
Opis zápisu  usnesení ze  sch ůze Obecního  zastupitelstva  Obce  Radošovice      
konaného dne 9.2.2007                                                           
                                                                                
usnesení č.  8/2007  -  OZ  schválilo  ov ěřovatele  zápisu:  p.  Uhlík,  p.     
Humpolcová                                                                      
                                                                                
usnesení č.  9/2007 -  OZ  vyhlašuje  zám ěr  na  prodej  nov ě  vybudovaného     
plynovodu o délce 236 metr ů na pozemcích číslo 188/2, 191/2, 194/1,  198/2,     
201/4, 203/5, vše v k.ú. Radošovice u Strakonic                                 
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 10/2007  - OZ vyhlašuje zám ěr na pronájem části pozemku  parc.     
číslo 544/1  a 544/2  o vým ěře cca 3500 m2 v k.ú. Radošovice u Strakonic        
( pozemek ve Slatin ě)                                                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  11/2007 -  OZ schvaluje  dohody o  z řízení  stavby  autobusové     
zastávky (  parc. č. 18/3)  a ve řejného  osv ětlení (  parc. č. 18/1) v  k.ú.     
Svaryšov a pov ěřuje starostu jejich podpisem                                    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 12/2007 - OZ schvaluje kupní smlouvu na pozemek p ar. číslo 18/3     
pro z řízení  autobusové zastávky  o vým ěře  69 m2  za  cenu  2.415,-  K č  v     
k.ú.Svaryšov mezi  Obcí Radošovice  a p.  M.  Brože m,  bytem  Strakonice  a     
pov ěřuje starostu podpisem                                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 13/2007  - OZ  schvaluje smlouvu  o smlouv ě budoucí o  z řízení     
věcného  b řemene na uložení kanalizace do pozemku parc. číslo 207/7 v  k.ú.     
Radošovice u Strakonic uzav řenou mezi Obcí Radošovice a p. Tomášem Uhlíkem,     
bytem Strakonice za cenu 10.000,- K č a pov ěřuje starostu podpisem               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  14/2007 -  OZ souhlasí  s  uzav řením  smlouvy  na  inženýrskou     
činnost  a zpracování  PD na akci " autobusová zastá vka Svaryšov" v  částce     
24.560,-  k č a  na akci  " odleh čovací  stoka kanalizace  pro  zástavbu  RD     
Radošovice" v částce 15.730,- K č a pov ěřuje starostu podpisem                   
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č.   15/2007  -  OZ  souhlasí  s  pov ěřením  Ing.  Záhorského  na     
zastupování Obce  Radošovice na  akci "  autobusová  zastávka Svaryšov" a  "     
odleh čovací  stoka   kanalizace  pro  zástavbu  RD  Radoš ovice  a  pov ěřuje     
starostu podpisem                                                               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  16/2007  -  OZ  souhlasí  s  vy řazením  a  následným  prodejem     
nepot řebného plechového skladu v Kapsov ě Lhot ě ( I Č-14KL), MS Radošovice za     
cenu 1.000,- K č. Sklad je zkorodovaný a p ři vich řici byl poškozen               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 17/2007 - OZ souhlasí s uhrazením p řísp ěvku ve výši  3.000,-K č     
Svazku obcí  Strakonicka jako podíl náklad ů na výstavbu cyklostezky v  k.ú.     
Radošovice                                                                       


