Usnesení
z 2. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice konaného dne 10. prosince 2018
v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. bere na vědomí, že Zastupitelstvo obce Radslavice dne 22. prosince 2014 schválilo pravomoc
Rady obce schvalovat rozpočtová opatření v rozsahu získaných dotačních prostředků přiznané
výši pro jejich zapojení, v ostatních případech v rozsahu do 1 mil. Kč a vyjadřuje vůli se tímto
usnesením řídit i nadále.
2. rozhoduje, že obec Radslavice využije předkupní právo k podílu ve výši 1/3 na pozemcích p.č.
873/11 a 873/12 oba v k.ú. Radslavice u Přerova a schvaluje úplatný převod podílu ve výši 1/3
na pozemcích p.č. 873/11 a 873/12 oba v k.ú. Radslavice u Přerova ve vlastnictví Hlučínské
zemědělské a.s., IČ: 28200918, se sídlem Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava do
vlastnictví obce Radslavice za kupní cenu ve výši 106.860 Kč za předpokladu finančního krytí.
3. schvaluje úplatný převod do majetku obce Radslavice – pozemků p.č. 436/2 (zahrada) o výměře
994 m2, p.č. 436/3 (zahrada) o výměře 996 m2 a p.č. 436/7 (orná půda) o výměře 1573 m2 vše
v k.ú. Radslavice u Přerova ze spoluvlastnictví J.Ž. a J.Ž. za kupní cenu ve výši 1.959.650,-Kč
za předpokladu finančního krytí.
4. schvaluje úplatný převod do majetku obce Radslavice – pozemku p.č. 433/4 (orná půda) o
výměře 3411 m2 ve vlastnictví M.D. a pozemku p.č. 429/2 (orná půda) o výměře 1826 m2 ve
společném jmění manželů M.D. a J.D. za kupní cenu ve výši 300,-Kč/m2 za předpokladu
finančního krytí.
5. Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání schvaluje záměr úplatného převodu do majetku
obce Radslavice – pozemků p.č. 238/1 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 2805 m2, p.č.
238/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 771 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, p.č.
238/4 (ostatní plocha, jiná plocha) o výměře 422 m2, p.č. 238/5 (ostatní plocha, jiná plocha) o
výměře 67 m2, p.č. 240/3 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 504 m2, p.č. 240/4
(ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 689 m2, p.č. 241/1 (ostatní plocha, ostatní
komunikace) o výměře 438 m2, p.č. 241/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 770 m2, jehož
součástí je stavba č.p. 143, zem. stav. příslušná k obci Radslavice, p.č. 242/8 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 793 m2, jehož součástí je stavba bez čp/če, a stavby bez čp/če stojící na
pozemku jiného vlastníka(obce Radslavice) p.č. 242/8 vše v k.ú. Radslavice u Přerova
z vlastnictví Moravské zemědělské akciové společnosti, IČ: 27703096, se sídlem Grymovská
268, 751 21 Prosenice.
6. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2, písm.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, rozpočet obce na rok 2019. Rozpočet činí na straně příjmů 20.377.000,- Kč,
financování ve výši 9.681.250,-Kč, na straně výdajů pak 30.058.250,- Kč.
7. schvaluje ve smyslu §11 zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
v platném znění, střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2021 dle předloženého návrhu.

8. schvaluje Program č. 1 pro poskytování dotací z rozpočtu obce Radslavice na rok 2019 a
pravidla v něm obsažená.
9. vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2018 o nočním klidu.
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