
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 29.11.2013                                                                  
                                                                                
usnesení č. 94/2013 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Kešner, Maxová        
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 95/2013 - OZ schválilo RO č. 11/2013                                
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 96/2013 - OZ souhlasí se zrušením ú čtu číslo 19-0680343399/0800     
a p řevedením jeho z ůstatku na b ěžný ú čet číslo 0680343399/0800                  
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  97/2013 -  OZ souhlasí  s  podáním  žádosti  o  dotace  (  dle     
vyhlášených dota čních titul ů)  na vým ěnu  části vodovodního řadu v  Kapsov ě     
Lhot ě a opravu nádrže v Milíkovicích                                            
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 98/2013  - OZ souhlasí s  podáním žádosti  o doda ci na MMR  na     
obnovu protipovod ňových stavidel v Radošovicích                                 
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 99/2013 - OZ schvaluje smlouvu o poskytnutí p řísp ěvku uzav řenou     
s OS Prevent Strakonice a pov ěřuje starostu podpisem                            
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 100/2013 - OZ schvaluje p řísp ěvek na Mikulášskou nadílku v  K.     
Lhot ě ve výši 1.300,- K č a Svaryšov ě a Milíkovicích ve výši 1.400,- K č          
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  101/2013 - OZ souhlasí  se zm ěnou  knihovnice v MLK K.  Lhota.     
Nová knihovnice - Jana Hrachovcová, K. Lhota čp. 11 
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 102/2013 - OZ souhlasí s bezplatnou výp ůj čkou KZ Radošovice  za     
účelem uspo řádání silvestrovského ve čírku dne 31.12.2013. Hlavní po řadatel: 
V. Ou ředník                                                                     
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  103/2013 - OZ souhlasí s p řipojením domu čp. 9 v  Radošovicích     
na ve řejnou  kanalizaci, která je v majetku Obce Radošovi ce. Napojení  bude     
provedeno  p řed  stávajícím  chodníkem.  P řed  sepsáním  dohody  o  z řízení     
kanaliza ční p řípojky  p ředloží investor  vyjád ření TS  a.s.  Strakonice  - 
správce vodovodu a kanalizace                                                   
hlasování: 12x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  104/2013 -  OZ projednalo  žádost p.  J. K ůse  o  vyjád ření  k     
uvažované stavb ě rodinného domku na pozemku p. č. 867/1 v k.ú. Radošovice  u     
Strakonic. OZ  nemá proti  stavb ě na  pozemku námitek,  ale  upozor ňuje  na     
vyjád ření  zpracovatele nového  ÚP in.arch. Br ůhy, že se jedná o území,  na     
kterém se nachází liniová stavba s ochrannými pásmy . Proto není toto  území     
vhodné pro zástavbu                                                             
hlasování: 12x ano                                                               


