
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 5.12.2008                                                                   
                                                                                
usnesení č.  291/2008 -  OZ  zvolilo  ov ěřovatele  zápis:  Ing.  Samek,  p.     
Ouředník                                                                        
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č.  292/2008  -  Oz  souhlasí  na  základ ě  vyhlášeného  zám ěru  s     
uzav řením sm ěnné smlouvy číslo 1451/2008 s doplatkem v částce 171 648,-  K č     
s Povodím Vltavy s.p. a pov ěřuje starostu podpisem                              
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení  č. 293/2008  - OZ na základ ě vyhlášeného zám ěru souhlasí s  kupní     
smlouvou s  firmou BISO Keibel s.r.o. na prodej poz emku p. č. 1062/3 v  k.ú.     
Radošovice o vým ěře 330 m2 za cenu dle znaleckého posudku ve výši 16  490,-     
Kč a pov ěřuje starostu podpisem                                                 
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení  č. 294/2008  - OZ souhlasí s uzav řením smlouvy o smlouv ě  budoucí     
mezi  Obcí Radošovice  a firmou  E.ON a.s.  na ulož ení kabelových vedení  v     
prostoru  návsi v Radošovicích a dále souhlasí s do hodou o realizaci  úprav     
distribu ční soustavy a pov ěřuje starostu podpisem                               
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č.  295/2008 -  OZ souhlasí  s uzav řením  smlouvy na  údržbu MK  v     
zimním období 2008/09 se SÚS J č kraje a pov ěřuje starostu podpisem              
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 296/2008 - OZ souhlasí s uzav řením smlouvy o smlouv ě budoucí na     
zřízení v ěcného b řemene pro ZZN a.s. Strakonice za úplatu z d ůvodu  uložení     
kanalizace a  vodovodu po  pozemku p. č. 1047/5 v k.ú. Radošovice a bere  na     
vědomí návrhj na vyjád ření pro ZZN a.s.                                         
hlasování_ 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 297/2008 - OZ souhlasí s p řipojením pozemku p. č. 201/9 k místní     
komunikaci p. č. 201/4 v k.ú. Radošovice                                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 298/2008 -  OZ souhlasí  s poskytnutím finan čních p řísp ěvk ů  na     
Mikulášskou nadílku ve výši: Kapsova Lhota 2 000,- Kč, Svaryšov a  Milíkovice   
- 1 307,- K č                                                                    
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  299/2008  -  OZ  na  základ ě  vyhlášeného  zám ěru  souhlasí  s     
pronájmem pozemk ů  p. č. 538, 613/1, 579/1, 621/1, 598/2 a 626/1 vše v  k. ú.     
Radošovice jedinému zájemci  p. Vl.  Zdychyncovi k zemědělskému využití  za     
cenu 1 000,- K č za 1 ha                                                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 300/2008  - OZ  pov ěřuje starostu k odsouhlasení  rozpo čtových     
změn  na konci  roku 2008  a ukládá mu p ředložit tyto zm ěny ke kontrole  na     
prvním zasedání OZ v roce 2009                                                  
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 301/2008  - OZ schvaluje rozpo čet Obce Radošovice na rok  2009     
jako vyrovnaný v částce 6 397 000,- K č                                          
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 302/2008 - OZ schvaluje rozpo čtové opat ření č. 3                    
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                



usnesení č.  303/2008 - OZ bere na v ědomí žádost GPL investu k PD a  kácení     
dřevin  na akci " Revitalizace nivy Voly ňky v Mut ěnicích". O výše  uvedeném     
bude rozhodnuto po jednání s investorem                                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 304/2008 - OZ nemá p řipomínek k výstavb ě p říst řešku a kotce pro     
psa na poz. p. č. 96/12 v k.ú. Radošovice. Žadatelé: manž. Koubovi               
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  305/2008 -  OZ souhlasí  se za řazením  obce do území MAS  LAG      
Strakonicko o.s.                                                                
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 306/2008  - OZ  schvaluje SPL  2007-2013 pod názv em "Cesty  od     
kořenů k vizi" p řipravovaný MAS                                                 
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 307/2008 - OZ souhlasí se zapúojením obce do proj ektu SOSP-DT 7     
POV JčK 2009 a má zájem opravovat v rámci tohoto projektu  kulturní d ědictví     
obce                                                                            
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 308/2008 - OZ souhlasí s uzav řením smlouvy o v ěcném b řemenu pro     
E.ON na kabelové vedení v pozemku p. č. 25/7 v k.ú. Radošovice u Strakonic a     
pov ěřuje starostu podpisem                                                      
hlasování: 10x ano                                                               


