Usnesení
z 11.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 27.6. 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. Kupní smlouvu a smlouvu o zřízení práv věcného břemene na prodej a zřízení věcného
břemene k pozemku p.č.754/143 panu Petru Urbáškovi, Želatovice 132 podle předloženého
návrhu smlouvy
2. Rozpočtové opatření č.3/2012, kterým se provádí úprava rozpočtu obce na rok 2012 dle
důvodové zprávy. Rozpočet se zvyšuje na straně příjmů i výdajů o 161 665 Kč. Celkový
objem rozpočtu obce na rok 2012 činí po úpravách: příjmy 13 607 720 Kč, financování
799 000 Kč a výdaje 14 406 720 Kč.
3. Podání žádosti z ROP SM ve Výzvě 32/2012 2.3.1 Fyzická revitalizace území na akci
„Revitalizace návsi obce Radslavice “
4. Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Radslavice na zajištění:
a/ předfinancování a spolufinancování projektu „Revitalizace návsi obce Radslavice“ ve
výši 2,5 mil. Kč po dobu jeho realizace v letech 2013-2014, na úhradu výdajů uvedených
v projektové žádosti o finanční dotaci z ROP SM
b/ udržitelnosti projektu „Revitalizace návsi obce Radslavice “ po dobu 5 let od ukončení
jeho realizace, v souladu s metodikou ROP SM.
5. Jednorázové splacení úvěru od České spořitelny a.s., smlouva o úvěru č.290186439,
přijatého na komplexní zabezpečení financování akce „Technická infrastruktura Příčná“
v objemu 3 774 166,- Kč
6. Záměr přijetí úvěru nebo půjčky ke zabezpečení financování akce „Vybudování
cyklostezky Radslavice – Grymov v trase Jantarové stezky do částky 4 milionů Kč se
splatností do 4 let
7. Podání žádosti PO ZŠ a SMŠ ve 4.výzvě LEADER MAS Záhoří Bečva k předkládání
žádostí o dotaci na realizaci projektu v rámci opatření IV.1.2 Realizace místní rozvojové
strategie Programu rozvoje venkova ČR na akci „„Stavební úpravy školní jídelny v ZŠ a
SMŠ Radslavice“
8. Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Radslavice na zajištění předfinancování a
spolufinancování projektu „Stavební úpravy školní jídelny v ZŠ a SMŠ Radslavice“ podané
PO ZŠ a SMŠ ve 4.výzvě LEADER MAS Záhoří Bečva
III. Ruší
1. Usnesení ze 10.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 21.3. 2012
o schválení 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
2. Usnesení ze 10.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 21.3. 2012
o schválení 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
PaedDr.Rostislav Krátký
místostarosta

Stanislav Jemelík
starosta

