
Opis usnesení  ze sch ůze  Obecního zastupitelstva Obce Radošovice  konané ho      
dne 7.6.2013 v Radošovicích                                                     
                                                                                
usnesení č. 44/2013 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu - p. Uhlík, Samek         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  45/2013 -  OZ nesouhlasí s prodejem části pozemk ů p. č. 48/1  a     
48/9 v k.ú. Kapsova Lhota                                                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 46/2013 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice d ne  15.6.2013     
za ú čelem po řádání svatební hostiny.                                            
Žadatel: S. Hesoun, Mut ěnice                                                    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 47/2013 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice d ne  12.10.2013     
za ú čelem po řádání tane ční zábavy - country bálu.                               
Žadatel: Z.Ma řík, Strakonice - Rozálie Strakonice                               
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  48/2013 -  OZ souhlasí  s umíst ěním zatrav ňovacích dlaždic  na 
pozemku  p. č. 1035/3  v k.ú. Radošovice - na vlastní náklady pr ovede  Vl. 
Zdychynec, P řešťovice                                                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  49/2013 -  OZ souhlasí se z řízením vodom ěrné šachty v MK  p. č.     
96/4 v k.ú. Radošovice na vlastní náklady žadatele:  J. Šmolík, Strakonice       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  50/2013 -  OZ souhlasí  se zvláštním  užíváním M K p. č. 96/4  a     
1044/1 v k.ú. Radošovice z d ůvodu napojení vodovodu a kanalizace k rekrea č.     
objektu.                                                                        
Žadatel: J. Šmolík, Strakonice                                                  
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 51/2013 - OZ schvaluje RO č. 5 a bere na v ědomí RO č. 4             
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 52/2013 - OZ nemá p řipomínek k uvažovanému oplocení na  pozemku     
p. č. 196/1 v k.ú. Radošovice.                                                   
Žadatelé: manž. Rychtá řovi, Radošovice čp. 159                                  
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  53/2013 -  OZ souhlasí se smlouvou o reklam ě uzav řenou se  ZZN     
a.s. Strakonice a pov ěřuje starostu podpisem                                    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 54/2013 - OZ bere na v ědomí informaci starosty o akci "  úprava     
podkroví čp. 6 "                                                                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  55/2013 -  OZ souhlasí  s  finan čním  p řísp ěvkem  na  po řádání     
dětského dne:  Kapsova Lhota ve výši 3.500,- K č a Svaryšov ve výši  3.500,-     
Kč                                                                              
hlasování: 11x ano                                                               


