
Opis usnesení ze sch ůze Obecního zastupitelstva Obce Radošovice ze dne  20.      
dubna 2007                                                                      
                                                                                
usnesení č.  49/2007 -  OZ schválilo  ov ěřovatele zápisu:  Luboš Matas,  R.     
Slavík                                                                          
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 50/2007 - na základ ě vyhlášeného zám ěru - usnesení č.  39/2007     
na odprodej 14 prostorových metr ů d řeva rozhodlo OZ, že d řevo bude  prodáno     
jedinému zájemci p. Jakubu Kešnerovi, Radošovice čp. 103                        
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 51/2007 - na základ ě vyhlášeného zám ěru - usnesení č.  38/2007     
na pronájem  mlýnského náhonu  se p řihlásili:  Ing. Šimák, p. Šimáková,  p.     
Samec K. st. a ml., stávající- p. Samec Miroslav                                
Dálší jednání prob ěhnou se všemi zájemci                                        
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  52/2007 -  OZ rozhodlo,  že opravu  op ěrné zdi u kontejneru  v     
Radošovicích provede firma Garantstav Strakonice - cena 35.871,- K č.  Firma     
vzešla z nabídkového řízení                                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 53/2007  - OZ  odsouhlasilo p řísp ěvek  ve výši  5.500,- K č  na     
dopravu d ětí do Českého Krumlovga na otá čivé hledišt ě                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 54/2007  - OZ  odsouhlasilo finan ční  p řísp ěvek na Den d ětí  v     
Radošovicích ve  výši 15.700,-  K č. Finan ční  prost ředky  budou  poskytnuty     
proti fakturám.                                                                 
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  55/2007 - OZ projednalo smlouvu o dílo č. 07-02 -  odleh čovací     
stoka kanalizace pro zástavbu RD Radošovice projekt  mezi Obcí Radošovice  a     
Ing. Záhorským, Strakonice, Mírová 926. OZ pov ěřuje starostu podpisem. Cena     
15.730,- K č                                                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 56/2007 -  OZ vyhlásilo  zám ěr na odprodej stavebních  mícha ček     
nejvyšší nabídce.                                                               
125 l z Radošovice - minimální cena 2.000,- K č                                  
75 l z Kapsovy Lhoty - bez udání ceny                                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 57/2007 - OZ souhlasí se zrušení VTS v Kapsov ě Lhot ě.               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                 


