
Opis usnesení ze zasedání OZ Radošovice dne 13.1.2006 
                                                                                
usnesení �. 1/2006 - OZ schválilo ov��ovatele zápisu - p. Hejlová, p. N�mec     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  2/2006  -  Na  základ�  vyhlášeného  zám�ru  na  prodej  d�eva     
samovýrobou schválilo a vylosovalo za zájemc� tyto ob�any: p. Ou�edník, p,.     
Slavík M. a p. N�mec K.                                                         
Poplatek 100,- K�, podmínka - úklid vyt�žené plochy v�etn� v�tví. Zám�r byl     
vyhlášen dne 16.9.2005                                                          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  3/2006 -  OZ souhlasí  s uzav�ením  smlouvy s M�stem Volyn�  o     
úhrad�  p�ísp�vku za umíst�ní d�tí  v MŠ  a za�azení dít�te k  p�edškolnímu     
vzd�lávání za úhradu a pov��uje starostu podpisem                               
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 4/2006 - OZ vyhlašuje zám�r na prodej d�eva samovýrobou  okolo     
rybník� v Kapsov� Lhot�. ( Usnesení �. 142/2005)                                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení �. 5/2006 - OZ vyhlašuje zám�r na:                                     
1) pronájem  sálu v  KZ Radošovicích  pro  divadlo  a  tréninkovou  �innost     
šermí��                                                                         
2) na sm�nu pozemku �. 198/3 v k.ú. Radošovice u Strakonic                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �.   6/2006  -  OZ  souhlasí  s  výkupem  pozemk�  pod  Voly�skou     
cyklostezku v k.ú. Radošovice                                                   
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 7/2006 - OZ  souhlasí s  bezplatným zap�j�ením sálu KZ  v�etn�     
požární hlídky a  p�ísp�vkem 5.000,-  K� na uspo�ádání d�tského  maškarního     
plesu dne 19.2.2006. �ástka bude uhrazena proti doklad�m.                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  8/2006 -  OZ souhlasí  se zakoupením  radiomagnetofonu  s  CD 
p�ehráva�em do obecní spol. místnosti v Milíkovicích do �ástky 5.000,-K�        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  9/2006 -  OZ souhlasí s uzav�ením smlouvy o smlouv� budoucí  s     
firmou E.On Distribuce a.s. o uložení kabel� do obecních pozemk� v lokalit�     
" nové RD v Radošovicích"                                                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení �. 10/2006 - OZ souhlasí s ud�lením plné moci firm� Alelier  Penta     
s.r.o.  Strakonice k  zastupování  obce  ve  v�ci  projektu  a   stavebního     
povolení na stavbu " osazení komína v pohostinství Radošovice                   
hlasování:11x ano                                                                


