
Opis usnesení  ze sch ůze Obecního zastupitelstva Obce Radošovice  konanéh o 
dne 21.9.2007                                                                   
                                                                                
usnesení č. 103/2007 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Samek, p. Men čík     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 104/2007  - OZ  souhlasí s  uzav řením smlouvy o z řízení  práva     
odpovídající v ěcnému  b řemeni s  firmou E.ON  na uložení kabele do  pozemku      
p. č. 51/1 v k.ú. Radošovice u Strakonic a pov ěřuje starostu podpisem            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 105/2007 - OZ souhlasí s p řevodem pozemk ů pod komunikacemi  do     
majetku Obce Radošovice od ÚZSVM Strakonice. Jedná se o pozemky p. č.  1108,     
158/3, 994/3,  465/2, 472/2, 555/3, 613/2, 555/4 - vše v k.ú. Radošovice  u     
Strakonic a p. č. 369/2 v k.ú. Svaryšov. 
OZ nesouhlasí s p řevodem pozemku p. č. 978 v k.ú. Radošovice do majetku obce 
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č.  106/2007  -  OZ  schvaluje  rozpo čtové  opat ření  č.  4  Obce     
Radošovice                                                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 107/2007  - OZ schvaluje na základ ě vyhlášeného zám ěru ze  dne     
9.2.2007 pronájem  části pozemku p. č. 544/1  a 544/2  o vým ěře 3.760 m2  za     
cenu 8,-K č za 1 m2 a rok firm ě BISO Keibel s.r.o. Radošovice čp. 147            
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 108/2007  - OZ schvaluje na základ ě vyhlášeného zám ěru ze  dne     
29.6.2007  prodej pozemku  p. č. 205/5  o vým ěře  22 m2  manž. Houdkovým  za     
částku  300,- K č  za 1  m2 a sm ěnu pozemku  p. č. 100/19  o vým ěře 53 m2  za     
stejn ě velkou část pozemku p. č. 205/4 v k.ú. Radošovice a prodej  zbývající     
části pozemku 205/4 o vým ěře 112 m2 manž. Ko čovým za cenu 300,- K č za 1 m2.     
Náklady na sepsání smluv a da ň z p řevodu uhradí kupující                        
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  109/2007 -  OZ nemá  námitky k  osazení  nového  t říkomorového     
plastového septiku z d ůvodu zlepšení stávajícího odkanalizování domu čp. 12     
na  poz. p. č.  11/1 v k.ú. Milíkovice.  O povolení  je nutno po žádat u  M ěÚ     
Strakonice                                                                      
                                                                                
usnesení:  č. 110/2007  - OZ  schvaluje p řísp ěvek  ve výši  45.000,- K č  na     
činnost TJ Radošovice na rok 2007                                               
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  111/2007 -  OZ nemá námitky v ůči stavb ě nádrže PHM na  pozemku     
p. č.  440/9 v  k.ú. Radošovice.  Žadatel Unielektro  s .r.o.  Strakonice.  O     
stavební povolení je nutno požádat M ěÚ Strakonice                               
                                                                                
usnesení č. 112/2007 - OZ nemá námitek v ůči provozu stávajícího za řízení  "     
Výrobna krmných  sm ěsí Radošovice".  Žadatel Krajský  ú řad  Jiho český  kraj     
České Bud ějovice                                                                
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 113/2007 - OZ  projednalo a  schválilo dodatel č. 2  rozší ření     
místního plánu programu obnovy venkova                                          
hlasování: 11x ano                                                              



                                                                                
usnesení č. 114/2007 - OZ souhlasí s ud ělením plné moci firm ě Elektroinvest     
Strakonice k  vy řízení stavebního  povolení na  stavbu VO  Radošovic e (  ke     
hřišti)                                                                         
hlasování: 11x ano                                                               
 


