Usnesení
z 26.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 22.9. 2010 v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání
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-
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-

-
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-

Bere na vědomí
Zprávu o činnosti RO a OÚ za období od minulého zasedání Zastupitelstva obce
Rozpočtové opatření č.2/2010, kterým se provádí úprava rozpočtu obce na rok 2010,
schválené RO na 11.schůzi, konané dne 20.7.2010

Schvaluje
Rozpočtové opatření č.3/2010, kterým se provádí úprava rozpočtu obce na rok 2010
podle důvodové zprávy. Rozpočet se navyšuje na straně příjmů o 416 000,- Kč na
částku 53 791 770,- Kč, výdajů o 416 000,- Kč na částku 36 042 170,- Kč,
financování zůstává ve výši -17 749 600,- Kč.
Prodej pozemku pro výstavbu RD vzniklého při realizaci akce „Technická
infrastruktura Příčná“ č.7, p.č. 754/134 paní Blance Tomlinsonové, Nová 206,
Radslavice dle pravidla prodeje vč. zápočtu jistiny složené na pozemek č.8, p.č.
754/135
Prodej pozemku pro výstavbu RD vzniklého při realizaci akce „Technická
infrastruktura Příčná“ č.8, p.č. 754/135 manželům Jehlářovým, Dvořákova 6, Přerov
dle pravidla prodeje, vč. zápočtu jistiny složené na pozemek č.3, p.č. 754/130
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práv věcného břemene na prodej a zřízení
věcného břemene k pozemku p.č.754/146 s manžely Miroslavem a Gabrielou
Jiráskovými dle předloženého návrhu
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práv věcného břemene na prodej a zřízení
věcného břemene k pozemku p.č. 754/151 s manžely Petrem a Marcelou Orálkovými
dle předloženého návrhu
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práv věcného břemene na prodej a zřízení
věcného břemene k pozemku p.č. 754/141 s manžely Ing.Jiřím a Magdou Součkovými
dle předloženého návrhu
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práv věcného břemene na prodej a zřízení
věcného břemene k pozemku p.č. 754/133 se slečnou Klárou Volkovou dle
předloženého návrhu
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práv věcného břemene na prodej a zřízení
věcného břemene k pozemku p.č. 754/149 s panem Ladislavem Menšíkem dle
předloženého návrhu
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práv věcného břemene na prodej a zřízení
věcného břemene k pozemku p.č. 754/142 s manžely Martinem a Denisou
Navrátilovými dle předloženého návrhu
Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práv věcného břemene na koupi a zřízení věcného
břemene k pozemku p.č. 798/93 - orná půda s Radkou a Ivonou Hradilovými dle
předloženého návrhu
Změnu podmínky pro výstavbu RD, stanovenou v záměrech prodeje pozemků
pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Příčná na původních pozemkových
parcelách číslo 754/1 a 754/50 pod bodem b/ v části určující sklon střechy v rozmezí
25°až 36° na rozmezí 25°až 40°
Změnu podmínky pro výstavbu RD, stanovenou v záměrech prodeje pozemků pro
výstavbu rodinných domků v lokalitě Příčná na původních pozemkových parcelách

číslo 754/1 a 754/50 pod bodem c/ určující stavební čáru 4,5 m od hranice pozemku
resp.dle koordinační situace a to na 2,5 m pro pozemky p.č. 754/140 a p.č. 754/141
za předpokladu písemného souhlasu budoucích vlastníků pozemku p.č. 754/139 a p.č.
754/142

III. Ruší:
- Usnesení z 25.zasedání ZO, konaného dne 29.6.2010, o schválení prodeje pozemku
pro výstavbu RD vzniklého při realizaci akce „Technická infrastruktura Příčná“ č.3,
p.č. 754/130 manželům Jehlářovým, Dvořákova 6, Přerov dle pravidla prodeje na
jejich žádost
- Usnesení z 24.zasedání ZO, konaného dne 25.5.2010, o schválení prodeje pozemku
pro výstavbu RD vzniklého při realizaci akce „Technická infrastruktura Příčná“ č.8,
p.č. 754/135 paní Blance Tomlinsonové, Nová 206, Radslavice dle pravidla prodeje na
její žádost

IV. Neschvaluje:
- Záměr odprodeje pozemku p.č.603/8 v k.ú. Radslavice u Přerova o výměře 123 m2
- Změnu usnesení z 19.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 18.8.
2009, schvalující záměr prodeje časti pozemku 754/50 u RD V Zahradách č.p. 260 za
minimální cenu 650,-Kč/m2
- Záměr na zřízení autobusových zastávek linky 920061 Přerov – Lhota – Lipník n/B.
v ulici U Mlékárny

PaedDr. Rostislav K r á t k ý
místostarosta obce

Stanislav J e m e l í k
starosta obce

