
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 17.12.2010                                                                  
                                                                                
usnesení č.  136/2010 -  OZ schválilo  ov ěřovatele  zápisu:  p.  Matas,  p.     
Růži čková                                                                       
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 137/2010  - OZ schvaluje rozpo čet Obce Radošovice na rok  2011     
jako vyrovnaný ve výši 6 262 400,- K č                                           
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 138/2010 - OZ schvaluje rozpo čtové opat ření č. 6                    
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 139/2010  - OZ  schvaluje složení  protipovod ňové  komise  Obce 
Radošovice:                                                                     
předseda: Slavík Rudolf, Radošovice                                             
místop ředseda: Ing. Petrák Ji ří, Radošovice                                     
členové: Samek Lukáš, Radošovice                                                
         Novák Václav, Kapsova Lhota                                            
         Zábranský Václav, Milíkovice                                           
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č.  140/2010  -  OZ  schvaluje  darovací  smlouvu  n a  poskytnutí     
finan čního daru  od ZZN  a.s. ve  výši 858  920,- K č  a  pov ěřuje  starostu     
podpisem                                                                        
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 141/2010 - OZ schvaluje kupní smlouvu mezi Obcí R adošovice a M.     
Trnkou  na poz.  p. č. 20 díl a) a b) o vým ěře 26 m2 v k.ú. Kapsova Lhota  a     
pov ěřuje starostu podpisem                                                      
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  142/2010 -  OZ schvaluje  p řísp ěvek SOS  na činnost ve výši        
5000,- K č                                                                       
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 143/2010 -  OZ souhlasí  s vým ěnou vadných rozvad ěčů  ve řejného     
osv ětlení v jednotlivých částech obce                                           
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 144/2010  - OZ souhlasí s p řísp ěvkem na Mikulášskou nadílku  v     
Kapsov ě Lhot ě ve výši 1 388,- K č a Svaryšov ě a Milíkovicích ve výši 1 600,-     
Kč                                                                              
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 145/2010 - OZ souhlasí s o řezáním hlavových vrb na pozemcích  v     
majetku Obce Radošovice  v k.ú. Kapsova Lhota                                   
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  146/2010 -  OZ  na  základ ě  vládního  na řízení  stanoví  výši     
měsí čních  odm ěn   s  platností  od  1.1.2011  -  starosta:  34  7 27,-  K č,     
místostarosta 5 500,- k č, p ředsedové výbor ů 800,- K č, členové OZ 437,- K č       
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 147/2010 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne 21.12.2010     
od  14.00 hodin  firm ě BISO  Keibel Radošovice.  Cena pronájmu 3 500,-  K č.     
Úklid si firma zajistí                                                          
hlasování: 13x ano                                                              
  


