Usnesení
z 9.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 21.prosince 2015 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, písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, rozpočet
obce na rok 2016. Rozpočet činí na straně příjmů 15.814.000,- Kč, financování ve výši 0,-Kč, na straně
výdajů pak 15.814.000.- Kč.
2. Ve smyslu §11 zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
rozpočtový výhled obce do roku 2018 dle předloženého návrhu.
3. rozpočtové opatření č. 10/2015, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2015 podle důvodové zprávy.
Rozpočet příjmů se zvyšuje o 621 299 Kč. Výdaje zůstávají beze změny, financování se snižuje o 621
299 Kč. Celkový objem rozpočtu obce na rok 2015 činí po úpravách příjmy 24 139 468,14 Kč,
financování -7 094 612,64 Kč a výdaje 17 044 855,50 Kč.
4. vyhrazení si dle ustanovení § 84, odstavce 4 zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
pravomoc rozhodnout o smírném a mimosoudním vyřízení věci projednávané Okresním soudem
v Přerově pod spisovou značkou 16 C 136/2014 na základě žaloby Karla Dohnala vůči obci Radslavice
týkající se nároku ze smlouvy o dílo o zaplacení ceny díla 764282 Kč s příslušenstvím a smluvní
pokutou.
5. tímto po zralé úvaze, zejména s přihlédnutím k nejistému výsledku nákladného soudního sporu, smírné a
mimosoudní vyřízení věci projednávané Okresním soudem v Přerově pod spisovou značkou 16 C
136/2014 na základě žaloby pana Karla Dohnala vůči Obci Radslavice týkající se smlouvy o dílo o
zaplacení ceny díla 764.282,- Kč s příslušenstvím a smluvní pokutou tak, že bude na základě Dohody o
narovnání panu Karlu Dohnalovi Obcí Radslavice vyplacena částka 500000 Kč oproti následnému
zpětvzetí žaloby panem Karlem Dohnalem. Pan Karel Dohnal a Obec Radslavice se v příslušné dohodě
vzdají jednou pro vždy veškerých dalších vzájemných nároků finančních či jiných vůči sobě navzájem z
titulu smlouvy o dílo ze dne 13. 9. 2011 a všech jejích dodatků. Veškeré náklady řízení ponese Obec
Radslavice, včetně případných soudních poplatků a nákladů právního zastoupení žalobce.
6. Program rozvoje obce Radslavice na rok 2016-2023 v předloženém znění
7. Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.
8. Dodatek č. 1/2015 ke Směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu Obce Radslavice schválené ZO dne
17.12.2008.
III. Pověřuje
1. starostu obce k dopracování podrobného obsahu Dohody o narovnání s žalobcem, panem Karlem
Dohnalem, v intencích rozhodnutí v bodě II. 5. tohoto usnesení.
2. Radu obce ke schválení podrobného obsahu Dohody o narovnání s žalobcem, panem Karlem Dohnalem,
v intencích rozhodnutí v bodě II. 5. tohoto usnesení.
3. starostu obce k uzavření a podpisu Dohody o narovnání s žalobcem, panem Karlem Dohnalem,
schválené Radou obce podle bodu III. 2. tohoto usnesení.
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