
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 21. října 2011                                                              
                                                                                
usnesení č. 86/2011 - OZ zvolilo ov ěřovatele: p. Matas, Uhlík                   
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 87/2011 -  OZ schvaluje,  na základ ě vyhlášeného zám ěru,  kupní     
smlouvu  uzav řenou s  J. Čechovou  na prodej  pozemku p. č.  427/3  v  k.ú.      
Milíkovice a pov ěřuje starostu podpisem                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  88/2011 - OZ souhlasí s opravou dve ří v dom ě čp. 16 v  Kapsov ě     
Lhot ě a pov ěřuje starostu stanoveném rozsahu opravy                             
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  89/2011 - OZ souhlasí na základ ě místního šet ření  provedeného     
Ing. M. Šobrem z odb. ŽP M ěÚ Strakonice s pokácením lípy, jilmu a borovice      
na poz.  p. č. 1035/3  a vrb  na pozemku  p. č. 52/2  a  209/5,  vše  v  k.ú.     
Radošovice u Strakonic                                                          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 90/2011 - OZ souhlasí s poskytnutím neinvesti čního p řísp ěvku TJ     
Radošovice ve výši 45.000,- K č                                                  
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 91/2011  -  OZ  schvaluje  složení  inventariza ční  komise  ve     
složení: Ing. M. Hejlová - p ředseda, Ing. V.Uhlík, J. Hynek, M. Trojanová -     
členové.                                                                        
OZ schvaluje termíny konání inventur:                                           
Radošovice  19-21.12.2011,  K.  Lhota  22.12.2011,  Svaryšov  a  Milíkovice     
23.12.2011                                                                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č.92/2011 -  OZ souhlasí  s poskytnutím p řísp ěvku na  Mikulášskou     
nadílku  v Radošovicích  v  částce  max.  9.000,-  K č  oproti  p ředloženým      
doklad ům                                                                        
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 93/2011 - OZ nemá p řipomínek k uvažované stavb ě p říst řešku  pro     
osobní automobil  na poz.  p. č. 194/10  v k.ú. Radošovice. Žadatelé:  manž.     
Kůrkovi, Radošovice čp. 161                                                     
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 94/2011 - OZ souhlasí s p řekopem místní komunikace p. č. 96/4  a     
1044/1  v k.ú.  Radošovice z d ůvodu p řipojení novostavby RD na vodovodní  a     
kanaliza ční p řípojku. Žadatel: A. Šmerdová,  Radošovice čp. 73                  
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  95/2011  -  OZ  schvaluje  program  obnovy  venk ova  pro  Obec     
Radošovice na období r. 2012 - 2016                                             
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                 


