Usnesení
ze zasedání Zastupitelstva obce č. 3/2012 ze dne 28.6.2012

Zastupitelstvo obce Radošovice
Schvaluje:
-

-

-

-

-

-

Program zasedání zastupitelstva
Kontrolu usnesení z minulého zasedání konaného 12.4.2012
Účast na grantu organizovaného přes MAS Blanský les pro pořízení židlí do
Kulturního domu Radošovice a proplacení spolupodílu na nákupu z celkové sumy
52500,- Kč
Závěrečný účet obce za rok 2011 s výhradou a přijímá opatření k nápravě chyb a
nedostatků. Náprava nedostatků bude odstraněna do 10.2.2013
Břemeno a smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu zemního NN
kabelu pro společnost E.ON distribuce a.s. na pozemku p.č. 1507/1 v k.ú. Tupesy pro
připojení paní Houškové
Věcné břemeno a smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemenu zemního NN kabelu pro společnost E.ON distribuce a.s. na
pozemku p.č. parc. č. 47/1 – 42 v k.ú. Tupesy
Darování nemovitostí na pozemcích st.č. 94,95,96,97 v k.ú. Radošovice u Č.
Budějovic historicky právoplatným majitelům. Garáže byly postaveny před 30 lety
majiteli, na které se nyní garáže převádí. Administrativní chybou bývalého Národního
výboru a později zákonem přešly do vlastnictví obce. Tímto rozhodnutím se
majetkoprávní vztahy k nemovitostem narovnávají
Smlouvu o poskytování právní pomoci s JUDr. Šišolákem
Vyhlášení výběrového řízení a výběr firem pro akci Rekonstrukce návesního
požárního rybníčku Tupesy. ZO vybralo tři firmy, kterým bude nabídnuta účast
ve výběrovém řízení. Poptány budou firmy:
a) Meliorace České Budějovice, spol. s.r.o., J. Š. Baara 72; 370 01 České Budějovice;
IČ: 26089351
b) TANGENTA - B, spol. s r.o.; Dobrovodská 130; 370 06 České Budějovice; IČ:
14503948
c) Eurovia CS, a. s., závod České Budějovice; P.O.Box 151/ Planá 72; 370 01 České
Budějovice
návrh na pořízení územního plánu Radošovice (dále jen „ÚP“) z vlastního podnětu dle
§ 44 odst. a) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), pořizovatele ÚP, kterým bude na
žádost obce v souladu s § 6 odst. (1) stavebního zákona Magistrát města České
Budějovice, odbor územního plánování. Určuje zastupitelem pro spolupráci
s pořizovatelem při pořizování ÚP dle § 47 odst. (1), § 47 odst. (4), § 49 odst. (1) a §
53 odst. (1) stavebního zákona ing. Michala Borovku, MBA. Ukládá ing. Michalu
Borovkovi, MBA, starostovi obce: a) zaslat pořizovateli žádost o zajištění pořízení
ÚP,
b) oslovit tři projekční kanceláře k nabídce účasti na výběrovém řízení pro zpracování
ÚP
c) následně zajistit uzavření smlouvy s vybraným projektantem ÚP, kterým bude

autorizovaný architekt dle § 17 písm. a) zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání
autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

Bere na vědomí:
-

Stav výběru poplatků za rok 2012. K dnešnímu dni byly zaplaceny poplatky u 95%
občanů trvale žijících v obcích Radošovice a Tupesy
Došlou poštu

Ing. Michal Borovka, MBA
starosta obce

p. Petr Borovka
místostarosta obce

