
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 22.1.2010                                                                   
                                                                                
usnesení č. 1/2010 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Uhlík, p.Hlavínová     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 2/2010 - OZ  na základ ě  vyhlášeného zám ěru ze dne  23.10.2009     
rozhodlo, že  d řevo bude prodáno formou samovýroby následujícím  ža datel ům,     
kte ří se p řihlásili do zám ěru:                                                  
p.  Viktora J.,  Marha J.,  Hanuš J.,  K ůs Fr.,  Šmerdová A.  a  Kouba  M.,     
všichni  z Radošovic. Poplatek ve  výši 50,-  K č uhradí každý žadatel  p řed     
zapo četím prací.                                                                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 3/2010 - OZ souhlasí s bezplatným zap ůj čení sálu KZ  Radošovice     
na po řádání d ětského maškarního bálu dne 7.2.2010                               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 4/2010 - OZ souhlasí s vým ěnou nefunk čního p římotopu v prodejn ě     
čp. 16 v Kapsov ě Lhot ě za cenu cca 9.000,- K č                                   
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  5/2010 -  OZ souhlasí  s akcí  " Areál  firmy He jdánek  s.r.o.     
Radošovice".                                                                    
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 6/2010 - OZ  bere na  v ědomí výsledky p ředběžné poptávky  p řed     
zadáním zakázky malého rozsahu na víceú čelové h řišt ě v Kapsov ě Lhot ě.  Jako     
nejvýhodn ější byla  vyhodnocena nabídka  firmy Lesostavby T řeboň za  částku     
242.050,- K č  bez DPH.  OZ pov ěřuje  starostu p řípravou smlouvy s  uvedeným     
dodavatelem                                                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  7/2010 -  OZ souhlasí s výstavbou solární elektr árny 30 kW  na     
pouzemku p. č.  472/1 a  470 a  p řípojky NN  - poz.  p. č. 1056/1 vše v  k.ú.     
Radošovice                                                                      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  8/2010 -  OZ bere  na v ědomí  pronájem sálu KZ Radošovice  dne     
31.12.2009 na  uspo řádání soukromé akce a souhlasí s pronájmem za  skut ečné     
náklady ve výši 1.714,- K č                                                      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  9/2010 - OZ bere  na v ědomí  informaci o zám ěru na  vybudování     
cyklostezky v k.ú. Radošovice a P řední Zborovice                                
                                                                                
usnesení č.  10/2010 - OZ souhlasí s p řísp ěvkem 1.000,- K č na  d ětské           
maškarní  ve  Svaryšov ě-Milíkovicích                                            
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                 


