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Toto číslo vyšlo v prosinci 2012
Vydává Obec Radslavice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------Ze zasedání ZO.
13.zasedání Zastupitelstva obce se uskutečnilo ve čtvrtek 20.12.2012 za přítomnosti 13-ti
členů ZO. V úvodní zprávě o činnosti starosta rekapituloval dění, akce a události uplynulého období.
Informoval o ukončení stavebních prácí na akci „Smíšená stezka Radslavice – Grymov“, která byla ve
čtvrtek 20.prosince úspěšně zkolaudována. Práce na odstranění vad a nedodělků se vzhledem k počasí
protáhnou až do jarních měsíců, kdy by rovněž mělo být uspořádáno slavnostní otevření stezky pro veřejnost.
Informoval rovněž o hrozících sankcích ze strany poskytovatele dotace za údajné chyby ve výběrovém řízení
na zhotovitele akce. Termín pro předložení vyúčtování poskytnuté dotace a žádosti o její proplacení je
stanoven na 31.ledna 2013. Průběžná platba dotace byla obci poukázána v listopadu. Do značné časové tísně
se dostala příprava Smíšené stezky Radslavice-Sušice, na jejíž realizaci obec úspěšně žádala z ROP Střední
Morava. Vzhled k neexistenci souhlasu ÚZSVM jako správce majetku ČR bylo zastaveno územní řízení a
bude velmi obtížné podanou žádost ve 2. a 3.kole posuzování ÚRR ve stanovených lhůtách doplnit o všechny
požadované náležitosti.
Obdobné potíže s majetkovou držbou státu zastavilo rovněž naši žádost o vydání územního rozhodnutí na
stavbu parkoviště u hřbitova. Pro změnu nesouhlas vodoprávního úřadu zatím brzdí přípravu stavby na
převedení cyklistů pod Grymovským mostem. Patová situace nastala ve věci prodeje plynárenských zařízení
v obci. Společnost RWE po sdělení informace o zabezpečení jen cca 75% vlastnických práv k plynovodním
přípojkám rozpracovaná jednání přerušila a v tuto chvíli není zřejmé, zda vůbec, jakou část a za jakých
podmínek bude mít zájem do svého vlastnictví vykoupit. Jednou z připravovaných akcí je i vybudování
kolumbária na místním hřbitově. Orgány obce byl odsouhlasen architektonický návrh a objednáno zaměření
hřbitova a zpracování projektové dokumentace. Taktéž bylo rozhodnuto o podání žádosti na skácení
zbývajících thují v prostoru urnového háje. K prostoru hřbitova se váže starostou uvedená velmi nepříjemná
informace. V období říjen až prosinec prováděl Finanční úřad Olomouc kontrolu čerpání dotace na akci
„Regenerace plochy místního hřbitova a aleje v obci Radslavice“, realizované v roce 2010 z prostředků
OPŽP. Ve své zprávě konstatoval nedodržení jednoho ze závazných ukazatelů vydaného rozhodnutí a
předepsal odvod ve výši více než půl milionu korun, přičemž vypočtené penále z této částky od srpna 2010 je
již nyní zhruba ve stejné výši. FÚ nebyl ochoten zohlednit skutečnost, že uvedený parametr byl v rozhodnutí
uveden poskytovatelem dotace chybně, přestože ten tuto skutečnost potvrdil. V závěru zprávy byla rovněž
podána informace o pravděpodobném ukončení činnosti MAS Záhoří Bečva a tlumočeno poděkování
zastupitelům a občanům od prezidenta republiky a předsedů obou komor Parlamentu ČR, přijaté na
audiencích pro krajské vítěze soutěže Vesnice roku 7.prosince v Praze, kterého se představitelé obce
zúčastnili.
