Usnesení
z 10.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 21.3. 2012 v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
I. Bere na vědomí
1. Zprávu o činnosti RO a OÚ za období od minulého zasedání Zastupitelstva obce.
II. Schvaluje
1. Ve smyslu § 84 odst.2, pís.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), Závěrečný
účet Obce Radslavice za rok 2011, dle předloženého návrhu a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce s výhradou
2. Opatření vyplývající z kontroly hospodaření obce:
Zjištěny méně závažné chyby a nedostatky byly odstraněny účetním dokladem č. 90001.
Účetní byla seznámena se zjištěnými nedostatky a poučena o nutnosti dodržování správného
postupu účtování transferů
3. Zprávu o činnosti DSO Mikroregion Pobečví za rok 2011
4. prodej pozemku pro výstavbu RD vzniklého při realizaci akce „Technická infrastruktura
Příčná“ č.16, p.č. 754/143 panu Petru Urbáškovi, Želatovice 132 dle platných pravidel prodeje
5. Rozpočtové opatření č.1/2012, kterým se provádí úprava rozpočtu obce na rok 2012 dle
důvodové zprávy. Rozpočet se zvyšuje na straně příjmů o 2 141 485 Kč a na straně výdajů o
2 141 485 Kč. Celkový objem rozpočtu obce na rok 2012 činí po úpravách: příjmy 12 912
485 Kč, financování 799 000 Kč a výdaje 13 711 485 Kč.
6. vystoupení DSO Mikroregion Pobečví z MAS Záhoří-Bečva, o.s. k 2.7.2012
7. Vstup obce Radslavice do MAS Záhoří-Bečva, o.s. k 3.7.2012 a pověření místostarosty
k zastupování obce v tomto o.s.
8. Memorandum o podpoře značky MORAVSKÁ BRÁNA-regionální produkt®
9. zařazení obce Radslavice do území působnosti regionální značky MORAVSKÁ BRÁNA
– regionální produkt. Území je vymezeno v rozsahu územní působnosti MAS Záhoří-Bečva,
o.s. a MAS Rozvojového partnerství Regionu Hranicko, případně dalších navazujících obcí.
10. Rozdělení finančních příspěvků obce na činnost neziskových organizací a spolků dle
předloženého návrhu
11. podle § 6 odst. 5 písm.a) zák.č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,
pořízení 1.změny Územního plánu Radslavice podle § 44 písm.c a d) téhož zákona, spočívající
v návrhu plochy, která umožní umístění plochy kynologického cvičiště na pozemcích p.č. 840/8,
840/9, 840/15, 840/16, 840/10 a 840/11, vše trvalý travní porost, v k.ú.Radslavice u Přerova za
předpokladu úhrady nákladů žadatelem
12. v souladu s ustanoveními § 35 odst. 3, § 83 a § 87 zák.č.128/2000 Sb., o obcích, v platném
znění, určení starosty obce jako zastupitele, spolupracujícího s pořizovatelem podle § 6 odst.
5 písm.f) a ve vazbě na § 47 odst.1 a 4 a § 53 odst.1 zák.č.183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu, při pořizování 1.změny Územního plánu Radslavice

III. Ruší
1. úkol RO zabezpečit provedení měření hluku ze střelnice SSK Radslavice akreditovanou
laboratoří a na základě výsledků měření nechat následně zpracovat hlukovou studii nezávislou
organizací. Výsledky měření promítnout do organizace střeleb a následně upravit provozní řád
střelnice z 9.zasedání ZO, konaného dne 15.12.2011

IV. Ukládá
1. Starostovi obce - Podat ve stanoveném termínu písemnou zprávu o plnění přijatých opatření na
KÚ Ol.kraje, oddělení kontroly
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