
Opis usnesení ze zasedání obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 30.11.2007                                                                  
                                                                                
usnesení  č. 142/2007  - OZ schvaluje rozpo čet Obce Radošovice na rok  2008     
jako vyrovnaný v částce 5,548.700,- K č                                          
hlasování: 9x ano                                                               
                                                                                
usnesení č.  143/2007 -  OZ souhlasí  se sm ěrnicí  pro  zadávání  ve řejných     
zakázek                                                                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č.  144/2007  -  OZ  souhlasí  s  nájemní  smlouvou  na  pronájem     
pohostinství  v Radošovicích čp. 7 uzav řenou s p. Zelenkovou, bytem Krty  a     
pov ěřuje starostu podpisem                                                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  145/2007 - OZ souhlasí  s darovací  smlouvou na opěrnou ze ď  u     
zastávky  autobus ů ve  Svaryšov ě  p.  M.  Brožovi,  Strakonice  a  pov ěřuje     
starostu podpisem                                                               
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  146/2007 -  OZ souhlasí  se sjezdem  z pozemku  p. č. 205/5  na     
pozemek  1044/3 v  k.ú. Radošovice  u Strakonic. Ža datelé manž.  Houdkovi,      
Strakonice                                                                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  147/2007 - OZ nemá p řipomínek k uvažované stavb ě RD a  garáže      
na pozemcích p. č. 205/5 a 100/1 v k.ú. Radošovice u Strakonic. Stav ba je  v     
souladu s ÚP obce. Žadatelé: manž. Houdkovi, Strako nice                         
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 148/2007 - OZ souhlasí se zám ěrem uložení kanaliza čního potrubí     
z  areálu ZZN-Silo k p řečerpávací stanici v Radošovicích s podmínkou, že  v     
míst ě,  kde je  územním plánem navržena výstavba RD bude  upravena tak,  aby     
nevadila budoucí výstavb ě RD                                                    
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  149/2007 -  OZ bere  na v ědomí  zpracování nabídky  vypoušt ění     
odpadních vod  Milíkovice, Svaryšov  firmou Hubert  Faber-servis v  celkové     
cen ě 5.712,- K č v četn ě DPH                                                      
                                                                                
usnesení  č. 150/2007  - OZ  schvaluje finan ční  p řísp ěvek  na  Mikulášskou     
nadílku v K. Lhot ě ve výši 2.000,- k č.                                          
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 151/2007  - OZ  pov ěřuje starostu k odsouhlasení  rozpo čtových     
změn  na konci  roku 2007  a ukládá mu p ředložit tyto zm ěny ke kontrole  na     
prvním zastupitelstvu roku 2008                                                 
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 152/2007 - OZ souhlasí s o řezáním hlavových vrb v Kapsov ě Lhot ě     
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
                                                                                 
 