V dalším průběhu zasedání byla v návaznosti na změnu zákona projednána a schválena nová vyhláška o
místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů. Účinnosti nabývá od 1.ledna 2012 a poplatníkům přináší jen nepatrné zvýšení oproti
roku 2012. V majetkoprávních záležitostech zastupitelé odsouhlasili prodej jednoho pozemku pro výstavbu
RD v lokalitě Příčná a úpravu majetkoprávního vypořádání s vlastníkem pozemku dotčeným změnou
napojení cyklostezky na účelovou komunikaci u Bečvy. Projednány byly rovněž návrhy na podání žádostí o
dotace v roce 2013, zejména využití milionového nároku obce plynoucí z letošního úspěchu v soutěži
Vesnice roku na akci „Stavební úpravy školní jídelny v ZŠ a SMŠ Radslavice“. Velmi důležitým bodem pro
zabezpečení zákonného chodu obce v následujícím roce bylo schválení pravidel rozpočtového provizoria na
období jeho prvních tří měsíců, než bude projednán a schválen rozpočet obce na rok 2013.
Nejobsažnější bod diskuse byl vázán na postup obce ve věci právního zabezpečení pro případné rozšíření
technické infrastruktury ulice Sportovní
ve vazbě na připravovanou výstavbu
nových RD v této ulici.
Smíšená stezka Radslavice – Grymov
30.listopadu byly podpisem protokolu o
předání a převzetí ukončeny stavební
práce na letošní investičně největší akci
obce Radslavice – „Vybudování

cyklostezky Radslavice – Grymov v trase Jantarové stezky“. Na její realizaci je uzavřena Smlouva o
poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu Střední Morava v částce 4 890 655,- Kč. Celkové
náklady projektu jsou plánovány ve výši 6 993 722,50 Kč. Po odstranění všech sepsaných vad a nedodělků
bude 1,5 km dlouhá stezka plně k dispozici všem cyklistům, chodcům i bruslařům.
Informace pro občany V době vánočních svátků je provoz OÚ omezen. Ve dnech 21., 28. a 31.prosince je
OÚ pro veřejnost uzavřen.
Dvůr OÚ – stavební odpad a železo rok 2013 – sobota 10.00-11.30 hod.:
12.1., 2.2., 3.3., 30.3., 27.4., 25.5., 22.6., 20.7., 17.8., 14.9., 12.10., 9.11.,
7.12.
Svoz domovního odpadu - termíny svozu v roce 2013: 4.1., 25.1., 15.2., 8.3.,
29.3., 19.4., 10.5., 31.5., 21.6., 12.7., 2.8., 23.8., 13.9., 4.10., 25.10., 15.11,
6.12., 27.12.
Na OÚ lze zakoupit popelnice plechové velikosti 110 l, plastové velikosti 120 l i 240 l za nákupní cenu a pro
mimořádný odpad pytel SITA za 12,- Kč, zdarma jsou vydávány pytle na kompozitní obaly. Cena svozu
v roce 2013 činí 450,- Kč na osobu, platba na OÚ v termínu od 18.2. do 1.3.2013. Ve stejném termínu
doporučujeme uhradit i místní poplatek za psa.
Změna ceny vodného a stočného: Od 1.1.2013 dochází ke změně cen vodného a stočného. Vodné bez DPH
zůstává 15,- Kč, cena vč. 15% DPH 17,25 Kč, stočné bez DPH se zvyšuje na 14,- Kč, cena vč. 15% DPH
16,10 Kč. Celkem za vodné a stočné s DPH 33,35 Kč. Důvodem zvýšení ceny stočného jsou vyšší provozní
náklady na provoz ČOV. Uvedené celkové ceny vychází z předpokladu změny sazby daně z přidané hodnoty
ze14% na 15%. V případě platnosti jiné sazby (17,5%) budou koncové ceny jiné. Mimořádný odečet stavu
vodoměrů k 31.12. 2012 nebude prováděn, odběratelé však mají možnost nahlásit stavy svých vodoměrů
k tomuto datu, nejpozději do 23.1.2013 osobně na Obecním úřadu v Radslavicích, nebo telefonicky
(581202894, 602514388, 724082059), př. elektronickou poštou na e-mail obce nebo na ucetni@radslavice.cz
Pokud odběratel tuto možnost nevyužije, bude při fakturaci provedeno rozdělení odběru do 31.12.2012 a po
1.1.2013 propočtem. V době od 2.4. do 15.4.2013 proběhne odečet stavu vodoměrů za období 10/2012 –
3/2013. Hotovostní úhrada vodného a stočného bude vybírána na OÚ ve dnech 24.4. – 10.5.2013. Současně
bude vybírána platba za pronájem obecních pozemků.
