
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 4.4.2014                                                                    
                                                                                
usnesení č. 24/2014 - OZ schvaluje ov ěřovatele zápisu: p. Maxová, Kešner        
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 25/2014 - OZ  schvaluje smlouvu  o z řízení v ěcného b řemene  na     
pozemek  p. č. 1109  v k.ú.  Radošovice uzav řenou  s E.ON Distribuce a.s.  a     
pov ěřuje starostu podpisem                                                      
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 26/2014  - OZ schvaluje záv ěre čný ú čet Obce Radošovice za  rok     
2013 bez výhrad v četn ě nápravných opat ření                                      
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 27/2014 - OZ  schvaluje ro ční  záv ěrku Obce Radošovice za  rok     
2013                                                                            
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 28/2014 - OZ bere na v ědomí RO č. 3/2014                            
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 29/2014 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice d ne  19.4.2014     
za ú čelem po řádání tane ční zábavy. Po řadatel: J. Vav řinec, Strakonice           
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 30/2014 - OZ nemá p řipomínek k uvažovaným stavebním úpravám  RD     
čp. 97 v k.ú. Radošovice. Stavebník: M. Pešková, Rad ošovice                     
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 31/2014 - OZ na základ ě vyhlášeného zám ěru souhlasí s pronájmem     
části pozemku p. č. 48/9 v k.ú. Kapsova Lhota. Cena za pronájem bude 0.10 K č     
za  m2. Doba  pronájmu na  dobu neur čitou  s 3  m ěsí ční  výpov ědní  lh ůtou.     
Nájemce: J.  Festermajer, Ellerova  1090, Strakonic e  I.. Jedná  se o  část     
pozemku pod sklálou. Vým ěry budou up řesn ěny                                     
hlasování: 12x ano, 1x zdrženo                                                  
                                                                                
usnesení č.  32/2014 -  OZ  na  základ ě  vyhlášeného  zám ěru  nesouhlasí  s     
pronájmem části  pozemk ů p. č.  48/9 - část se skálou a p. č. 48/1 - část  se     
skálou a část s viš ňovkou. Oba pozemky jsou v k.ú. K. Lhota                     
hlasování: 2x souhlas s pronájmem, 7x nesouhlas, 4x  zdrženo                     
                                                                                
usnesení č. 33/2014 - OZ na základ ě vyhlášeného zám ěru souhlasí s pronájmem     
části pozemku p. č. 134/1 v k.ú. Kapsova Lhota o vým ěře cca 6000 m2 za  cenu     
600,- K č ro čně MS Vl činy Radošovice.                                            
Po  zjišt ění stavu na míst ě  samém bude  pronajmuta pouze část pozemku  bez     
příjezdové cesty a bez  částí porostlých  d řevinami. Pozemek bude i  nadále     
voln ě p řístupný                                                                 
hlasování: 10x ano, 1x nesouhlas, 2x zdrženo                                    
                                                                                
usnesení  č.  34/2014  -  OZ  na  základ ě  vyhlášeného  zám ěru  souhlasí  s     
provedením úmyslné  mýtní t ěžby na části  pozemku (  0,61 ha) p. č. 689/1  v     
k.ú. Radošovice v četn ě prodeje d řevní hmoty p. Ing. V. Veselému, Srní  185,     
34192 Kašperské  Hory dle  cenové nabídky za celkov ou cenu 137 800,- K č  po     
odečtení náklad ů na t ěžbu a p řiblížení ve výši 32 500,- K č                      
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
                                                                                 


