
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva R adošovice dne 11.9.2009       
                                                                                
usnesení č. 81/2009 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Matas, Samek          
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  82/2009 - OZ schvaluje smlouvu o z řízení práva  odpovídajícího     
VB s  firmou E.ON  Distribuce a.s.  na poz.  p. č. 52/7,  1036/1 a 2 v  k.ú.     
Radošovice a pov ěřují starostu podpisem                                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 83/2009 -  OZ schvaluje  na základ ě vyhlášeného zám ěru  sm ěnnou     
smlouvu mezi Ji řím Limpouchem a Obcí Radošovice na část pozemku p. č. 3798 a     
300/9 o vým ěře  1095 m2  za část pozemku p. č. 19/19 o vým ěře 584 m2, vše  v     
k.ú. Mut ěnice.  Rozdíl v  cen ě pozemk ů  bude uhrazen na základ ě  znaleckého     
posudku. Doplatek  7 628,- K č  bude uhrazen  na ú čet  Obce  Radošovice  p řed    
podpisem smlouvy. OZ pov ěřuje starostu podpisem smlouvy.                        
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 84/2009 - OZ schvaluje rozpo čtové opat ření č. 3                     
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 85/2009 - OZ pov ěřuje starostu odsouhlasováním jednotlivých  RO     
do výše 100 000,- K č                                                            
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  86/2009 -  OZ souhlasí s p řipojením pozemku p. č. 203/10 na  MK     
p. č. 203/5 v k.ú. Radošovice. Žadatelka J. Chalupová                            
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  87/2009 -  OZ souhlasí  s vybudováním kanaliza ční a  vodovodní     
přípojky  k domu  čp. 28  v Radošovicích  a jejich  napojením na  stáv ající     
vodovodní a kanaliza ční řád. Žadatelka p. L. Hofmannová                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 88/2009 - OZ souhlasí s uložením provizorní elekt rické p řípojky     
do  obecních pozemk ů  p. č. 415/2,  412/2 a  1054/7 v  k.ú.  Radošovice.  Po     
vybudování  definitivní   p řípojky  bude   provizorní  vedení   odstran ěno.     
Žadatel: Hejdánek s.r.o.                                                        
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 89/2009  - OZ  souhlasí s  uvedením obecních poze mků na  levém     
břehu Voly ňky  po povodních do p ůvodního stavu. Práce provede p.  Michal čík     
za cenu 19 278,- K č v četn ě DPH                                                  
hlasování: 10x ano                                                               