Pořad vánočních bohoslužeb v kostele sv. Josefa v Radslavicích
24.12.2012 pondělí - Štědrý den - půlnoční
21.00 hodin
25.12.2012 úterý - Boží hod, Narození Páně
10.30 hodin
26.12.2012 středa - Svátek sv.Štěpána
9.00 hodin
Při slavnostních bohoslužbách uslyšíme vánoční zpěvy a koledy v podání smíšeného pěveckého sboru
Radslavice. Srdečně zváni k účasti jsou všichni občané, rodiče s dětmi i mládež
Provozní doba obecní knihovny ve vánoční svátky:
Knihovna bude otevřená naposled v sobotu 22. prosince a pravidelný provoz začíná opět 5. ledna
2013. Zavřeno bude tedy 24.12.2012, 29.12.2012 a 31.12.2012. Připomínám, že po novém roce, při první
návštěvě knihovny budeme opět vybírat registrační poplatek 20,- Kč. Bez zaplacení poplatku lze knihy pouze
vracet, půjčovat další svazky výpůjční program však nedovolí. Od nového roku dochází ke změně
v prolongaci výpůjček. Knihy, u nichž budete požadovat prodloužení vypůjčení o další měsíc, musíte nyní
nově přinést do knihovny. Po načtení a prodloužení ve výpůjčním programu si můžete knihy vzít opět domů.
Prodloužení na dálku nebude možné a bude platit původní termín k vrácení, který bude třeba
dodržet. Výjimkou je prodloužení po internetu přes svůj účet „Čtenářské konto“, vstup je na webové stránce
knihovny.
Tříkrálová sbírka 2013. V sobotu 5. ledna 2013 opět vyrazí i do radslavských ulic a k prahům vašich
domácností tříkráloví koledníci, aby koledovali pro lidi staré, nemocné a opuštěné, pro matky s dětmi v nouzi, pro
lidi bez domova. Již po jedenácté totiž pořádá Charita České republiky celostátní Tříkrálovou sbírku pro potřebné
v České republice i v zahraničí. V loňském roce získané finanční prostředky pomohly při realizaci několika
desítek místních projektů na pomoc lidem v nouzi. A tak až u vašich dveří zazvoní koledníci označeni
identifikačním průkazem s pokladničkou označenou logem Charita a zapečetěnou Obecním úřadem, otevřete svá
srdce a přispějte pod1e svých možností alespoň drobnou finanční částkou. V Radslavicích jsou vytvořeny tři
skupiny vedené Mgr.Petrem Prinzem, pí.Jarmilou Svozílkovou a p.Václavem Šenkem. Všem dárcům předem
děkuje Oblastní charita Přerov i OÚ Radslavice.
Informace z Katastru nemovitostí a FÚ
Podle ustanovení § 13a odst. 1 zákona o dani z nemovitostí je vlastník nemovitosti, u něhož došlo
v uplynulém roce ke změně, povinen do 31. ledna příslušného roku podat změnové, či daňové přiznání.
