                           

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č. 15/2016 - OZ schvaluje pokácení l ks olše na pozemku p.č. 

96/23     

v k.ú. Radošovice z důvodu jejího zdravotního stavu a provedení 

zdravotního     

řezu 2 lip na návsi v Milíkovicích                                              

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č.  16/2016  -  OZ  souhlasí  s  přípravou  podkladů  a  

následným     

zpracováním žádosti o dotace na akce" opatření na malé vodní nádrži - 

rybník    

Kapsova  Lhota" ,  "oprava kapličky  ve Svaryšově"  a  "obnova  

odpočinkové     

terasy v Radošovicích"                                                          

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení č.  17/2016 -  OZ schvaluje  smlouvu o  právu uzavřenou  s  p.  

J.     

Festermajerem  na  provedení  stavby  kanalizační  přípojky  z  RD  čp.  

23     

umístěného  na pozemku  p.č. st.  2/2 přes  pozemek  p.č.  50/4,  kde  

bude     

napojena do  stávající kanalizační  šachty, vše  v  k.ú.  Kapsova  Lhota  

a     

pověřuje starostu podpisem                                                      

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                



usnesení č. 18/2016 - OZ nemá připomínek k uvažované přístavbě, nástavbě  

a     

stavebním úpravám  RD čp.  23 v  k.ú. Kapsova  Lhota včetně zřízení ČOV  

na     

pozemku p.č. 50/3, vše v k.ú. Kapsova Lhota                                     

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 19/2016  - OZ  bere na  vědomí sdělení  p.  J.  

Festermajerovi     

ohledně pozemku p.č. 50/4 v k.ú. K. Lhota                                       

                                                                                

usnesení  č. 20/2016 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne  

27.2.2016     

za účelem pořádání taneční zábavy - skupiny Parkán                              

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 21/2016 - OZ  souhlasí s  půjčováním sálu za účelem  

trénování     

společenského tance  pro pár  Kamila Vokrojová  a David  Jodl,  na  

základě     

žádosti Mgr. Vokrojové, za cenu 100,- Kč za hodinu                              

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

usnesení  č. 22/2016  - OZ souhlasí s úpravou cesty mezi bytovkami u ZZN  

a     

místní komunikací za cenu do 35 tis. Kč                                         

hlasování: 11x ano                                                              

                                                                                

                                                                                 


