Usnesení
z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice konaného dne 20.června 2019
v Domě hasičů

Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. neschvaluje záměr úplatného převodu pozemku p.č. 210/2 (zahrada) o výměře 46 m2 a části
pozemku p.č. 210/1 (ostatní plocha, ostatní komunikace) o výměře cca 55 m2 oba v k.ú.
Radslavice u Přerova z vlastnictví obce Radslavice.
2. schvaluje v souladu s § 34 odst. 1) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, poskytnutí návratné finanční výpomoci
v roce 2019 zapsanému spolku SK Radslavice, z.s., IČ: 44940572, Na Návsi 187, 751 11
Radslavice ve výši 120.000,- Kč. Návratná finanční výpomoc je určena na nákup nového
traktoru na sečení trávy a bude vrácena spolkem do rozpočtu obce Radslavice v 5 ročních
splátkách ve výši 24.000,-Kč a schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí návratné finanční
výpomoci mezi obcí Radslavice a SK Radslavice, z.s., IČ: 44940572, Na Návsi 187, 751 11
Radslavice.
3. schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2019 podle
důvodové zprávy. Rozpočet se zvyšuje na straně příjmů o 200000 Kč,výdajů o 120000 Kč,
financování se snižuje o 80000 Kč. Celkový objem rozpočtu obce na rok 2019 činí po úpravách
příjmy 21 501 300 Kč, financování 9 633 779 Kč a výdaje 31 135 079 Kč.
4. schvaluje změnu Stanov DSO Moravská Brána č. 2 – vstup nových členů – obce Kladníky,
Oldřichov, Šišma a Výkleky.
5. neschvaluje přijetí dotace ve výši 500.000,-Kč z dotačního titulu Olomouckého kraje „Program
na podporu výstavby a rekonstrukcí a sportovních zařízení v obcích Olomouckého kraje v roce
2019.
6. schvaluje opravu věžového vodojemu hydroglobus 100, který je ve vlastnictví obce, a podání
žádosti o dotaci z dotačního programu Dotace obcím na území Olomouckého kraje na řešení
mimořádných událostí v oblasti vodohospodářské infrastruktury 2019, Dotační titul 1 Řešení
mimořádné situace na infrastruktuře vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu a deklaruje
svou vůli ponechat majetek pořízený z této dotace i stavbu věžového vodojemu hydroglobus
100 v majetku obce po dobu min. 10 následujících let.

Mgr. Lucie Soldanová
místostarosta

Josef Hrdlička
starosta