Pokud tak v zákonem stanoveném termínu neučiní, vznikne mu podle ustanovení § 250 zákona č. 280/2009

Sb., daňový řád, povinnost zaplatit pokutu (závislou na výši vyměřované daně a počtu dní prodlení, vždy
však ve výši minimálně 500,- Kč). Není-li daň včas zaplacena, je poplatník povinen uhradit také úrok z
prodlení podle § 252 téhož zákona. Změna na straně vlastníka nemovitosti může nastat nejen nabytím
nemovitosti, ale např. i dokončením obnovy katastrálního operátu. Seznam všech katastrálních území
s dokončenou digitalizací, tzn. že v k.ú. nejsou vedeny pozemky ve zjednodušené evidenci, je aktuálně
uveden na stránkách České úřadu zeměměřického a katastrálního na www.cuzk.cz, v sekci DIGITALIZACE
KATASTRÁLNÍCH MAP, v odkaze Seznam katastrálních území bez parcel vedených ve zjednodušené
evidenci. Informace o dokončené digitalizaci je také možné zjistit na Katastrálním úřadě pro Olomoucký kraj,
Katastrální pracoviště Přerov, osobně nebo na tel. 581 706 911, 581 706 930. V roce 2012 byla v rámci
působnosti KP Přerov dokončena digitalizace kat.územích : Horní Moštěnice (celé k.ú.), Lipník nad Bečvou
(celé k.ú.), Prusínky (celé k.ú.), Radkovy (extravilán, intravilán byl dokončen již v roce 2011), Říkovice u
Přerova (intravilán), Vlkoš u Přerova (celé k.ú.), Výkleky (celé k.ú.). Od 1.1.2013 současně dochází ke
změně organizace daňové správy v ČR. Existuje jen 14 finančních úřadů v krajských městech, ostatní FÚ se
stávají jeho územními pracovišti. Daňové povinnosti k dani z nemovitosti za všechny nemovitosti poplatníka
na území kraje budou automaticky z moci úřední sloučeny do jednoho spisu na jednom spravujícím územním
pracovišti. Více na webu České daňové správy http://cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds/.
Pozvání
Plesová sezóna 2013 v Radslavicích
sobota 26.1.2013 – Hasičský bál - pořádá SDH Radslavice, hraje taneční skupina AXEL Olomouc
pátek 15.2.2013 - Sportovní ples – pořádá TJ Sokol Radslavice, hraje taneční skupina Esmeralda
neděle 17.2.2013 – Dětské šibřinky – pořádá TJ Sokol Radslavice, reprodukovaná hudba
pátek 1.3.2013 - Papučový bál – pořádají Tygříci TJ Sokol Radslavice, hudba ELIXÍR
sobota 16.3.2013 - Školní ples – pořádaný Sdružením přátel ZŠ, hraje taneční skupina FORMULE III
Sbor dobrovolných hasičů Radslavice zve své členy, příznivce a spoluobčany na výroční valnou hromadu,
která se koná v tradičním termínu 26.prosince 2012 v 10,00 hod. v Domě hasičů. V nadcházejícím roce 2013
sbor oslaví 120. výročí svého založení. V rámci doplňování dokumentace a zpracování podrobné historie
činnosti žádá spoluobčany o zapůjčení historických fotografií a dalších dokumentů či jiných artefaktů.
Vánoční turnaj neregistrovaných hráčů ve stolním tenise
Děti a mládež v sobotu 29.12.2012 od 9,00 hodin v kulturním domě. Přihlášky budou přijímány nejpozději
do 8:45 hod. Soutěžící budou rozděleni do dvou kategorií: I. kat do 11 let, II.kat. 11-15 let. Míčky zajistí
pořadatel, ostatní vybavení vlastní.
Dospělí v sobotu 29.12. 2012 od 14. hod. v kulturním domě. Přihlášky přijímáme telefonicky na
č.723581316, v knihovně na č. 724 193 799, e-mailem obec@radslavice.cz, nejpozději v den soutěže
do 13:30 hod v KD. Kategorie: 15-30 let, 31- 49 let, nad 50 let. Míčky zajistí pořadatel, ostatní vybavení
vlastní. Celé propozice pro všechny kategorie najdete zveřejněné ve vývěsních skříňkách OÚ a knihovny, a
na webových stránkách obce. Za případné drobné ceny pro soutěžící předem děkujeme.
Sportovně střelecký klub Radslavice zve děti a mládež na 2. ročník Vánoční ceny Radslavic. Ve střelbě ze
vzduchovky vleže budou soutěžit děti ve dvou kategoriích do 10 a do 14 let. Pro mládež do 18 let je
připravena soutěž ve střelbě ze vzduchové pistole na 10 m. Obě soutěže se uskuteční v zasedací místnosti
STŘELNICE v sobotu 29. prosince 2012 od 9.00 hodin. Vstup do zasedací místnosti jen v čisté obuvi.
