
Opis usnesení ze  zasedání Obecního  zastupitelstva  Obce Radošovice ze  dne      
21.3.2008                                                                       
                                                                                
usnesení  č.  183/2008  -  OZ  schválilo  ov ěřovatele  zápisu:  p.  Men čík,     
p.Humpolcová                                                                    
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  184/2008 -  OZ souhlasí  s  výb ěrovým  řízením  na  dodavatele     
služeb-se čení povod ňových hrází a p řilehlých pozemk ů.                           
K  p ředložení  nabídky  budou  vyzvání  následující  uch aze či:  Bl.  Cábová     
Nováková,  Č. Bud ějovice, M. Páral Mladotice, Elkost s.r.o. Strakonic e,  L.     
Pudil Strakonice, TS s.r.o. Strakonice.                                         
Starosta stanovuje výb ěrovou  komisi ve  složení: p. Slavík, MUDr.  Maxová ,     
Ing. Hejlová, p. Kouba                                                          
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 185/2008 - OZ souhlasí se zadáním výb ěrového řízení v četn ě inž.     
činnosti na  akci " Odleh čení kanalizace Radošovice" Ing. P. Záhorskému  za     
částku 26.900,- K č                                                              
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 186/2008 - OZ souhlasí s kupní smlouvou uzav řenou s Jednotou SD     
Volyn ě na část pozemku p. č. 38/2 v k.ú. Radošovice o vým ěře 359 m2 za  cenu     
dle znaleckého posudky ve výši 42.400,- K č a pov ěřuje starostu podpisem         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 187/2008  -  OZ  souhlasí  se  sm ěnou  smlouvou  mezi  obcí  a     
Šimákovými na část pozemku p. č. 1035/1 o vým ěře 59 m2 za část pozemku  p. č.     
32 o vým ěře 58 m2 v k.ú. Radošovice a pov ěřuje starostu podpisem                
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 188/2008 - OZ souhlasí s pronájmem sálu KZ dne 26 .4.2008 v dob ě     
od 20.00  do 04.00 dne 27.4.2008 p. J. Barnovi, Náb řežní 83, Strakonice  za     
cenu  5.000,- K č  v p řípad ě,  že bude  zajišt ěn úklid.  Pokud úklid  nebude     
zajišt ěn, bude pronájem 7.000,- K č.                                             
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 189/2008 - OZ souhlasí se z řízením sjezdu z pozemku p. č.  205/8     
na MK  p. č. 1044/6 v k.ú. Radošovice a sou časn ě nemá p řipomínky k  výstavb ě     
RD na poz. p. č. 205/8 a 100/18 v k.ú. Radošovice. Stavba je v sou ladu s  ÚP     
obce.                                                                           
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  190/2008 -  OZ souhlasí s odkoupením pozemku p. č. 1108 v  k.ú.     
Radošovice od ÚZSVM                                                             
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 191/2008 - OZ souhlasí s bezúplatným p řevodem části cyklostezky     
nacházející  se na k.ú. Radošovice  z majetku  Svaz ku obcí do majetku  obce     
Radošovice                                                                      
hlasování: 10x ano                                                               
 


