
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 5.9.2014                                                                    
                                                                                
usnesení č. 77/2014 - OZ schvaluje ov ěřovatele zápisu: p. Kamba, Uhlík          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 78/2014  - OZ  se seznámilo  s návrhem  pro  spol ečné  jednání     
ohledn ě ÚP Obce Radošovice                                                      
                                                                                
usnesení č. 79/2014 - OZ schvaluje smlouvy uzav řené s:                          
1)  manž. Petrákovými, Radošovice čp.  108 na  prodej pozemk ů p. č. 83/42  a     
83/41 o celkové vým ěře 40 m2                                                    
2) Fr. Cuhrou a L. Furbachovou na prodej pozemku p. č. 83/43 o vým ěře 12 m2,     
vše v k.ú. Radošovice za cenu 100,- K č za 1 m2 a pov ěřuje starostu podpisem     
smluv                                                                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 80/2014 - OZ souhlasí s výpov ědí smluv o výp ůj čce s:                
1) V. Zábranským, Milíkovice na výp ůj čku pozemk ů p. č. 264/3 a 262/1 v  k.ú.     
Milíkovice                                                                      
2)  M. Trnkou,  K. Lhota  na výp ůj čku  pozemk ů p. č.  763/1 a  763/2 v  k.ú.     
Radošovice z d ůvodu nutnosti uzav ření nových pachtovních smluv za úplatu        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 81/2014 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice d ne  13.9.2014     
za ú čelem po řádání popu ťové tane ční zábavy TJ Radošovice                        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení   č.  82/2014  -  OZ  souhlasí  se  smlouvou  o  dílo  na  dodávku     
projektových  prací na  akci "  Obnova  MK  na  poz emku  p. č.  48/20  podél     
Svaryšovského potoka" uzav řenou s M. Kr čalem a pov ěřuje starostu  podpisem.     
Cena 10 tis. K č.                                                                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 83/2014 - OZ souhlasí s podáním žádostí o dotace z programu  "     
Obnova obecního a krajského majetku po živelních po hromách v roce 2014"  na     
akce:                                                                           
- Obvnova MK na pozemku p. č. 48/20 podél Svaryšovského potoka                   
- náves ve Svaryšov ě                                                            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 84/2014 - OZ schvaluje RO č. 8/2014                                 
hlasování: 11x ano                                                               


