
Opis usnesení ze sch ůze OZ Radošovice dne 29.6.2007                              
                                                                                
usnesení č. 79/2007 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu - p. Matas a Slavík       
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  80/2007 - OZ souhlasí se smlouvou o smlouv ě budoucí o  z řízení     
práva odpovídající  v ěcnému b řemenu  s E.ON  Distribuce a.s. na pozemku  č.     
282/1 v k.ú. K. Lhota a poz. č. 557/2 v k.ú. Radošovice u Strakonic a  dále     
na  pozemku p. č.  1049/8, 1169  v k.ú.  Radošovice  u  Strakonic  pro  Obec     
Radošovice a pov ěřuje starostu podpisem                                         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 81/2007 - OZ souhlasí s objednáním VO pro budoucí   autobusovou     
zastávku ve Svaryšov ě u firmy Elektrostav s.r.o. za cenu 24.812,- K č v četn ě     
DPH                                                                             
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  82/2007 - OZ souhlasí  s vyhlášením  zám ěru na sm ěnu a  prodej     
části pozemku p. č. 205/1 v k.ú. Radošovice                                      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 83/2007 - OZ souhlasí s p řipojením pozemku p. č. 551/1 k  místní     
komunikaci p. č. 1062/14 v k.ú. Radošovice u Strakonic. Žadatel V.  Trnka         
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  84/2007 -  OZ souhlasí s textem smlouvy o zapoje ní do  systému     
zavedeného  obcí pro  nakládání s  komunálním odpad em.  Tato  smlouva  bude     
uzavírána s podnikajícími osobami na území obce                                 
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  85/2007 -  OZ na  základ ě vyhlášeného  zám ěru Obce  Radošovice     
souhlasí  s prodejem  stavební mícha čky  o objemu  125 litr ů p. R.  Šípovi,     
Mutěnice 17 za cenu 2.500,- K č                                                  
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 86/2007 - OZ schvaluje rozpo čtová opat ření č. 2                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 87/2007  - OZ  nemá námitky  v ůči p řestavb ě  RD čp. 87 v  k.ú.     
Radošovice                                                                      
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 88/2007 - OZ bere na v ědomí smlouvu č. SD/OGEI/378/07 uzav řenou     
s KÚ-J č kraje                                                                   
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 89/2007 - OZ souhlasí s podáním žádosti o dotace na  vybudování     
MK v Kapsov ě Lhot ě a revitalizaci parku p. č. 96/1 a 96/23 v k.ú. Radošovice     
u Strakonic                                                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 90/2007 - OZ  souhlasí na  základ ě žádosti p. K řížkové,  bytem     
Strakonice  s umíst ěním  2 zahradních  chatek  na  poz.  p. č.  95/3  v  k.ú. 
Radošovice u Strakonic.                                                         
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                



usnesení  č. 91/2007  - OZ  souhlasí s  uzav řením smlouvy na úpravu  místní     
kanalizace  Milíkovice se stavební firmou Znakon za  pevnou cenu  541.691,60     
Kčvčetn ě DPH dle projektové dokumentace                                         
hlasování: 12x ano                                                               
 


