
Opis usnesení ze sch ůze Obecního zastupitelstva Obce Radošovice konané  dne      
19.10.2012                                                                      
                                                                                
usnesení č. 95/2012 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Hejlová, Kešner       
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 96/2012  - OZ souhlasí s  podáním žádosti  o dota ci na akci  "     
Oprava zp ěvnění b řehů potoka v Kapsov ě Lhot ě" z programu " obnova  obecního     
a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2 012"                         
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  97/2012 - OZ schvaluje inventariza ční komisi a termíny  konání     
inventur Obce Radošovice                                                        
předseda: Ing. M. Hejlová                                                       
členové: Ing. V. Uhlík, J. Hynek, M. Trojanová                                  
termíny: 17.12.2012 - Kapsova Lhota                                             
         18.12.2012 - Svaryšov, Milíkovice                                      
         19-21.12.2012 - Radošovice                                             
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 98/2012 - OZ schvaluje RO č. 3                                      
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č.   99/2012  -   OZ  nemá   p řipomínek  k    uvažované  akci   "     
Svaryšov-TS-rek". Investor: E.ON Distribuce Č. Bud ějovice                       
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  100/2012 - OZ souhlasí s výkopem MK u čp. 77 v Radošovicích  z     
důvodu opravy kanalizace a opravy šachty                                        
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 101/2012  - OZ  souhlasí s  poskytnutím p řísp ěvku SOS ve  výši     
1000,- K č za zpracování žádosti o dotaci - oprava bezdrátové ho rozhlasu         
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 102/2012 - OZ souhlasí s uložením ochranné trubky  pro  budoucí     
VO v lokalit ě " za Bláh ů" v Radošovicích                                        
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  103/2012 -  OZ souhlasí  s bezplatným pronájmem KZ  Radošovice     
včetn ě požární služby na po řádání divadelního p ředstavení dne 27.10.2012        
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 104/2012 - OZ projednalo žádost firmy Elektroinve st  Strakonice     
s.r.o. o vyjád ření k položení NN kabelu " Radošovice - zastávka ČD -  kabel     
NN". Vzhledem  k ší řce vozovky souhlasíme s uložením do MK. Neuvažuje s e  s     
asfaltovým povrchem                                                             
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 105/2012  - OZ rozhodlo, že na úpravu podkroví v čp. 6  požádá     
obec o dotaci za SOS                                                            
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 106/2012 -  OZ souhlasí  s poskytnutím finan čního p řísp ěvku  ve     
výši 1400,- K č na Mikulášskou nadílku pro část obce Svaryšov a Milíkovice       
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č.   107/2012  -   OZ  souhlasí  s  pokácením  d řevin  v  povodí      
Svaryšovského potoka  v k.ú.  K. Lhota  na pozemku  p. č. 50/2, který je  ve     
vlastnictví obce Radošovice                                                     
hlasování: 13x ano                                                               


