
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 18.12.2013                                                                  
                                                                                
usnesení č. 105/2013 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Matas, Kamba         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  106/2013 - OZ souhlasí  se zpracováním  PD na ak ci "  Zpevn ění     
příjezdových komunika čních ploch Radošovice - náves" a následnou  realiza cí     
této akce                                                                       
hlasování: 10x ano, 1x zdrzženo                                                 
                                                                                
usnesení  č. 107/2013  - OZ schvaluje rozpo čet Obce Radošovice na rok  2014     
jako vyrovnaný v částce 6,956.000,- K č                                          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 108/2013 - OZ schvaluje RO č. 12                                    
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 109/2013 - OZ vyhlásilo zám ěr na pronájem 1. patra v budov ě čp.     
6 v k.ú. Radošovice ( mimo p ůdních prostor ). P řihlášky do zám ěru je  možno     
podat do 30. ledna 2014                                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 110/2013 - OZ souhlasí s podáním žádosti na MMR z  programu  POV     
na akce: - Kapsova Lhota - oprava kapli čky na návsi                             
           Radošovice - chodník - 2. etapa                                      
           hlasování: 11x ano                                                   
                                                                                
usnesení č. 111/2013 - OZ schvaluje dodatek č. 1/2014 ke "Smlouv ě o  sb ěru, 
přeprav ě, t říd ění, využívání a odstra ňování komunálních odpad ů" uzav řenou s     
TS s.r.o. Strakonice a pov ěřuje starostu podpisem                               
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 112/2013 - OZ souhlasí s pronájmem KZ Radošovice dne  29.3.2014     
a  19.10.2014 za  ú čelem  po řádání  country  bálu.  Po řadatel:  TS  Rozálie     
Strakonice a dne 8.2.2014 za ú čelem po řádání svatební oslavy. Žadatel:  J.      
Kubi čka, Mut ěnice                                                               
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 113/2013 -  OZ souhlasí  s bezplatnou výp ůj čkou KZ  Radošovice      
dne 24.1.2014 TJ Radošovice za ú čelem po řádání sportovního plesu                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 114/2013 -  OZ nemá  p řipomínky k uvažované stavb ě  víceú čelové     
budovy na  pozemku p. č.  558/8 v  k.ú. Radošovice.  Žadatel:  J.  Balouše k,     
Radomyšl                                                                        
hlasování: 11x ano                                                               


