
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 15.11.2010                                                                  
                                                                                
usnesení č. 120/2010 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Matas, p. Hynek      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 121/2010 - Ing. J. Petrák složil slib a potvrdil jej podpisem       
                                                                                
usnesení  č. 122/2010  - OZ  schvaluje  na základ ě  vládního  na řízení  č. 
20/2009  Sb., kterým  se m ění  na řízení vlády  č.  37/2003  Sb.,  ve  zn ění     
pozd ějších p ředpis ů měsí ční odm ěny od 9.11.2010:                                
uvoln ěnému starostovi 27425,- K č, p říplatek za každých 100 obyvatel  1304,-     
Kč, neuvoln ěné starostce 5500,- K č, neuvoln ěným p ředsed ům výbor ů 800,-  K č,     
neuvoln ěným člen ům zastupitelstva 460,- K č                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 123/2010 - OZ souhlasí s projednáním zm ěny č. 4 Územního  plánu     
Obce Radošovice a pov ěřuje starostu jednáním v této záležitosti                 
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 124/2010 - OZ schvaluje složení inventariza ční komise a termíny     
konání inventur:                                                                
předseda: Ing.  Hejlová  členové: Ing. V. Uhlík, J. Hynek, M. Trojanová                                 
termíny:  Radošovice 20-21.12.2010,  Kapsova Lhota  22.12.2010, Svaryšov  a     
Milíkovice 23.12.2010                                                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 125/2010 - OZ bere na v ědomí ohlášení havárie propustku na poz.     
p. č. 527 v k.ú. Milíkovice                                                      
                                                                                
usnesení č.  126/2010 -  OZ souhlasí  s p ředloženými obchodními a  cenovými     
nabídkami č.  101103.1a a 101103.1b na zajišt ění inž. činností a  technické     
pomoci  na stavbu  " Revitalizace objektu a parku v  Radošovicích" za  cenu:     
101103.1a - 88220,- K č, 101103.1b - 75330,- K č a pov ěřuje starostu podpisem     
smluv se Stavebními službami s.r.o. Strakonice 
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 127/2010  - OZ  jmenuje členy  výbor ů:                             
finan ční výbor- p. M. Samková, Radošovice čp. 90, H. Hesounová, Radošovice čp. 
99, kontrolní  výbor- p.  A.  Zlochová,  Radošovice   čp.  106,  I.  Kešnerová, 
Radošovice čp. 124                                                              
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 128/2010  - OZ souhlasí s p řísp ěvkem na Mikulášskou nadílku  v     
Radošovicích  v částce  12000,- k č  a bezplatným  zap ůj čením sálu  v  KZ  a     
zajišt ěním požární  služby dne  4.12.2010. P řísp ěvek  bude poskytnut  proti     
předloženým doklad ům                                                            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  129/2010 -  OZ souhlasí  se z řízením  vodovodní a  kanaliza ční     
přípojky k domu čp. 28 v Radošovicích. Žadatelka: p. Hoffmanová, Str akonice     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 130/2010 - OZ souhlasí s p řekopem místní komunikace p. č. 83/7 a     
83/21  z d ůvodu  p řipojení kanalizace  z pozemku  p. č. 90/15,  vše  v  k.ú.     
Radošovice. Žadatelé: manž. Si čákovi, Strakonice                                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  131/2010 -  OZ  bere  na  v ědomí  žádost  Advokátní  kancelá ře     
Kříženecký  a partne ři o poskytnutí informací v četn ě dopis ů zaslaných  Ing.     
Roudnické a RR Jihozápad ve výše uvedené v ěci                                   



                                                                                
usnesení č. 132/2010 - OZ stanovilo ceny za pronájem KZ v Rad ošovicích          
(  za akci )                                                                    
bez topení: 2000,- K č        s úklidem 3500,- K č                                
s topením:  3500,- K č        s úklidem 5000,- K č                                
hlasování: 11x ano                                                               


