
Opis usnesení ze sch ůze obecního zastupitelstva Obce Radošovice konané  dne      
30.3. 2007                                                                      
                                                                                
usnesení číslo  32/2007 -  OZ schválilo  ov ěřovatele zápisu: p. Samek,          
pí.Hejlová                                                                      
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo 33/2007 - OZ projednalo zprávu o výsledku hosp odaření za rok     
2006 provedenou Krajským ú řadem J Č.                                             
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení  číslo 34/2007  - OZ  rozdhodlo, že  ve všech  částech  Obce bude      
zaveden sb ěr  odpadu do  popelnic. První  popelnice obdrží  ob čané od  Obce     
zdarma,  1 ks  na číslo  popisné.  Jedná  se  o  Kapsovu  Lhotu,  Svar yšov,     
Milíkovice.                                                                     
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo 35/2007 - OZ vyhlašuje zám ěr na zm ěnu pozemku 1081/4 v  k.ú.     
Radošovice.                                                                     
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo 36/2007 - OZ rozhodlo o zakoupení materiálu na  opravu  cesty     
za řekou do "Podskalí" v Radošovicích.                                          
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení  číslo 37/2007 - OZ souhlasí s uzav ření smlouvy o smlouv ě  budoucí     
na  z řízení v ěcného  b řemene na  pozemku p. č.  207/8 v k.ú. Radošovice  pro     
uložení kanaliza čního  potrubí s manželi Ptákovými bytem Alfonse  Š ťastného     
č. 477, Strakonice a pov ěřuje starostu podpisem. V ěcné b řemeno bude z řízeno     
za jednorázové odstupné ve výši 20.000,-- K č.                                   
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo 38/2007 - OZ vyhlašuje zám ěr na pronájem pozemku č.p. 1081/1     
(mlýnský náhon) v k.ú. Radošovice.                                              
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo  39/2007 -  OZ vyhlašuje  zám ěr na odprodej 14  prostorových     
metr ů d řeva za 250,-- K č/1 prostorový metr.                                     
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo  40/2007 -  OZ odsouhlasilo  prodej 4  m3 d řeva z polom ů  po     
vich řici Mysliveckému sdružení Vl činy Radošovice za celkovou cenu  3.200,--     
Kč tj. 800,-- K č/1m3.                                                           
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo 41/2007 - OZ odsouhlasilo podání zádosti o p řiznání  dotace 
na:  odstran ění povod ňových škod Milíkovice                                     
     z řízení zastávky ve Svaryšov ě                                              
     komunikace a kanály v Radošovicích                                         
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo 42/2007 - OZ souhlasí se zjednodušeným stavebn ím řízením pro     
stavbu bazénu  na vlastních  pozemcích pana  Ing.  Pavla  Klase  a  Martiny     
Kotrchové Radošovice č. 5.                                                      
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo  43/2007 -  OZ revokuje svoje usnesení č. 13/2007 ze dne  9.     
února 2007 ve v ěci z řízení v ěcného b řemena mezi Obcí a panem Uhlíkem.           
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo: 44/2007 - OZ projednalo a schválilo Smlouvu o  dílo č.  07-01 



na zhotovení projektu stavby  autobusové zastávky  mezi Obcí a Ing.  Pavlem     
Záhorským, Strakonice, Mírová 926 a pov ěřuje starostu podpisem.                 
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo  45/2007 -  OZ  nemá  námitek  proti  využítí  plochy  st ěny     
obilního sila Radošovice jako reklamní plochy (900 m2)                          
hlasování: 9 x ano                                                              
           2 x zdrženo                                                          
                                                                                
usnesení číslo  46/2007 -  OZ nemá  námitek proti zm ěně projektu  dopl ňkové     
stavby na  parc. č.  83/16 u rod. domku č.p. 109. Žadatelé: manž.  Cuhrovi,     
Radošovice 109                                                                  
hlasování: 9 x ano                                                              
           2 x zdrženo                                                          
                                                                                
usnesení  číslo 47/2007 - OZ  nemá námitek  k projektové p říprav ě stavby  -     
Radošovice - rozší ření sít ě NN pro č. k. 25/1. Vyjád ření pro  ELEKTROINVEST     
Strakonice s.r.o.                                                               
hlasování: 11 x ano                                                             
                                                                                
usnesení číslo: 48/2007 - OZ souhlasí s opravou dopravního zn ačení v  Obci.     
Provede firma ZNAKON Sousedovice za cenu 102.854,92  K č.                         
hlasování: 11 x ano                                                              


