Usnesení
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 25. ledna 2016 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.
2. Rada obce na svém prvním zasedání dne 20. 01. 2016 schválila na základě pověření

zastupitelstva obce udělené radě obce na 9. zasedání zastupitelstva obce dne 21. 12. 2015
v bodě III. 2. usnesení zastupitelstva a v intencích uvedených v bodě II. 5. usnesení
zastupitelstva, podrobný obsah Dohody o narovnání s Karlem Dohnalem, Nádražní 304/26,
Horní Moštěnice, PSČ 751 17, v rámci mimosoudního vyřízení věci projednávané Okresním
soudem v Přerově pod spisovou značkou 16 C 136/2014 na základě žaloby Karla Dohnala vůči
Obci Radslavice, týkající se smlouvy o dílo o zaplacení ceny díla 764.282,- Kč s příslušenstvím
a smluvní pokutou.
II. Schvaluje

1. Program č.1 pro poskytování dotací z rozpočtu obce Radslavice na rok 2016 a pravidla v něm
obsažená.
2. podání žádosti o poskytnutí dotace do Programu obnovy venkova Olomouckého kraje 2016 na
dotační titul 1 Podpora budování a obnovy infrastruktury obce.
3. podání žádosti o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu „Technika pro
integrovaný záchranný systém“ (specifický cíl 1.3 Zvýšení připravenosti k řešení a řízení rizik a
katastrof na akci „CAS pro JSDH Radslavice“.
4. rozpočtové opatření č. 1/2016, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2016 podle důvodové
zprávy. Rozpočet se zvyšuje na straně příjmů o 664 000 Kč, financování se snižuje o 64000 Kč
a na straně výdajů se zvyšuje o 600 000 Kč. Celkový objem rozpočtu obce na rok 2016 činí
po úpravách příjmy 16 478 000 Kč, financování -64000 Kč a výdaje 16 414 000 Kč.
5. Vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Radslavice na zajištění:
a/ předfinancování a spolufinancování projektu „„CAS pro JSDH Radslavice“ ve výši 1 mil. Kč
po dobu jeho realizace v letech 2016-2017, na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o
finanční dotaci z IROP
b/ udržitelnosti projektu „CAS pro JSDH Radslavice“ po dobu 5 let od ukončení jeho realizace,
v souladu s metodikou IROP
III. Volí
1. Podle § 64 odst. 1 zákona o soudech a soudcích ve spojení s § 84 zákona o obcích volí jakožto
soudce přísedícího na OS v Přerově na volební období 4 let a po konzultaci s předsedou OS
v Přerově PaedDr. Rostislava Krátkého, nar. 10.12.1950, trvale bytem Široká 239, 751 11
Radslavice.
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