Usnesení
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice konaného dne 25. května
v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. schvaluje uzavření kupní smlouvy na pozemek p.č. 754/136 v k.ú. Radslavice u Přerova mezi
manžely A.S. a M.S. jako prodávajícími, T.K. a Z.K. jako kupujícími za účasti obce Radslavice
jako vedlejšího účastníka.
Kupující se ve vztahu k obci Radslavice smlouvou zaváží nejpozději do 31.12.2019
a) postavit na pozemku orná půda p. č. 754/136 v k. ú. Radslavice u Přerova v souladu se
zastavovací studií a územním plánem obce, rodinný dům maximálně dvoupodlažní
včetně podkroví se sedlovou střechou o sklonu 25° až 40° s orientací rovnoběžně
s uliční čárou, respektive dle koordinační situace, když stavební čára je stanovena ve
vzdálenosti 4,5 m od hranice pozemku přiléhající k místní komunikaci,
b) předložit Obci Radslavice oznámení o užívání rodinného domu,
c) předložit Obci Radslavice doklad o doručení oznámení příslušnému stavebnímu úřadu,
d) předložit Obci Radslavice své písemné prohlášení, že na základě závěrečné kontrolní
prohlídky, respektive ve lhůtě 30 dnů od doručení oznámení, příslušný stavební úřad
užívání rodinného domu nezakázal,
a dále se kupující zaváží v případě svého prodlení se splněním kterékoliv z jejich povinností
uvedených pod písm. a) až písm. d) shora společně a nerozdílně uhradit Obci Radslavice
smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, splatnou do 60 dnů ode dne, ve kterém bude
prodávajícím doručena písemná výzva Obce Radslavice k její úhradě.
2. schvaluje:
1) podání žádosti o dotaci na základě výzvy JSDH_V1_2019 vyhlášené Ministerstvem
vnitra ředitelstvím Hasičského záchranného sboru ČR v rámci dotačního programu
Účelové investiční dotace pro jednotky sboru dobrovolných hasičů obcí Pořízení nebo
rekonstrukce cisternové automobilové stříkačky na akci „CAS pro JSDH Radslavice“.
2) vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu obce Radslavice na zajištění předfinancování a
spolufinancování projektu „CAS pro JSDH Radslavice“ v plné výši po dobu jeho realizace
v letech 2018-2020, na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o finanční dotaci.
3. bere na vědomí podání žádosti o dotaci z dotačního programu a titulu Olomouckého kraje
Program na podporu výstavby a rekonstrukcí sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje
na akci Přestavba části budovy ZŠ na sportovní zařízení obce Radslavice a schvaluje vyčlenění
finančních prostředků z rozpočtu obce Radslavice na zajištění spolufinancování projektu
Přestavba části budovy ZŠ na sportovní zařízení obce Radslavice v plné výši Kč po dobu jeho
realizace v letech 2018-2019 na úhradu výdajů uvedených v projektové žádosti o finanční
dotaci z rozpočtu Olomouckého kraje.

Mgr. Lucie Soldanová
místostarosta

Josef Hrdlička
starosta

