
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 2.3.2007                                                                    
usnesení  č. 18/2007 - OZ  schvaluje na  základ ě vyhlášeného zám ěru ze  dne     
9.2.2007 prodej  nov ě vybudovaného  plynovodu v  délce cca 236 m  Jiho české     
plynárenské, jako jedinému zájemci                                              
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 19/2007 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu-p. Ou ředník,  Matas P.    
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  20/2007 -  OZ souhlasí  s výkupem  pozemk ů p. č.  203/3 v  k.ú.     
Radošovice u  Strakonic o vým ěře 109 m2 za cenu 35,- K č za 1 m2 od Ing.  J.     
Schmitta, E.  Schmitta a  J. Chalupové  . Veškeré  náklady  související  s      
výkupem pozemku  uhradí Obec  Radošovice.  OZ  pov ěřuje  starostu  podpisem     
smlouvy                                                                         
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 21/2007  - OZ souhlasí s uzav řením smlouvy o smlouv ě  budoucí o    
zřízení práva  odpovídajícímu VB  na uložení  kabelov ého vedení na poz.  č.     
1052 v  k.ú. Radošovice  pro  E.On  Distribuce  a.s .  a  pov ěřuje  starostu     
podpisem                                                                        
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 22/2007 - OZ souhlasí s uzav řením smlouvy o smlouv ě budoucí  na     
zřízení v ěcného  b řemene na pozemku p. č. 201/4 a 197/7 v k.ú. Radošovice  u     
Strakonic  pro uložení  kanaliza čního potrubí  s p.  Zd.  Bayernheimerem  a     
pov ěřuje starostu podpisem                                                      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  23/2007 - OZ souhlasí s uzav řením smlouvy o ostraze majetku  s     
Cobra Security s.r.o. a souhlasí s ukon čením smlouvy s firmou King Cobra  a     
pov ěřuje starostu podpisem                                                      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 24/2007 - OZ bere na v ědomí dopis manž. Mullerových a informaci     
o provedeném jednání                                                            
                                                                                
usnesení č. 25/2007 - OZ souhlasí s podáním žádosti o prodlou žení  povolení     
na vypoušt ění odpadních vod v jednolivých částech obce a pov ěřuje  starostu     
jednáním v této v ěci                                                            
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  26/2007 -  OZ  bere  na  v ědomí  zápis  z  Valné  hromady  SOS     
Strakonicka ze dne 22.2.2007                                                    
                                                                                
usnesení č. 27/2007 - OZ nemá p řipomínek k uvažované stavb ě bazénu na  poz.     
č. 944/17,  945/2,  50/1  v  k.ú.  Radošovice.  Stav ebníci  Ing.  Klas,  M.     
Kotrchová                                                                       
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 28/2007 - OZ revokuje své usnesení č. 65/2005 ze dne  27.5.2005     
a  ustupuje od  požadavku na  bezúplatný p řevod  pozemku p. č.  1108 v  k.ú.     
Radošovice u  Strakonic a  souhlasí s  úplatným p řevodem tohoto pozemku  do     
majetku Obce Radošovice od ÚZSVM                                                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 29/2007 - OZ rozhodlo, že žádost p. Moty čáka o zm ěnu ÚP bude  v     
zastupitelstvu posouzena tajným hlasováním                                      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 30/2007 - OZ  nesouhlasí se  zm ěnou územního plánu na  základ ě     



žádosti p. Moty čáka                                                             
hlasování: 5x ano, 7x ne                                                        
                                                                                
usnesení  č. 31/2007  - OZ  souhlasí se  zrušením Místní lidov é knihovny  v     
Radošovicích                                                                    
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                 