Přijďte společně přivítat Nový rok! Zveme Vás ke společnému rozloučení s odcházejícím rokem a uvítání
nového roku s přípitkem. Sejdeme se i letos před půlnocí u kulturního domu. Vstup do nového roku
oslavíme ohňostrojem. Skleničky si přineste vlastní. Těšíme se na Vás.
MS Katová Radslavice oznamuje, že v sobotu 5.ledna 2013 uskuteční odchyt zajíců, na něž srdečně zve
všechny spoluobčany, zejména školní mládež. Sraz zájemců v 8,45 na křižovatce na Tučín u Brázdového.
Tradiční občerstvení zajištěno. Odvoz zpět zabezpečen.
TJ Sokol Radslavice organizuje, jako součást 36.ročníku zimních výstupů pořádaných Klubem českých
turistů, v sobotu 5.ledna 2013 pěší výstup na Helfštýn. Sraz v 9.00 hod. u obchodu ENA. Délka trasy cca 10
km. Zpět individuálně pěšky nebo busem 12:55 z Lipníku n/B. Podrobnosti vedoucí výstupu – Petr Caletka,
Trávník 151.
Valná hromada Honebního společenstva Radslavice - čtvrtek 7.února 2013 v Domě hasičů, zahájení
v 17.00 hod., na programu mj. volby orgánů HS na příští období, na závěr bude připraveno občerstvení.
TJ Sokol Radslavice uskuteční v obci v neděli 10.února 2013 tradiční vodění medvěda. Začátek v 10.00 hod.
Sraz v 8.30 hod. v šatnách TJ na hřišti. Výběr masek ve středu 6. 2. a čtvrtek 7.2.2013 od 17 hod. v šatnách
na hřišti
Valná hromada TJ Sokol Radslavice - pátek 1.února 2013 se v Domě hasičů, zahájení v 17.30 hodin

Společenská rubrika 1.pol. roku 2013 - významného životního jubilea se v 1. pololetí 2013 dožívají:
55 let
Mořkovský Zdeněk
Navrátil Jaroslav
Hradil Pavel
Zlámalíková Zdeňka
Huňková Věra
Řihák Ladislav
Hodisová Hana
Padalíková Anna
Jiříková Marie
Sehnálková Anna
Kytlicová Bronislava
60 let
Kytlicová Milada
Vavruška Karel
Směták Bohumil
Josepčuková Věra
Bařinová Ladislava
Bařina Jaroslav
Gela Milan
Hostášek Jaroslav
65 let
Handrlica Lubomír
Padalík Miroslav
Janáčková Anna
Stržanovská Jaroslava

126
171
250
61
60
181
69
117
48
95
103
173
264
247
104
178
8
120
245
130
294
202
231

65 let
Bařina František
Slivečka Zdeněk
Vybíralová Ludmila
70 let
Výstřela Josef
Nečasová Stanislava
Elšíková Jaroslava
Jančík Josef
Stržanovský Richard
Libigrová Hedvika
Valentová Marta
Kolářová Ludmila 114
75 let
Libront Otakar
Hrbáčková Zdeňka
80 let
Suchánková Zdeňka
Haflantová Bohumíra
Drbálková Eva
Valešová Marie
Haluzíková Marie
81 let
Dokoupil Rudolf
Složilová Anežka
Hábová Marie

206
289
45
200
156
216
209
231
198
141
75
75
162
187
240
15
98
232
77
91
294

82 let
Navrátilová Jarmila
Hlobilová Božena
83 let
Hrabalová Štěpánka
Krcánek Jaroslav
Drbálek Miloslav
Řoutilová Marie
Nováková Vlasta
85 let
Hradilová Anna
86 let
Padalíková Libuše
Sušňová Božena
Mořkovská Blažena
87 let
Bařinová Anastazie
88 let
Huňková Eliška
91 let
Hlobil Oldřich
Huňka Jiří

50
106
160
157
15
28
138
46
112
12
95
8
35
106
35

