
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 25.3.2011                                                                   
                                                                                
usnesení č. 33/2011 - OZ schvaluje ov ěřovatele zápisu: p. Červenka, Kešner      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  33/2011 - OZ nesouhlasí s prodejem části pozemku p. č. 392/1  v     
k.ú. Svaryšov. Žadatelé manž. Kuchtovi, Ústí nad La bem                          
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  34/2011 - OZ nesouhlasí  s pronájmem  pozemku p. č. 500 v  k.ú.     
Milíkovice. Žadatel P. Zíka, Jedraž                                             
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 35/2011  - OZ  souhlasí s p řísp ěvkem ve výši 1945,- K č pro  MS     
Vl činy Radošovice na pachové ohradníky                                          
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  36/2011 - OZ souhlasí s uzav řením smlouvy o smlouv ě budoucí  o     
zřízení  práva odpovídajícího  v ěcnému b řemenu  s E.ON  Distribuce a.s.  na     
pozemky  p. č. 219/4,  193, 1047/5,  137/22, 1063/1,  1064/1,  1 081/1,  910,     
1080/7, 971/4                                                                   
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  37/2011 -  OZ bere  na v ědomí  zprávu o posouzení a  hodnocení     
nabídek  na akci  " Revitalizace  objektu a  parku v Radošovicích -  rozvoj     
komunitního života a zvýšení atraktivity obce". Sch valuje po řadí  vybraných     
uchaže čů a pov ěřuje starostu podpisem smlouvy                                   
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 38/2011 - OZ projednalo dodatek č. 2 k nájemní smlouv ě o  nájmu     
nebytových  prostor stavby  čp. 7  pohostinství v  Radošovicích.  OZ  zn ění     
dodatku odsouhlasilo  a pov ěřilo starostu podpisem                              
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 39/2011  - OZ projednalo žádost firmy PET MAR-MAX  o  zakoupení     
satelitního  p řijíma če v  cen ě 4014,-  K č do  pohostinství v  Radošovicích.     
Pořízení bude  promítnuto do nájmu dodatkem ke smlouv ě. Nájem byl  dohodnut     
ve výši 67,- K č po dobu 5 let.                                                  
hlasování: 7x ano, 3x ne, 2x zdrženo                                            
                                                                                
usnesení  č. 40/2011 - OZ nesouhlasí se zm ěnou užívání stávající garáže  na     
dílnu  pro rychloservis osobních automobil ů. P ředmětná stavba se nachází  v     
lokalit ě   zastav ěného  území   rodinnými  domy.   Žadatel:  Petr  Fu rbach,     
Radošovice čp. 109                                                              
hlasování: 11x ano, 1x zdrženo                                                   


