
Opis usnesení  ze zasedání  Obecního  zastupitelstv a  Obce  Radošovice  dne      
27.2.2009                                                                       
                                                                                
                                                                                
usnesení č. 17/2009 - OZ zvolilo ov ěřovatele zápisu: p. Matas a Slavík          
hlasování: 8x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 18/2009 - OZ souhlasí na základ ě vyhlášeného zám ěru s pronájmem     
jedné místnosti v šatnách KZ Radošovice p. Karlu Ne tušilovi, Radošovice čp.     
111,  jako jedinému  zájemci, za  ú čelem po řádání hudebních zkoušek.  Ro ční     
nájemné činí 500,- K č. OZ pov ěřuje starostu podpisem smlouvy.                   
hlasování: 8x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 19/2009 - OZ revokuje své usnesení č. 7/2009 z d ůvodu  chybného     
ozna čení  pozemku (  chybné číslo  100/9 )  a vyhlašuje opakovan ě zám ěr  na     
směnu pozemku p. č. 100/19 v k.ú. Radošovice u Strakonic                         
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č. 20/2009 - OZ souhlasí s úpravou trasy komunikace od bytovek ZZN     
a.s. Radošovice sm ěrem  k nov ě  budované komunikaci dle stávajího  územního     
plánu Obce Radošovice a vy řešení majetkoprávních vztah ů v této lokalit ě         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 21/2009 - OZ nemá p řipomínky k uvažované stavb ě rekrea ční chaty     
na  pozemku p. č.  317/15  v  k.ú.  Radošovice.  Stavebník:  Zden ěk  Farber,     
Strakonice                                                                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení   č.  22/2009  -  OZ  nemá  p řipomínky  k  uvažovanému  vybudování     
kanaliza ční p řípojky  z dom ů čp. 10 a 37 v Radošovicích do nov ě  vybudované     
kanaliza ční vpust ě na poz. p. č. 1035/3 v k.ú. Radošovice                        
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 23/2009 - OZ souhlasí se žádostí p. Hejdánka na v yužití pozemk ů     
p. č. 408,  409, 440/17 a 164  v k.ú.  Radošovice pro p odnikatelské ú čely  (     
areál firmy ) za podmínky, že bude vy řešena p řístupová komunikace v souladu     
s ÚP  Obce Radošovice  minimáln ě  v  prostoru  pozemk ů  ve  vlastnictví  p.     
Hejdánka. Pozemky se nachází v lokalit ě ur čené ÚP k podnikatelskému využití     
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 24/2009 -  OZ bere  na v ědomí objednání studie  proveditelnosti     
vodovodu pro Kapsovu Lhotu - trasy, vlastnické vzta hy, rozpo čty. Na základ ě     
této studie bude rozhodnuto o definitivní trase a o bjednání PD                  
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 25/2009  - OZ  bere na  v ědomí  ukon čení  nájemní  smlouvy  č.     
170191-K s Povodím Vltavy s.p. z d ůvodu p řechodu pozemku do majetku obce.       
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
Za správnost opisu: Trojanová M.                                                 


