
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 8.3.2013                                                                    
                                                                                
usnesení  č. 16/2013 - OZ  schválilo ov ěřovatele  zápisu - p. Červenka,  p.     
Hejlová                                                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 17/2013 - OZ souhlasí na základ ě vyhlášeného zám ěru s po řezáním     
poškozeného  stromu na  pozemku p.  č. 213  v k.ú. Kapsova Lhota.  Po řezání     
včetn ě  úklidu klestu  provede p.  Ing. Vl.  Helma. D řevo  si  ponechá  pro     
vlastní pot řebu. Cena 100,- K č bude uhrazena po p ředání povolení ke  kácení     
v hotovosti na OÚ Radošovice                                                    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 18/2013  - OZ  souhlasí s  pokácením 2  ks  líp  na  návsi  ve     
Svaryšov ě z  d ůvodu, že  poškozují p řilehlou  kapli čku a  obecní studnu  na     
pozemku  p. č. 392/1,  1 ks lípy u potoka a 2 ks náletových b říz  rostoucích     
přímo  u zdi  tarasu. Stromy  se nachází na pozemku p . č. 392/5, vše v  k.ú.     
Svaryšov.                                                                       
OZ  vyhlašuje zám ěr na pokácení  d řevin výše  uvedených. Do zám ěru se  m ůže     
přihlásit vzhledem k umíst ění strom ů pouze osoba s odbornou zp ůsobilostí ke     
kácení                                                                          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 19/2013 - OZ souhlasí s bezplatným pronájmem KZ d ne  30.3.2013     
za ú čelem po řádání divadelního p ředstavení                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 20/2013 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice d ne 6.4.2013 p.     
J. Trojanovi, Strakonice za ú čelem soukromé oslavy                              
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  21/2013 -  OZ souhlasí s p řísp ěvkem ve výši 1.000,- K č  oproti     
předloženým doklad ům na po řádání maškarního karnevalu v Milíkovicích            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 22/2013 - OZ schvaluje ú četní uzáv ěrku sestavenou k 31.12.2012      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 23/2013 - OZ schvaluje RO č. 2                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 24/2013  - OZ  schvaluje vnit řní  sm ěrnici č. 15 -  rozpo čtová     
opat ření a postupy ú čtování                                                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 25/2013 - OZ projednalo žádost o odprodej pozemk ů p. č. 19/21  o     
výměře 584  m2 a  část pozemku  p. č. 300/9 o velikosti cca 5730 m2 v  k.ú.      
Mutěnice. Obec neuvažuje s odprodejem t ěchto pozemk ů                            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 26/2013 - OZ souhlasí s provedením oprav sklep ů v  pohostinství     
v Radošovicích v hodnot ě 25.000,- K č                                            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  27/2013 -  OZ nemá  p řipomínek k  pasportizaci stávajích  dvou     
kůlen na pozemku p. č. 137/23 v k.ú. Radošovice.                                 
Žadatel: Ing. F. Pfeiffer, Radošovice                                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 28/2013 - OZ souhlasí s do časným složením palet s kamenem  p řed     



plotem žadatele. Pr ůjezdnost nebude zúžena. Termín do 31.8.2013.                
Žadatel: p. Bláha, Radošovice čp. 170                                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 29/2013  - OZ  souhlasí s  povolením p řekopu  obecní cesty  na     
pozemku  p. č.  48/11,  284/2,  48/24  v  k.ú.  K.  Lhota  z  d ůvodu  opravy     
poškozeného odpadního potrubí.                                                  
Žadatel: Fr. Diviš, K. Lhota čp. 29                                             
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
                                                                                 


