
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 16.5.2008                                                                   
                                                                                
usnesení č. 210/2008 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Matas L., Samek      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 211/2008 - OZ bere na v ědomí informaci o problematice  vodovodu     
a kanalizace v Kapsov ě Lhot ě a souhlasí s objednáním studie pro  zásobování     
pitnou vodou a odkanalizování v Kapsov ě Lhot ě od firmy H. Faber - servis za     
cenu 16.660,- K č v četn ě DPH                                                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  212/2008 -  OZ schvaluje  prodej d řeva na základ ě  vyhlášeného     
záměru  následujícím zájemc ům:  p. B.  Čechové  -  6  prostr.  metr ů  a  D.     
Zelenkové 20 prost. metr ů                                                       
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 213/2008 - OZ  vyhlašuje zám ěr  na pronájem pozemk ů p. č.  538,     
539,  579, 598/1,  613/4, 621/1,  621/2, 626,  219/ 4,  193,  192/1  v  k.ú.     
Radošovice k zem ědělskému využití                                               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 214/2008  - OZ  souhlasí s provedením rekonstrukc e  nezbytných     
částí mlýnského náhonu. Financování bude provád ěno ze strany  provozovatel ů     
MVE. P řed  uzav řením smlouvy  o pronájmu  na dobu  ur čitou budou  up řesn ěny     
podmínky                                                                        
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 215/2008  - OZ souhlasí s vyhlášením zám ěru na pronájem  části     
pozemku p. č. 48/1 o vým ěře 210 m2 v k.ú. Kapsova Lhota                          
hlasování: 11x ano                                                              
            1x zdržel se                                                        
                                                                                
usnesení č.  216/2008 -  OZ nesouhlasí  s odsouhlasením  žádo sti  o  zm ěnu      
územního plánu. Žadatelé manž. Rybovi                                           
hlasování: 10x nesouhlas                                                        
            2x zdržel se                                                        
                                                                                
usnesení č. 217/2008 -  OZ souhlasí  s poskytnutím finan čního p řísp ěvku  na     
den d ětí v části Kapsova Lhota ve výši 5.000,- K č                               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 218/2008 - starosta jmenuje výb ěrovou komisi na zhotovitele  MK     
u  RS plynu  v Radošovicích  ve složení:  p. Kouba,   Slavík,  Ing.  Petrák,     
Humpolcová, Ing. Hejlová                                                        
                                                                                
usnesení č. 219/2008 - OZ souhlasí s rozší řením ve ř. osv ětlení do prostroru     
za OÚ Radošovice                                                                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 220/2008 - OZ souhlasí se žádostí na z řízení v čelína podanou p.     
L. Lukešovou                                                                    
hlasování: 12x ano                                                               
 


