Usnesení
z 8.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 15.11. 2011 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
II. Schvaluje
- Rozpočtové opatření č.6/2011, kterým se provádí úprava rozpočtu obce na rok 2011 podle
důvodové zprávy. Rozpočet se zvyšuje na straně příjmů o 256 679,- Kč, na straně výdajů
o 897 625,- Kč a financování o 640 946- Kč. Celkový objem rozpočtu obce na rok 2011
činí po úpravách: příjmy 17 116 521,-Kč, financování -129 121,- Kč a výdaje 16 987 400
Kč
- Smlouvu mezi obcí a VaK Přerov a.s. o vzájemné spolupráci při výstavbě vodohospodářských
zařízení a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o dodávce a odběru vody
- Dohodu o zrušení Smlouvy o budoucí kupní smlouvě ze dne 4.8.2010, uzavřenou mezi obcí
a společností REGRET CZ s.r.o. na pozemek p.č. 754/148
- Prodej pozemku pro výstavbu RD vzniklého při realizaci akce „Technická infrastruktura
Příčná“ č.21, p.č. 754/148 ing.Martině Antlové, bytem Olomouc, Horní náměstí 12/19 podle
předloženého návrhu Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práv věcného břemene
- Směnnou smlouvu mezi obcí p Lukášem Malinou, bytem Radotín 22 na směnu pozemků p.č.
165/2 a 165/3 za pozemek p.č.163/2 v k.ú. Radslavice u Přerova
- Koupi pozemku p.č. 873/28 orná půda v k.ú. Radslavice u Přerova s manž. Petrem a Evou
Jurajdovými, bytem Školní 88, Radslavice, za účasti zástavního věřitele p.Josefa Zlámalíka
dle předloženého návrhu kupní smlouvy
- Darování částí pozemků p.č. 978/2 – ostatní plocha a 978/3 – ostatní plocha, oddělených
geometrickým plánem č.258-808/2008 Olomouckému kraji

III. Ruší:
- Usnesení ze 7.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 20.9. 2011
o schválení Kupní smlouvy a smlouvy o zřízení práv věcného břemene na prodej a zřízení
věcného břemene k pozemku p.č. 754/148 se společností REGRET CZ s.r.o. na její žádost

PaedDr.Rostislav Krátký
místostarosta

Stanislav Jemelík
starosta

