
Opis usnesení ze  zasedání Obecního  zastupitelstva  Obce Radošovice ze  dne      
19. června 2009                                                                 
                                                                                
usnesení č.  52/2009 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu p. P. Matase a  Ing.     
Menčíka                                                                         
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 53/2009  - OZ  na základ ě  žádosti investora  Ing.  K.  Šimáka     
souhlasí s odbahn ěním a úpravou koryta náhonu v obci Radošovice u Str akonic     
za následujích podmínek:                                                        
1)  úpravy budou  provedeny na  pozemku p. č.  1081/1 v  k.ú.  Radošovice  u     
Strakonic, který je v majetku Obce Radošovice                                   
2)  p řed zapo četím  stavebních prací  musí být  písemnou smlouvou   vy řešeno     
problematické vlastnictví vybudovaného díla na p ředmětném pozemku               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 54/2009  - OZ  souhlasí s využitím sálu v KZ pro cvi čení  žen.     
Cvi čení bude zajiš ťovat p. Barvínková Martina                                   
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 55/2009 - OZ souhlasí na základ ě vyhlášeného zám ěru s  prodejem     
pozemku p. č. 96/25 o vým ěře 55 m2 v k.ú. Radošovice A. Valentové za  částku     
100,- K č za 1 m2. Veškeré související náklady uhradí žadate lka                  
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  56/2009 -  OZ souhlasí  na základ ě  žádosti p. J. Ou ředníka  o     
dořešení majetkových vztah ů podél protipovod ňové hráze u pozemk ů p. č. 96/20     
a 96/21  v k.ú. Radošovice a  vyhlašuje zám ěr  na sm ěnu části pozemku  p. č.     
96/20.                                                                          
hlasování: 11x ano                                                              
            1x zdržel se                                                        
                                                                                
usnesení  č. 57/2009 - OZ souhlasí s výstavbou RD na pozemku p . č. 203/10  v     
k.ú. Radošovice  u Strakonic  - žadatelka  J. Chalu pová  -  s  tím,  že  na     
splaškovou kanalizaci bude možné RD napojit až po v ýstavb ě a zprovozn ění GP     
Radošovice - Strakonice                                                         
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  58/2009 -  OZ souhlasí  s  výstavbou  rekrea čního  objektu  na     
pozemku p. č. 794/3 v k.ú. Radošovice u Strakonic. Stavebník - L. Rybová         
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 59/2009 - OZ souhlasí s cenovou nabídkou Ing. P. Záhorského  na     
investorskou  inž. činnost  na akci:  Amatérské sportovní h řišt ě v  Kapsov ě     
Lhot ě  za cenu  7.540,- K č a souhlasí  s podáním  žádosti o dotaci na  výše     
uvedenou akci                                                                   
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  60/2009 -  OZ souhlasí se zap ůj čením sálu v KZ Radošovice  dne     
22.8.2009  za ú čelem po řádání souhromé hostiny p. M. Samcovi za cenu  500,-      
Kč.                                                                             
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 61/2009 - OZ bere na v ědomí informace o p řid ělených dotacích  v     
k.ú. Radošovice  ( dotace  Voly ňská cyklostezka  825.000,- K č  a dotace  VO     
70.000,- K č a souhlasí s finan čním podílem obce na t ěchto akcích.               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  62/2009 - OZ souhlasí  s výstavbou  VO podél cyk lostezky a  na     
návsi v Radošovicích. OZ souhlasí s vyhlášením výb ěrového řízení a starosta     
jmenuje  výb ěrovou komisi  ve složení: p. Kouba, p. Matas, Ing. Menčík,  p.     



Slavík a p. Hlavínová                                                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  63/2009 -  OZ souhlasí  s p řísp ěvky  na d ětský  den  ve  výši:     
Radošovice 14.674,- K č, K. Lhota 1.565,- K č                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 64/2009  - OZ  bere  na  v ědomí  zprávu  o  výsledku  kontroly     
provedené FÚ ve Strakonicích                                                     


