
Opis usnesení ze zasedíní Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 23.1.2009                                                                   
                                                                                
usnesení č. 1/2009 - OZ zvolilo ov ěřovatele zápisu: p. Uhlík, Matas             
                                                                                
usnesení  č. 2/2009  - OZ  souhlasí  s  uzav řením  smluv  o  z řízení  práva     
odpovídajícího v ěcnému b řemenu s firmou E.ON Distribuce a.s.:                   
1)  k pozemku p. č. 97/1,  97/2, 194/1,  197/7, 197/8, 197/9, 198/2,  201/4,     
203/5 v k.ú. Radošovice u Strakonic                                             
2) k pozemku p. č. 205/1 v k.ú. Radošovice u Strakonic                           
3)  k pozemku  201/4 v  k.ú. Radošovice  u Strakoni c  a  pov ěřuje  starostu     
podpisem výše uvedených smluv                                                   
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  3/2009 -  OZ souhlasí se smlouvou o smlouv ě budoucí o  z řízení     
práva  odpovídajícího v ěcnému  b řemenu s  firmou  ZZN  Strakonice  a.s.  na     
pozemky  p. č. 1047/5, 1047/6 a 194/1 v k.ú. Radošovice a pov ěřuje  starostu     
podpisem                                                                        
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  4/2009 -  OZ vyhlašuje  zám ěr na  prodej domu  čp.  28  v četn ě     
stavební parcely č. 9 v k.ú. Radošovice u Strakonic.                            
Minimální nabídková cena je stanovena na základ ě znaleckého posudku a  činí     
500.000,- K č.  Objekt  bude  prodán  nejvyšší  nabídce.  Zastup itelstvo  si     
vyhrazuje právo neuzav řít kupní smlouvu s žádným ze zájemc ů.                    
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení   č.  5/2009  -  OZ  schvaluje  zvýšení  nájmu  objekt u  čp.  6  v     
Radošovicích s platností od 1.1.2009 o 10.000,- K č ro čně a pov ěřuje staostu     
podpisem dodatku smlouvy                                                        
hlasování: 11x ano                                                              
            1x zdržel se                                                        
                                                                                
usnesení č. 6/2009 - OZ vyhlašuje zám ěr na pronájem šatny v KZ Radošovice       
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 7/2009 - OZ souhlasí s vyhlášením zám ěru na sm ěnu části pozemku     
p. č. 100/9 v k.ú. Radošovice                                                    
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 8/2009  - OZ nesouhlasí s vyhlášením zám ěru na prodej  pozemku     
p. č. 500 v k.ú. Milíkovice                                                      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 9/2009 - OZ souhlasí s dodatkem č. 2/2009 ke smlouv ě o  sb ěru,     
přeprav ě,  t říd ění, využívání  a odstra ňování  komunálních odpad ů s TS  a.s.    
Strakonice a pov ěřuje starostu podpisem                                         
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  10/2009 - OZ souhlasí s p řísp ěvkem na d ětský maškarní ples  ve     
výši 7.856,- K č a bezplatným zap ůj čením KZ na den 31.1.2009                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 11/2009  - OZ  souhlasí se  zprávou  o  pr ůběhu  a  výsledcích     
inventarizace matetku Obce Radošovice za rok 2008                               
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  12/2009 -  OZ  souhlasí  s  kompletní  realizací   akce  místní     
komunikace u RS plynu s chodníky                                                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                



usnesení č. 13/2009 - OZ bere na v ědomí sd ělení KÚ-J č kraj ohledn ě dopravní     
situace na k řižovatce silnice I/4 s místní komunikací                           
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  14/2009 -  OZ bere  na v ědomí p ředpokládanou finan ční  situaci     
Obce Radošovice v roce 2009                                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  15/2009 - OZ souhlasí  s op ětovným  podáním žádosti do ROP  na     
akce "  Revitalizace  objekt ů  a  parku  v  Radošovicích"  a  "  Vybudování     
komunikace pro výstavbu RD".                                                    
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 16/2009  - OZ souhlasí se zám ěrem na prodej d řeva  z hlavových     
vrb v Kapsov ě Lhot ě.                                                            
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                 


