
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 15.5.2009                                                                   
                                                                                
usnesení č. 41/2009 -  OZ schválilo  ov ěřovatele zápisu: p. Humpolcová,  p.     
Matas L.                                                                        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 42/2009  - OZ  souhlasí s  kupní smlouvou  uzav řenou  s  Lucií     
Hofmannovou na  prodej budovy  čp. 28  na poz.  p. č. st.  9 v  Radošovicích     
včetn ě všech  sou částí a  p říslušenství za  cenu 550.000,-  K č  a  pov ěřuje     
starostu podpisem                                                               
hlasování: llx ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 43/2009 - OZ souhlasí na základ ě vyhlášeného zám ěru se  sm ěnou     
části pozemku p. č. 205/1 v k.ú. Radošovice manž. Ko čovým                        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  44/2009 -  OZ souhlasí  se Záv ěre čným  ú čtem  Obce  Radošovice     
včetn ě zprávy o výsledku p řezkoumání hospoda ření za rok 2008 bez výhrad         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 45/2009 - OZ schvaluje rozpo čtové opat ření č. 1                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 46/2009 - OZ bere na v ědomí a souhlasí s dohodami o partnerství     
uzav řenými  mezi Obcí  Radošovice a  m ěstem Strakonice  a  Svazkem  Dolního     
pootaví Cehnice                                                                 
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 47/2009 - OZ souhlasí se sm ěnou pozemk ů p. č. 1054/2 a 1056/1  v     
k.ú. Radošovice  za pozemky  pod budoucí  komunikac í v pr ůmyslové zón ě  pod     
STS                                                                             
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 48/2009 - OZ nesouhlasí s vybudováním fotovoltaic ké  elektrárny     
na pozemku  č. 130  a 133 v k.ú.  Kapsova Lhota  z d ůvodu, že pozemky  jsou     
územním plánem ur čeny k zem ědělské výrob ě                                       
hlasování: 11x ne                                                               
                                                                                
usnesení č.  49/2009 -  OZ bere  na v ědomí vyjád ření Krajského  ředitelství     
Policie ČR a souhlasí s osazením dopravních zna ček B 20a nejvyšší  dovolená     
rychlost s údajem 30 v ulici kolem bytovek v Radošo vicích                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  50/2009 -  OZ nesouhlasí s prodejem pozemku p. č. 392/1 v  k.ú.     
Svaryšov                                                                        
hlasování: 7x ne, 4x ano                                                         


