
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 24.2.2012                                                                   
                                                                                
usnesení č. 15/2012 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Samek, Kamba          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 16/2012 - OZ revokuje usnesení č. 14/2012 ze dne 27.1.2012          
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  17/2012 -  OZ souhlasí  s uzav řením  ve řejnoprávní  smlouvy  o     
zabezpe čení   provedení  zápis ů  do  ISÚI  adres  a  nemovitostí  s  M ěstem     
Strakonice a pov ěřuje starostu podpisem                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 18/2012  - OZ souhlasí s pokácením 1 ks jilmu na pozemku  p. č.     
392/2 v k.ú. Svaryšov                                                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 19/2012  - OZ  souhlasí s tím, že kácení jilmu ve  Svaryšov ě  a     
lípy na  návsi v Radošovicích provede  p. Vl.  Zdyc hynec ze cenu 4000,-  K č     
včetn ě d řevní hmoty                                                             
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 20/2012 - OZ souhlasí s probírkovým kácením d řevin dle vydaného     
závazného stanoviska M ěÚ Strakonice,  odb.ŽP na  pozemku p. č. 543/3 v  k.ú.     
Radošovice. Kácení provedou členové MS Radošovice                               
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 21/2012 - OZ souhlasí s pro řezávkou náletových d řevin v  okolí     
rybníka na  návsi v  Kapsov ě Lhot ě.  Pro řezávku provedou  p. V. Uhlík a  J.     
Němec z Kapsovy Lhoty                                                           
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 22/2012 - OZ bere na v ědomí podanou žádost o dotaci na  obnovu     
chodníku v Radošovicích na MMR                                                  
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 23/2012 - OZ souhlasí s vyhlášením zám ěru na pronájem  pozemku     
p. č. 500 v k.ú. Milíkovice                                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 24/2012 - OZ nemá námitek k p řístavb ě chaty a stavb ě pergoly na     
pozemku p. č. 317/20 v k.ú. Radošovice. Žadatel: J. Bitner, Str akonice           
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  25/2012 -  OZ nemá  p řipomínek k uvažované vestavb ě  rodinného     
domu čp. 89 v Radošovicích. Žadatel: K. a L. Samcovi, Rad ošovice čp. 89         
hlasování: 10x ano                                                               


