
usnesení �.  114/2005 -  OZ schválilo ov��ovatele zápisu p. P. Matase a  L.      
Matase                                                                          
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení �. 115/2005 - OZ schválilo program jednání                             
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 116/2005  - OZ bere na v�domí smlouvu o dílo �. 32.05.2005  na     
projekt Voly�ské cyklostezky a souhlasí se zaplacením podílu  p�ipadajícího     
na obec                                                                         
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 117/2005  - OZ  vyhlašuje zám�r na pronájem  vodohospodá�ského     
majetku obce Radošovice                                                         
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  118/2005   -  OZ  schvaluje  složení  inventariza�ní  komise  pro     
inventarizaci roku 2005 a termíny konání inventur.                              
p�edseda: Ing. M. Hejlová                                                       
�lenové: Luboš Matas, Ing. V. Uhlík, Marie Trojanová                            
termíny:  Radošovice   5.12.2005,  Kapsova    Lhota  6.12.2005,   Svaryšov,     
Milíkovice 7.12.2005                                                            
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení �. 119/2005 - OZ souhlasí s nákupem hasicích p�ístroj� dle požárn�     
bezpe�nostního �ešení stavby sklad� �p. 6 v Radošovicích                        
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  120/2005 -  OZ  souhlasí  s  finan�ním  p�ísp�vkem  na  konání     
Mikulášské nabídky  v  Kapsov�  Lhot�  v  �ástce  2.000,-  K�,  úhrada  dle     
p�edložených doklad�                                                            
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  121/2005 -  OZ nemá  p�ipomínek v��i  stavb� RD na pozemku  �.     
114/3 v�etn�  sjezdu na  místní komunikaci  �.p. 1044/1 v k.ú.  Radošovice.     
Žadatel M. Pohan, Radošovice �p. 61                                             
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení �. 122/2005 - OZ souhlasí s uzav�ením smlouvy o smlouv� budoucí  o     
z�ížení  práva odpovídající  v�cnému  b�emenu  s  E.On  Distribuce  a.s.  a     
pov��uje starostu podpisem                                                      
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení �. 123/2005 - OZ souhlasí s cenovou nabídkou �. 050922  Stavebních     
služeb  Strakonice na  zajišt�ní  projektové  dokumentace  a  innvestrorské     
inženýrské �innosti na kanalizaci, vodovod a p�ípojky - východní �ást obce      
Radošovice, v prostoru nov� budovaných rodinných domk�§ u RS plynu za  cenu     
133.710,- K� a pov��uje starostu podpisem smlouvy �íslo 05357                   
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �. 124/2005 - OZ souhlasí s uzav�ením smlopuvy s E.On  Distribuce     
a.s.  o p�ipojení  odb�ratele k  distribu�ní soustav�  �. 50006744000010  a     
pov��uje starostu podpisem. Podíl Obce Radošovice 283.129,- K�.                 
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení  �.   125/2005  -  OZ  souihlasí  s  uzav�ením  dohody  o  uložení     
inženýrských  sítí s  M�stem Strakonice  v souvislosti  s realizací  stavby     
"Gravita�ní p�ivad�� Radošovice-Mut�nice" a pov��uje starostu podpisem          
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  126/2005 -  OZ souhlasí  s uzav�ením  nájemní smlouvy s p.  J.     



Kešnerem na pronájem pophostinství �p. 7 v Radošovicích a pov��uje starostu     
podpisem                                                                        
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  127/2005 -  OZ soihlasí  s uzav�ením  nájemní smlouvy s p.  M.     
Koubou na pronájem sklad� �p. 6 v Radošovicích a pov��uje starostu podpisem     
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
usnesení �.  128/2005 -  OZ souhlasí  s vybudování  ve�ejného  osv�tlení  v     
lokalit� nových rodinných domk�                                                 
hlasování: 13x ano                                                              
                                                                                
za správnost opisu: Trojanová Marie                                             
                                                                                
                                                                                 


