
Opis usnesení ze zasedání Obecního zastupitelstva O bce Radošovice  konaného      
dne 31.1.2014                                                                   
                                                                                
usnesení č. 1/2014 - OZ schválilo ov ěřovatele zápisu: p. Kamba, Matas           
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 2/2014  - OZ  schválilo smlouvu  o z řízení v ěcného b řemene  na     
pozemek p. č. 279/1 v k.ú. Kapsova Lhota uzav řenou s E.ON Distribuce a.s. a      
pov ěřuje starostu podpisem                                                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č.   3/2014  -   OZ  schválilo  zprávu  o  pr ůběhu  a  výsledcích     
inventarizace Obce Radošovice za rok 2013                                       
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 4/2014 - OZ schvaluje na základ ě vyhlášeného zám ěru na pronájem     
1. patra  v budov ě  čp. 6  v Radošovicích  ( mimo  p ůdních prostor ) p.  M.     
Koubovi,bytem Radošovice čp. 129, jako jedinému zájemci, za ro ční nájemné ve    
výši 12.000,- K č                                                                
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 5/2014  - OZ  na základ ě  na řízení  vlády  ze  dne  18.12.2013     
stanovuje odm ěny  neuvoln ěným člen ům  OZ s  platností od  1.1.2014 ve  výši     
460,- K č měsí čně                                                                
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č.  6/2014 - OZ souhlasí s vy řízením úv ěrového p říslibu na akci        
" Rekonstrukce, modernizace a dostavba místních kom unikací Radošovice"          
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 7/2014  - OZ  souhlasí s  podáním žádosti  o dota ci na úroky  z    
úvěru z GP J č. kraje na výše uvedenou akci                                      
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení č. 8/2014 - OZ souhlasí s bezplatným zap ůj čením KZ Radošovice  dne     
22.2.2014  za ú čelem  po řádání d ětského  maškarního plesu  a s  poskytnutím     
finan čního p řísp ěvku  ve výši 9 tis.  K č na  tuto akci - proti  p ředloženým     
doklad ům                                                                        
hlasování: 10x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 9/2014 - OZ nemá námitek k uvažované stavb ě garáže a D ČOV  na      
poz. p. č. 348 v k.ú. K. Lhota. Stavebník: V. Vondrysová, Ra došovice čp. 87      
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
usnesení  č. 10/2014 - OZ souhlasí se zpevn ěním pozemku p. č. 5/1 v k.ú.  K.     
Lhota po vybagrování potoka                                                     
hlasování: 11x ano                                                              
                                                                                
                                                                                
                                                                                 


