Usnesení
z 17.zasedání Zastupitelstva obce Radslavice konaného dne 9. března 2017 v Domě
hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. bere na vědomí záznam o změně čísla paragrafu 2221 Provoz silniční dopravy na paragraf č.
2292 Dopravní obslužnost ve schváleném rozpočtu na rok 2017.
2. schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2017, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2017 podle
důvodové zprávy. Rozpočet se zvyšuje na straně příjmů o 236 000 Kč, financování se zvyšuje o
84 000 Kč a na straně výdajů se rozpočet zvyšuje o 320 000 Kč. Celkový objem rozpočtu
obce na rok 2017 činí po úpravách příjmy 17 559 300 Kč, financování 4 454 554 Kč a výdaje
22 013 854 Kč.
3. schvaluje bezúplatný převod části pozemku parc. č. 983/1 ostatní plocha o celkové výměře 456
m2, dle geometrického plánu č. 383-134/2015 ze dne 31. 7. 2015 pozemky parc. č. 983/7 ostatní
plocha o výměře 97 m2, parc. č. 983/8 ostatní plocha o výměře 113 m2 a parc. č. 983/9 ostatní
plocha o výměře 246 m2, vše v katastrálním území Radslavice u Přerova, obec Radslavice z
vlastnictví Olomouckého kraje, IČ:60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc do
vlastnictví obce Radslavice a bezúplatný převod části pozemků parc. č. 173/1, parc. č. 206/1 a
parc. č. 981 o celkové výměře 304 m2, dle geometrického plánu č. 383-134/2015 ze dne 31. 7.
2015 pozemky parc. č. 173/3 ostatní plocha o výměře 150 m2, parc. č. 206/2 ostatní plocha o
výměře 101 m2 a parc. č. 981/2 ostatní plocha o výměře 53 m2, vše v katastrálním území
Radslavice u Přerova, obec Radslavice z vlastnictví obce Radslavice do vlastnictví
Olomouckého kraje, Jeremenkova 40a, Olomouc a uzavření darovací smlouvy ve znění přílohy
usnesení č. 1.
4. schvaluje výstavbu nové úpravny pitné vody na pozemku p.č. 236/2 v k.ú. Radslavice u
Přerova.
Zastupitelstvo obce schvaluje podání žádosti o dotaci na pořízení nové úpravny pitné vody na
pozemku p.č. 236/2 v k.ú. Radslavice u Přerova v rámci dotačního programu Fond na podporu
výstavby a obnovy vodohospodářské infrastruktury na území Olomouckého kraje 2017, nebo
v rámci programu na řešení mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury na
území Olomouckého kraje 2017.
5. neschvaluje navýšení rozpočtu příspěvkové organizace obce Základní škola a Slaměníkova
mateřská škola Radslavice pro rok 2017 o částku 166.264 Kč.
6. neschvaluje záměr obce nabýt do svého vlastnictví nemovitou věc – podíl ve výši 1/2 na
pozemku p.č. 338 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 722 m2 v k.ú. Radslavice u Přerova,
jehož součástí je stavba pro výrobu a skladování č.p. 84 příslušící k obci Radslavice, zapsaný na
LV č. 542 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, KP Přerov, pro obec Radslavice a k.ú.
Radslavice u Přerova za cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 700.000 Kč.

7. po projednání schvaluje záměr vybudování cyklostezky Radslavice – Přerov ve variantě č. 3
situačního schéma, které je přílohou tohoto usnesení a pověřuje starostu a místostarostu obce ke
všem jednáním směřujícím k vypracování projektové dokumentace a vydání stavebního
povolení k vybudování cyklostezky Radslavice-Přerov ve variantě č. 3 situačního schéma.
8. vydává OZV č. 1/2017 o místním poplatku za lázeňský a rekreační pobyt.
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