
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 16.11.2006                                                                  
                                                                                
usnesení č. 111/2006 - OZ jmenuje ov ěřovatele p. Slavíka a Ing. Uhlíka          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 112/2006 - OZ schvaluje odm ěny člen ů zastupitelstva na základ ě      
vládního na řízení  č. 50/2006 Sb.,kterým se m ění na řízení vlády č.  37/2003     
Sb., ve zn ění pozd ějších p ředpis ů:                                              
neuvoln ěný starosta  4.500,- K č, uvoln ěný starosta 23.910,- K č,  p říplatek      
za  každých 100  obyvatel 1.137,-K č,  neuvoln ěný místostarosta  4.500,-K č,      
neuvoln ěný p ředseda výboru 760,-K č, neuvoln ěný člen zastupitelstva 450,-K č.     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 113/2006 - OZ schvaluje složení inventariza ční komise a termíny     
konání inventur:                                                                
předseda:  Ing. Hejlová,  členové: Ing.  Václav Uhlík,  Luboš Matas,  Marie     
Trojanová                                                                       
termíny:  Radošovice   4-8.12.2006,  Kapsova  Lhota ,  Svaryšov,  Milíkovice     
11.-15.12.2006                                                                  
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 114/2006 - OZ  schvaluje smlouvu  o smlouv ě budoucí o  z řízení     
zástavního práva odpovídající v ěcnému b řemenu s firmou E.ON Distribuce a.s.     
Č: Bud ějovice na akce:                                                          
1) Milíkovice-Jedraž - rekonstrukce vedení NN                                   
2) Radošovice - ke h řišti kabel NN, rekonsstrukce vNN                           
3) Radošovice,  č.p. 201/9  - kabel NN p. Bayernheimer, nový RD a  p ověřuje     
starostu podpisem výše uvedených smluv                                          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 115/2006 - OZ souhlasí s uzav řením smlouvy o dílo č. 91/2006  s     
firmou Znakon Sousedovice na akci " Oprava MK K. Lh ota" za cenu 445.737,-K č     
včetn ě DPH a pov ěřuje starostu podpisem                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 116/2006 - OZ bere na v ědomí umíst ění zem ěměři čských zna ček  na     
pozemcích č.p. 1060/8 a 1032 v k.ú. Radošovice u  Strakonic                     
                                                                                
usnesení  č. 117/2006 - OZ souhlasí, že obec bude pokra čovat ve  spolupráci     
s  místní ak ční  skupinou  LAG  Strakonicko,  pokra čovat  formou  LEADER  a     
podílet se  na práci MAS, na  p říprav ě strategie  i na podávání projekt ů  o     
podporu EU i národních fond ů. V roce 2006 se oec podílela částkou 3.000,-K č     
na realizaci projektu Impulscentra.                                             
hlasování:11x ano                                                               
                                                                                
usnesení  č. 118/2006  - OZ  vyhlašuje zám ěr  na  pronájem  rybníku  "  Pod     
Vajaxem" č.p. 134/2 v k.ú. Kapsova Lhota                                        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 119/2006  - OZ vyhlašuje zám ěr na prodej d řevní hmoty  získané     
samovýrobou na pozemku č.p. 96/1 a 96/23 v k.ú. Radošovice u Strakonic          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 120/2006 - OZ souhlasí s kácením d řevin na pozemcích č.p.  96/1     
a 96/23 v k.ú. Radošovice u Strakonic                                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 121/2006 - OZ schvaluje rozpo čtová opat ření dle p řílohy,  které     
je nedílnou sou částí tohoto zápisu                                              
hlasování: 11x ano                                                              



                                                                                
usnesení č. 122/2006 - OZ souhlasí s výkupem pozemk ů pod zastávky  autobus ů     
v k.ú. Svaryšov dle GP č. 121/2006 za cenu 35,- K č za  1 m2                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 123/2006 - OZ souhlasí s finan čním p řísp ěvkem ve výši 7.000,-K č     
na   uspo řádání  Mikulášské   nadílky  v  Radošovicích  v četn ě  bezplatného     
zap ůj čení KZ a zajišt ění požární hlídky                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 124/2006 - OZ souhlasí s finan čním p řísp ěvkem ve výši 1.500,-K č     
na uspo řádání Mikulášské nadílky pro část obce Svaryšov a Milíkovice            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 125/2006  - OZ  nemá námitek  v ůči p řestavb ě  garáže, k ůlen  a     
zast řešení dvorku, žadatel: A. Mat ějková                                        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 126/2006  - OZ  nemá p řipomínky  ke stavb ě  "  P řístavba  haly     
lakovny na p. č. 440/6 a p. č. 1102/2 a stavební úpravy stáv. objektu a  sta.     
parc. č. 77/12 v k.ú. Radošovice u Strakonic - žadatel K.p rojekt Strakonice     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 127/2006  - OZ  souhlasí se  stavbou RD  a proved ení  napojení     
přípojek na  sít ě technické  infrastruktury /voda,  kanalizace, elek tro/  u     
novostavby RD na p. č. 96/13 v k.ú. Radošovice u Strakonic, investror  m anž.     
Šmerdovi                                                                        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 128/2006 - OZ navrhuje v p řípad ě žádosti p. Petra Zíky o vým ěnu     
poemků  svolat místní  šet ření za  ú častní člem ů zastupitelstva a  soudního     
znalce p. J. panušky                                                            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 129/2006 -  OZ prodlužuje  pov ěření Ing. Men číkovi týkající  se     
projednání zabezpe čení požární ochrany obce / p ůvodní pov ěření ze dne  9.8.     
a 4.10.2004/                                                                    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 130/2006 - OZ souhlasí s nákupem MT pro pot řeby obce                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
                                                                                
                                                                                 


