Usnesení
z 21.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 17.12. 2009 v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání
I. Bere na vědomí
- Zprávu o činnosti RO a OÚ za období od minulého zasedání Zastupitelstva obce
- zprávu kontrolního výboru
II. Schvaluje
- rozpočtové opatření č.4/2009, kterým se provádí úprava rozpočtu obce na rok 2009 podle
důvodové zprávy. Rozpočet se navyšuje na straně příjmů o 3 740 052 Kč.
Financování 2.600.000,-Kč, výdaje se zvyšují o 1.140.052,-Kč. Celkový objem rozpočtu
činí 81 372 152 Kč
- Rozpočtové provizorium obce Radslavice na období leden – březen 2010 ve výši
5 500 tis. Kč do schválení rozpočtu na rok 2010
- Prodej pozemku pro výstavbu RD vzniklého při realizaci akce !Technická infrastruktura
Příčná“ č. 25 pí.Katrin Kolářové a Jiřímu Eliášovi dle pravidla prodeje
- na základě výsledku výběrového řízení přijetí úvěru od České spořitelny a.s. v objemu do
8,5 mil. Kč ke komplexnímu zabezpečení realizace projektu „Výstavba TI ul.Příčná,
Radslavice“ se splatností max. do 31.1.2014 dle návrhu smlouvy o úvěru č.29018639
- Záměr směny části pozemku p.č. 46/1 – ostatní plocha, dotčené realizací stavby
„Přístavba WC a skladu se stavebními úpravami kostela v Radslavicích“, s částmi
pozemku p.č. 1 – zastavěná plocha a nádvoří, pod sochami sv. Panny Marie a sv. Máří
Magdalény s propojením k pozemku p.č. 46/1
- darování části pozemku p.č. 46/1 – ostatní plocha, dotčené realizací stavby
„Přístavba WC a skladu se stavebními úpravami kostela v Radslavicích“
- dodatek nájemní smlouvy se závazkem následného prodeje pozemku p.č. 481/1 ostatní
plocha a 481/2 orná půda, uzavřené s Vladimírem Říhou a Jiřím Krutilem, jako jednateli
firmy Glassabrasiv, s.r.o.dne 24.4.2008, spočívající v odkladu termínu předčasného
ukončení k 21.11.2009 na 21.11.2010 v případě nezkolaudování prováděné výstavby
- Podání žádosti z POV Ol.kraje 2009 na akci „Chodníky Přerovská ulice Radslavice nebo
„Výměna oken OÚ Radslavice“ a její realizaci v roce 2010
- Podání žádosti na akci „Obnova soch sv.Panny Marie a sv.Máří Magdalény Radslavice“
z POV MMR, Dotační titul č. 4 - Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci
- Podání žádosti na akci „Rekonstrukce školní zahrady Radslavice“ z POV MMR, Dotační
titul č. 2 – Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci
- podání žádosti z ROP Střední Morava na projekt „Pohybové a volnočasové centrum
Radslavice“
- Podání žádosti z Programu „Podpora kulturních aktivit v Olomouckém karaji“ na akci
„Cyrilometodějské slavnosti Radslavice 2010“
- Podání žádosti z Programu „Obnova staveb drobné architektury místního významu
v Olomouckém kraji“ na akci „Oprava pomníku Pocta Praporu“
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