Usnesení
z 18.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice, konaného dne 17.6. 2009 v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání
I.

Bere na vědomí
- zprávu o činnosti RO a OÚ za období od minulého zasedání Zastupitelstva obce

II.

Schvaluje
- rozpočtové opatření č.2/2009, kterým se provádí úprava rozpočtu obce na rok 2009 dle
důvodové zprávy. Rozpočet se navyšuje na straně výdajů o 400 tis.Kč a financování o 400
tis.Kč. Celkový objem rozpočtu činí 65.494 tis.Kč
- na základě výsledku výběrového řízení přijetí úvěru od České spořitelny a.s. v objemu do 12
mil. Kč ke komplexnímu zabezpečení realizace projektu „Vybudování nové jazykové a
počítačové učebny a zajištění bezbarierovosti v ZŠ Radslavice“ se splatností max. do
30.6.2013 dle návrhu smlouvy o úvěru č.895/09/LCD
- smlouvu o zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti Kabelová televize Přerov a.s. pro
uložení a správu podzemního telekomunikačního vedení na pozemcích p.č. 523/2, 523/13,
523/22, 970, 971, 978/2, 677/30, 1011, 1014/2 a 1014/3, vše v k.ú Radslavice u Přerova, za
úplatu ve výši 7240,- Kč.
- záměr prodeje pozemků pro výstavbu RD v lokalitě „Příčná“ v číselném značení 1-25 na
původních pozemkových parcelách číslo 754/1 a 754/50, pravidla prodeje dle varianty a/ výběr parcely žadateli dle data došlých žádostí a prodejní cenu pozemku dle předloženého
návrhu, to je za 650,-Kč/m2
- záměr přijetí úvěru nebo půjčky ke komplexnímu zabezpečení financování akce „Technická
infrastruktura Příčná“ do částky 8,5 milionů Kč se splatností do 4 let
- termín pro podávání žádostí o koupi pozemků pro výstavbu RD v lokalitě „Příčná“ do
31.7.2009

III.

Uděluje cenu Obce Radslavice – Medaili Františka Slaměníka:
paní Jaroslavě Elšíkové, nar. 12.2.1943, bytem Nová 216, Radslavice
panu Antonínu Lukášovi, nar. 18.11.1945, bytem Na Návsi 9, Radslavice

IV.

Ukládá
Radě obce – zabezpečit propagaci prodeje pozemků na vývěskách, webových stránkách obce,
v médiích – Novém Přerovsku, Kabelové televizi a dopisem oslovit stávající žadatele o pozemky s informacemi o prodeji pozemků.
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