
Opis usnesení ze sch ůze Obecního zastupitelstva Obce Radošovice dne 11.5 .2007    
                                                                                
usnesení č. 58/07 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu p. Hlavínová, p. Samek      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 59/07 - OZ schvaluje záv ěre čný ú čet Obce Radošovice za rok 2006     
s výhradou a ukládá ú četní obce sledovat napnování p říjm ů rozpo čtu              
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 60/2007 - OZ schvaluje rozpo čtová opat ření č. 1                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 61/2007 - OZ schvaluje smlouvu na pronájem mlýnsk é stoky  p. č.     
1081/1  v k.ú. Radošovice p. Ing. K. Šimákovi, M. Š imákové, bytem  katovice     
209,  p. K.  Samcovi ml.  a K.  Samcovi st.,  bytem  Radošovice  čp. 89,  M.     
Samcovi,k bytem Radošovice čp. 3                                                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 62/2007 - OZ  souhlasí s  ukon čením nájemního vztahu na  nájem     
pozemku p. č.  1081/1 v  k.ú. Radošovice  dohodou  z  d ůvodu  uzav ření  nové     
nájemní smlouvy k 31.5.2007                                                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 63/2007 - OZ souhlasí s uložením inž. sítí manž. Si čákových  na     
poz. p. č.  83/1 a  83/7 v  k.ú.  Radošovice.  Tyto  sít ě  budou  uloženy  v     
souvisklosti s výstavbou RD                                                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 64/2007 - OZ souhlasí s dodatkem č. 1 smlouvy na umíst ění  d ětí     
v MŠ uzav řeným s M ěstem Strakonice                                              
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 65/2007 - OZ nemá námitky k uvažovaným stavebním úpravám RD čp.     
89 v Radošovicích. Stavebník - K. Samec                                         
                                                                                
usnesení  č. 66/2007 - OZ  nemá námitek  k umíst ění p řenosného čerpadla  na     
pozemku p. č.  1081/1 v k.ú. Radošovice. Žadatel - V. Men číková,  Radošovice     
čp. 4. O povolení odb ěru vody si požádá na M ěÚ Strakonice žadatel.              
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  67/2007 - OZ nemá námitek k uvažované vestavb ě podkroví v  čp.     
34 v Radošovicích. Stavebník- J. Barvínek                                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 68/2007  - OZ  odsouhlasilo  finan ční  p řísp ěvek  na  po řádání     
dětského dne v části obce Kapsova Lhota - 5.000,- K č, Svaryšov,  Milíkovice     
- 4.000,- K č                                                                    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  69/2007 - OU souhlasí s uzav řením smlouvy na se čení hrází  pro     
rok 2007 s firmou Lukáš Pudil za cenu nabídky č. 1 a č.2 ve výši  118.100,-     
Kč.                                                                             
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 70/2007  - OZ  odsouhlasilo dodatek  č.2 ke  smlouv ě na  sb ěr,     
přepravu, t říd ění, využívání a odstr. kom. odpad ů mezi TS a.s. Strakonice a     
Obcí Radošovice a pov ěřuje starostu podpisem                                    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 71/2007 - OZ nemá námitky proti uvažované stavb ě studny na poz.     
p. č. 95/4 v k.ú. Radošovice . Žadatel M. Bartzokm Stra konice, Strakonice. O     



povolení ke stavb ě je nutné žádat na M ěÚ Strakonice.                            
                                                                                
usnesení č. 72/2007 - OZ souhlasí s objednáním studie a PD na  kanalizaci  a     
vodovod pro K. Lhotu, Svaryšov a Milíkovice                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 73/2007  - OZ projednalo návrh kupní smlouvy na k oupi  pozemku     
p. č. 101/16  v k.ú.  Radošovice mezi J čP a.s. a Obcí Radošovice. Pozemek  o     
výměře 23  m2 kupuje  Obec  za  cenu  950,-  K č.  OZ  návrh  kupní  smlouvy     
odsouhlasilo a pov ěřilo starostu podpisem                                       
hlasování: 12x ano                                                              
                                                  


