
Opis usnesení  ze zasedání  Obecního  zastupitelstv a  Obce  Radošovice  dne      
17.6.2011                                                                       
                                                                                
usnesení  č. 54/2011  - OZ  schválilo  ov ěřovatele  zápisu:  p.  R ůži čková,     
Červenka                                                                        
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 55/2011 - OZ souhlasí s vybudováním sjezdu z poze mku p. č.  97/3     
přes pozemek 97/2 a p řipojením na místní komunikaci p. č. 1044/1, vše v k.ú.     
Radošovice. Žadatelka: Ing. M. Hejlová                                          
hlasování: 8x ano, 1x zdrženo                                                   
                                                                                
usnesení  č. 56/2011 - OZ  souhlasí s  opravou místní komunika ce v  oblasti     
regula ční stanice plynu v četn ě odvodn ění v Radošovicích                         
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 57/2011 - OZ schvaluje po řízení Územního plánu Obce  Radošovice     
podle  nového  stavebního  zákona  č.  183/2006  Sb.,  v  platném  zn ění  a     
spoluprací s  M ěÚ Strakonice  pov ěřuje  starostu  obce.  O  pomoc  p ři  p ři     
pořizování ÚP žádá Obecní zastupitelstvo M ěÚ Strakonice                         
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 58/2011 -  OZ schvaluje  záv ěre čný ú čet Obce Radošovice  v četn ě     
zprávy o výsledku hospoda ření za rok 2010 bez výhrad                            
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 59/2011 - OZ souhlasí na základ ě vyhlášeného zám ěru s prodejem      
části pozemku p. č. 427/1 p řed domem čp. 15 v Milíkovicích. Veškeré  náklady     
spojené  s prodejem si uhradí žadatelka p. Čechová Jana. OZ stanovuje  cenu     
pozemku ve výši 30,- K č za 1m2                                                  
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 60/2011 - OZ schvaluje smlouvu o svozu a likvidac i separovaného     
odpadu uzav řenou s TS s.r.o. Strakonice                                         
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení  č. 61/2011  - OZ  schvaluje opravu  lávky  p řes  Voly ňku  v  k.ú.     
Radošovice v prostoru u h řišt ě. Cena dle nabídky cca 70.000,- K č                
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č.  62/2011 - OZ nemá námitky k uvažované p řístavb ě skladu sena  a     
slámy na  poz. p. č.  398/1 a 398/2 v k.ú. Milíkovice. Žadatel: M.  Ku bi čka,     
Milíkovice                                                                      
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení  č. 63/2011 - OZ nemá námitek k uvažované stavb ě zahradního  domku     
na poz. p. č. 970/11 v k.ú. Radošovice. Žadatel: M. Homola, Str akonice           
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č.  64/2011 -  OZ souhlasí  s p řísp ěvkem  na po řádání Dne d ětí  ve     
Svaryšov ě a Milíkovicích ve výši 3500,- K č. Čerpání bude proti  p ředloženým     
doklad ům                                                                        
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č.  65/2011 -  OZ souhlasí s pronájmem KZ v Radošovi cích na  akci"     
Závod aljašské pošty" dne 28.1.2012 do 5.00 do 24,0 0 hodin. Žadatel:  Ant.      
Veselý                                                                          
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                 


