
Opis usnesení ze  zasedání Obecního  zastupitelstva  Obce Radošovice ze  dne 
19.10.2007                                                                      
                                                                                
usnesení č.  115/2007 -  OZ schválilo  ov ěřovatele zápisu:p. Hlavínová,  p.     
Maxová                                                                          
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 116/2007 - OZ schvaluje složení inventariza ční komise a termíny     
konání inventur pro rok 2007.                                                   
Předseda - Ing. M. Hejlová                                                      
Členové - Ing. V. Uhlík, L. Matas, M. Trojanová                                 
Termíny -  Radošovice 10-12.12.2007,  Kapsova Lhota , Svaryšov a  Milíkovice     
13-14.12.2007                                                                   
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  117/2007 -  OZ souhlasí  s p řevedením nevymahatelné částky 
738,- K č z ú čtu pohledávek na podrozvahový ú čet                                 
                                                                                
usnesení č.  118/2007 - OZ schvaluje kupní smlouvu na pozemek  p. č. 205/5  v     
k.ú. Radošovice a pov ěřuje starostu podpisem                                    
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 119/2007  - OZ schválilo nájemní smlouvu s firmou  Biso  Keibel     
s.r.o. na pronájem pozemk ů p. č. 544/1 a 544/2 v k.ú. Radošovice a  pov ěřuje     
starostu podpisem                                                               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  120/2007 - OZ souhlasí v souvislosti s údržbou v odního toku  s     
pokácením d řevin na pozemcích 134/6,7,8 v k.ú. Kapsova Lhota, k teré jsou  v     
majetku obce. Žadatel: ZVS Strakonice                                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 121/2007 - OZ vyhlašuje zám ěr na odprodej vy řazených knih z MLK     
Radošovice za cenu 5,- K č/kus. Knihy neprodané do 31.12.2007 budou dány  do     
sběru.                                                                          
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 122/2007  - OZ  vyhlašuje  zám ěr  na  darování  op ěrné  zdi  u     
autobusové zastávky ve Svaryšov ě. Hodnota zdi činí 64.241,- K č                  
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 123/2007  - OZ  vyhlašuje zám ěr  na sm ěnu  části pozemku  p. č.     
1035/1 o vým ěře cca 60 m2 v k.ú. Radošovice a souhlasí s odm ěřením pozemku      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 124/2007 - OZ souhlasí s úhradou podílu na vybudo vání Voly ňské 
cyklostezky  SOS v částce 33.089,12 K č. Jedná se o podíl za část, která  se 
nachází v k.ú. Radošovice                                                       
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 125/2007 - OZ souhlasí s p řevodem pozemk ů p. č. 1047/3, 1047/4 a     
1047/7 v  k.ú. Radošovice  od ÚZSVM.  Jedná se  o p ozemky,  na  kterých  je     
stávající zpevn ěná komunikace.                                                  
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 126/2007 - OZ souhlasí se zasláním výzvy vlastník ům pozemk ů  v 
lokalit ě  u RS  plynu v  Radošovicích na  vybudování p řípojek inž. sítí  do     
30.4.2008.  Veškeré p řípojky  hradí v  plné výši  majitelé  pozemk ů.  Pokud     
majitelé nevybudují p řípojky v tomto termínu, nebude již povoleno zasahov at     
do vybudovaných komunikací                                                      
hlasování: 12x ano                                                              



                                                                                
usnesení č.  127/2007 -  OZ vyhlašuje  zám ěr  na  pronájem  pohostinství  v     
Radošovicích                                                                    
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 128/2007  - OZ  souhlasí s  ukon čením nájmu na pohostinství  v     
Radošovicích ke dne 30.11.2007 o které požádal náje mce p. Kešner                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  129/2007 - OZ odsouhlasilo finan ční p řísp ěvek ve výši  7.000,-     
Kč na uspo řádání Mikulášské nadílky pro d ěti v Radošovicích dne 1.12.2007 v     
KZ Radošovice ( 16,00 - 19,00 hodin).                                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  130/2007 -  OZ odsouhlasilo  v souladu  s  vyhlá šeným  zám ěrem     
odprodej stavební  mícha čky z Kapsovy Lhoty za 200,- K č p. P. Matasovi,  K.     
Lhota čp. 13                                                                    
hlasování: 12x ano                                                               


