
Opis usnesení ze zasedání OZ Obce Radošovice konané ho dne 18.1.2008              
                                                                                
usnesení č. 153/2008 - OZ schvaluje rozpo čtové opat ření obce č. 6/2007          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č.  154/2008  -  OZ  schvaluje  zprávu  o  pr ůběhu  a  výsledcích 
inventarizace Obce Radošovice za rok 2007                                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 155/2008 - OZ  schvaluje smlouvu  o smlouv ě budoucí o  z řízení práva 
odpovídajícímu  v ěcnému b řemenu  uzav řenou  s  ZZN  a.s.  Strakonice, týkající  
se pozemk ů  p. č. 194/1, 97/2, 1047/5, 1047/6 v k.ú. Radošovice  a pov ěřuje 
starostu podpisem                                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  156/2008 -  OZ souhlasí  s dodatkem  č. 2/2008  ke  smlouv ě  
o Sb ěru,  p řeprav ě, t říd ění,  využívání  a  odstra ňování  komunálních  odpad ů 
uzav řenou s TS a.s. Strakonice a pov ěřuje starostu podpisem                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  157/2008 - OZ souhlasí se stavbou kabelové p řípojky NN k  p. č. 205/1  
v k.ú. Radošovice a  smlouvou o  smlouv ě budoucí uzav řenou s firmou 
E.ONDistribuce a.s. a pov ěřuje starostu podpisem                                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 158/2008  - OZ  bere na  v ědomí smlouvu  o zajišt ění  zp ětného 
odběru elektroza řízení s firmou Asekol s.r.o. a s touto souhlasí                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 159/2007  -  OZ  souhlasí  s  demolicí  čekárnyv  Radošovicích 
provedené firmou Zemní práce Petr Michal čík, Strakonice za cenu 22000,-  K č 
včetn ě DPH                                                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 160/2008 - OZ souhlasí na základ ě vyhlášeného zám ěru s prodejem knih 
z bývalé MLK dle požadavk ů ob čanů.                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 161/2008 - OZ nemá námitky ke stavb ě zahradního domku p. Pavola 
Polláka. Pozemek se nachází v zahrádká řské kolonii. O stavební povolení  je nutno 
zažádat u p říslušného stavebního ú řadu.                                   
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  162/2008 -  OZ  nesouhlasí  s  nákupem  satelitu   do  místního 
pohostinství                                                                    
hlasování: 2x ano                                                               
           3x zdrženo                                                           
           6x ne                                                                
                                                                                
usnesení č. 163/2008 - OZ  souhlasí s podáním žádosti z ROP n a dotaci 
na vybudování místních komunikací na území obce Rad ošovice                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 164/2008 - OZ souhlasí s pokácením náletových str omů na pozemku p. č. 
50/2 v k.ú. Kapsova Lhota z d ůvodu vybudování h řišt ě                       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  165/2008 -  OZ  souhlasí  s  p řísp ěvkem  na  Oblastní  charitu 
Strakonice, Sousedovice  40 ve výši 5.000,- K č na základ ě jejich žádosti.       
hlasování: 11x ano  


