
Opis usnesení ze zasedání OZ dne 24.2.2006                                       
                                                                                
usnesení  �. 21/2006  - OZ  schválilo ov��ovatele  zápisu - p. Matas,  Ing.     
Mat�jka                                                                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 22/2006  - OZ souhlasí s pro�ezávkou strom� na poz. �. 96/1  a     
96/23 v k.ú. Radošovice. Pro�ezáním bude park uveden do stavu dle p�vodního     
projektu vypracovaného St�ediskem zahradní architektury Bechyn�                 
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 23/2006  - OZ  souhlasí na  základ� vyhlášeného zám�ru ze  dne     
13.1.2006 na prodej d�eva samovýrobou v okolí rybník� v k.ú. Kapsova  Lhota     
schvaluje zájemce  p. Z.  Mrá�ek, F.  Mil�ic, V.  Uhlík,  S.  Horník  a  B.     
Kure�ková  za cenu v celkové �ástce 300,- K�. Cenu v �ástce 50,- K�  uhradí     
každý ze zájemc� do 3.3.2006 v hotovosti na OÚ Radošovice.                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení �. 24/2006 - OZ na základ� vyhlášeného zám�ru z 3.2.2006 schvaluje     
zájemce na  samovýrobu d�íví  na poz.  �. 96/1  a 96/23  v k.ú.  Radošovice     
náslesledujícím zájemc�m:  J. Marha,  Ing. K.Kouba,  M  a  J.  Koubovi,  M.     
Slavík,  J. Kešner  a R.  Kešner. Cenu  v �ástce  50,- K�  uhradí každý  ze     
zájemc� do 3.3.2006 v hotovosti na OÚ Radošovice.                               
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  25/2006 -  OZ nesouhlasí  s prodejem  parcely �.  544/2 v  kú.     
Radošovice                                                                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 26/2006  - OZ schvaluje pokácení strom� a k.ú. Radošovice,  K.     
Lhota a Milíkovice (odstran�ní  ulomené v�tve)   firmou V. Král, Št�ke�  za     
cenu 16.000,- K�. Pokácení odbornou firmou bude provedeno z  bezpe�nostních     
d�vod�                                                                          
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 27/2006  - OZ souhlasí s o�ezáním v�tví vrb a topol� na  hrázi     
rybníka "  Slatina" v  k.ú. Radošovice  na zíklad�  žádosti MS  Radošovice.     
O�ezání provede MS Radošovice bezplatn�                                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  28/2006 -  OZ  souhlasí  s  tím,  že  vým�nu  oken  v  objektu     
pohostinství  Radošovice   provede  firma  Radek  Hruška,  Zábo�í  za  cenu     
262.372,- K�.                                                                   
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 29/2006  - OZ souhlasí s p�ísp�vkem na �innost TJ  Radošovice,     
fotbalovému klubu v roce 2006 v �ástce 40.000,- K�                              
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 30/2006 - OZ  nesouhlasí s  návrhem p. Hejtmánkové na  z�ízení     
v�cného b�emene za 300,- K� za m2 pod stavbu lávky v prostoru h�išt�            
hlasování: 9x ano                                                               
           1x zdržel se                                                          
 


