
Opis usnesení ze  zasedání Obecního  zastupitelstva  Obce Radošovice ze  dne      
19.2.2010                                                                       
                                                                                
usnesení č. 11/2010 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Matas P.,p. Men čík    
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 12/2010  - OZ  souhlasí se  zprávou  o  pr ůběhu  a  výsledcích     
inventarizace Obce Radošovice za rok 2009                                       
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  13/2010 -  OZ souhlasí  se zprávou  o dílo uzav řenou s  firmou     
Lesostavby T řeboň  na zhotovení díla " Víceú čelové h řišt ě v Kapsov ě  Lhot ě"     
za částku 290.700,- K č v četn ě DPH a pov ěřuje starostu podpisem                  
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  14/2010 - OZ souhlasí s podáním žádosti o dotaci  na  vodovodní     
přivad ěč Kapsova Lhota, p ředpokládané náklady na vybudování p řivad ěče  jsou     
cca 5 mil. K č                                                                   
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  15/2010 -  OZ souhlasí se zadáním výb ěrového řízení na akci  "     
Vodovod Kapsova Lhota" odborné firm ě                                            
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 16/2010 - OZ souhlasí s proplacením výdaj ů na d ětský  maškarní     
ples v KD Radošovice ve výši 7.089,- K č proti p ředloženým doklad ům              
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č.  17/2010  -  OZ  nemá  námitek  k  uvažované  sta vbě  oplocení     
novostaveb RD manž. Eliášových a p. Bayernheimera, Radošovice                   
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 18/2010  - OZ souhlasí s poražením jasanu p řed domem čp. 20  v     
Radošovicích - po vyjád ření odboru ŽP M ěÚ Strakonice                            
hlasování: 9x ano, 1x zdržel se                                                 
                                                                                
usnesení  č. 19/2010 - OZ  souhlasí s  vybudováním d ětského koutku v  části     
obce Milíkovice                                                                 
hlasování: 9x ano, 1x zdržel se                                                 
                                                                                
usnesení č. 20/2010 - OZ projednalo žádosti na díl čí zm ěnu územního plánu v     
části obce Kapsova Lhota - žadatelé p. Brabcová, p. Trnka.                      
Žadatelé p ředloží  na OÚ  kdo návrh zpracuje, do kdy za za kol ik K č. OZ  se     
změnou souhlasí  za podmínky, že si žadatelé veškeré n áklady na  zpracování     
díl čí zm ěny uhradí.                                                             
hlasování: 9x ano, 1x zdržel se                                                 
                                                                                
usnesení č. 21/2010 - OZ souhlasí se z řízením vodovodní p řípojky v  Kapsov ě     
Lhot ě k dom ům čp. 28, 29 a 30                                                   
hlasování: 9x ano, 1x zdržel se                                                 
                                                                                
usnesení č.  22/2010 -  OZ  souhlasí  s  výpov ědí  nájemci  pohostinství  v     
Radošovicích a rozhodlo o vyhlášení výb ěrového řízení na nového nájemce         
hlasování: hlasování: 8x ano, 2x zdržel se                                      
                                                                                 


