Usnesení
ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice konaného dne 6. května 2019
v Domě hasičů

Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. schvaluje ve smyslu § 84 odst.2, pís.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, závěrečný účet Obce Radslavice za rok 2018 dle předloženého návrhu a vyjadřuje
souhlas s celoročním hospodařením obce bez výhrad.
2. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2, pís.b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, účetní závěrku obce Radslavice za rok 2018. Výsledek hospodaření za rok
2018 činí 4 621 470,71 Kč.
3. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 40.000,- Kč Římskokatolické farnosti Pavlovice u
Přerova, IČ: 44940203, Pavlovice u Přerova 5, 751 11 Pavlovice u Přerova.
4. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - pozemků p.č. 436/5 (zahrada) o výměře 220 m2,
p.č. 436/6 (zahrada) o výměře 219 m2 a p.č. 436/8 (orná půda) o výměře 1628 m2 v k.ú.
Radslavice u Přerova z vlastnictví S. J. do vlastnictví obce Radslavice za dohodnutou kupní
cenu ve výši 300 Kč/m2 za předpokladu finančního krytí.
5. v souladu s ustanovením § 35 odst. 3, § 83, § 87 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, a podle ust. § 6 odst.5 písm. f stavebního zákona ve znění pozdějších
předpisů, ve vazbě na ust. § 47 odst. 1 a 4 a § 53 odst.1 tohoto zákona, určuje zastupitele Mgr.
Lucii Soldanovou, který bude spolupracovat s úřadem územního plánování při pořizování
změny územního plánu obce Radslavice.
6. schvaluje poskytnutí dotací z rozpočtu obce na základě dotačního titulu Program č. 1 pro
poskytování dotací z rozpočtu obce na rok 2019 dle přiložené tabulky za předpokladu
finančního krytí.
Název spolku

Dotace 2019

SK Radslavice, z.s.

120.000 Kč

SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Radslavice

26.000 Kč

ČSS, z.s. – sportovně střelecký klub Radslavice

18.000 Kč

Myslivecký spolek Katová Radslavice

18.000 Kč

Sdružení přátel ZŠ v Radslavicích, z.s.

18.000 Kč

7. na základě ustanovení § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019, kterou se zrušují
některé obecně závazné vyhlášky obce.
8. schvaluje podání žádosti o dotaci na základě výzvy JSDH_V1_2020 vyhlášené Ministerstvem
vnitra České republiky 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“.
se zavazuje dofinancovat rozdíl mezi celkovou cenou předmětu plnění a poskytnutou dotací do
plné výše z vlastních zdrojů.

Mgr. Lucie Soldanová
místostarosta

Josef Hrdlička
starosta

