
Opis  usnesení ze  sch ůze Obecního  zastupitelstva Obce  Radošovice ze  dn e      
9.11.2007                                                                       
                                                                                
usnesení č. 131/2007 -  OZ schvaluje  rozpo čtový výhled Obce Radošovice  na     
období 2009-2013                                                                
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 132/2007 - OZ schvaluje rozpo čtová opat ření Obce Radošovice  č.     
5                                                                               
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 133/2007 - OZ souhlasí se za řazením Obce do území Místní  ak ční     
skupiny LAG  Strakonicko. Obec  má zájem  pokra čovat v práci formou  metody     
LEADER a schvaluje  Strategický plán  LEADER 2007-2 013, který je  zpracován     
Místní ak ční skupinou LAG Strakonicko                                           
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 134/2007 - OZ souhlasí s provád ěním údržbových prací v obecních     
lesích MS Vl činy Radošovice                                                     
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 135/2007 - OZ souhlasí s opravou místní komunikac e v  prostoru     
od zastávky ČD k domu čp. 3 v Radošovicích                                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 136/2007 - OZ  souhlasí na  základ ě vyhlášeného zám ěru ze  dne     
19.10.2007 s:                                                                   
1)  darováním op ěrné  zdi v  hodnot ě K č  64.241,- u  zastávky  autobus ů  ve     
Svaryšov ě p. M. Brožovi,  Strakonice, v četn ě  úhrady všech s tím  spojených     
poplatk ů a darovací dan ě                                                        
2)  pronájem pohostinství v Radošovicích od 1.12.20 07 p. D.  Zelenkové,         
Krty                                                                            
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 137/2007 - OZ shvaluje p řísp ěvek na činnost MAS LAG Strakonicko     
ve výši 1.000,- K č a úhradu podílu ve výši 6.000,- K č do SOS na poradenskou     
činnost                                                                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 138/2007 - OZ souhlasí se sm ěnnou smlouvou uzav řenou s manž.        
Kočovými  na část pozemku p. č. 205/1 v k.ú. Radošovice a pov ěřuje  starostu     
podpisem                                                                        
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 139/2007  - OZ souhlasí s p řísp ěvkem na Mikulášskou nadílku  v     
Milíkovicích ve výši 1.500,- K č                                                 
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  140/2007 -  OZ odsouhlasilo,  že Obec Radošovice  nebude  zatím     
prodávat části pozemku p. č. 48/9 a 48/1 v k.ú. Kapsova Lhota                    
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  141/2007 - OZ souhlasí  s pronájmem  KD v Radošo vicích na  den     
15.12.2007 na rodinnou oslavu za 2.000,- K č.                                    
hlasování: 10x ano                                                               


