
 
Opis usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného 
dne 27.8.2012                                                                   
                                                                                
usnesení č.  76/2012 -  OZ  schválilo  ov ěřovatele  zápisu:  p.  Matas,  p.     
Růži čková                                                                       
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 77/2012 - OZ schválilo pronájem pohostinství v Ra došovicích  p.     
V. Ou ředníkovi, bytem Nádražní 400, Strakonice.                                 
OZ souhlasí  s uzav řením  smlouvy na  dobu  neur čitou  za  m ěsí ční  nájemné     
1.833,-  K č s p. Ou ředníkem. Nájemné se skládá: 500,- za pronájem,  1.0 00,-     
vodné, 333,-  K č za  satelit+televizor  (  do  doby  splacení)  a  pov ěřuje     
starostu podpisem.  Výb ěr pronajímatele  byl na základ ě vyhlášeného  zám ěru     
obce - usn. č. 61/2012                                                          
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  78/2012 - OZ schvaluje darovacví smlouvu uzav řenou se  Svazkem     
obcí Strakonicka  na darování traktoru XT109HD/TC10 2 1C22220304 a  pov ěřuje     
starostu podpisem                                                               
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  79/2012 - OZ schvaluje smlouvu o z řízení práva  odpovídajícího     
věcnému b řemenu uzav řenou s  E.ON Distribuce  a.s. na pozemky p. č.  1044/3,     
203/8 a 203/3 v k.ú. Radošovice a pov ěřuje starostu podpisem                    
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 80/2012  - OZ  souhlasí s  uzav řenými  smlouvami  o  právu  na     
výstavbu kanaliza čních  p řípojek na  poz. p. č.  96/23 v  k.ú. Radošovice  a     
572/19 v k.ú. Nové Strakonice a pov ěřuje starostu podpisem                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 81/2012 - OZ souhlasí se sepsáním souhlasného pro hlášení formou     
notá řského  zápisu,  jehož  p ředmětem  je  vydržení  vlastnictví  podílu  o     
velikosti  2/100 ke  stavbá na  pozemku p. č.  56/1  v  k.ú.  Pracejovice  s     
Jiho českým  vodárenským svazem se sídlem S.K. Neumanna 2 92/19, 37001  České     
Budějovice 7  a pov ěřuje  starostu podpisem  souhlasného prohlášení  for mou     
notá řského zápisu                                                               
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  82/2012 -  OZ souhlasí  s vybudováním kanaliza ční a  vodovodní     
přípojky  v četn ě  jejich  uložení  do  poz.  p. č.  96/4  a  1044/1  v  k.ú.     
Radošovice. P řípojky budou  vybudovány na  náklady žadatele p. J.   Šmolíka,     
Strakonice a bude respektováno vyjád ření TS s.r.o. Strakonice                   
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 83/2012 - OZ  souhlasí s  uzav řením mlýnského náhonu ve  dnech     
1.9.2012 - 16.9.2012 z d ůvodu opravy b řehu - žadatel: Vl. Kalous, Radošovice    
čp.49. S uživateli náhonu se žadatel dohodne osobn ě.                            
hlasování: 10x ano                                                               


