Usnesení
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice konaného dne 18.září 2019
v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. mění své usnesení schválené na 5. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice dne 20.06.2019, bod
2 tak, že nově zní:
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání 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, IČ:
44940572, Na Návsi 187, 751 11 Radslavice ve výši 120.000,- Kč. Návratná finanční výpomoc
je určena na nákup a provedení nátěru ocelové konstrukce tribuny v areálu SK Radslavice, z.s. 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, IČ: 44940572, Na Návsi 187, 751 11 Radslavice.
2. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 130.000,- Kč Římskokatolické farnosti Pavlovice
u Přerova, IČ: 44940203, Pavlovice u Přerova 5, 751 11 Pavlovice u Přerova.
3. schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2019 podle
důvodové zprávy Rozpočet se zvyšuje na straně příjmů o 67 500 Kč a výdajů o 1 918 000 Kč.
Celkový objem rozpočtu obce na rok 2019 činí po úpravách příjmy 22 651 750 Kč,
financování 11 584 279 Kč a výdaje 34 236 029 Kč.
4. schvaluje zpracování studie proveditelnosti na výstavbu sportovní haly při základní škole a
pověřuje Radu obce Radslavice zajištěním jejího zadání a stanovením podmínek výstavby této
haly.
5. uděluje výjimku Základní škole a Slaměníkově mateřské škole Radslavice, příspěvková
organizace, Školní 5, 751 11 Radslavice z počtu žáků v Základní škole a Slaměníkově mateřské
škole Radslavice v rozsahu 2 žáků základní školy pro školní rok 2019/2020 a zavazuje se
k povinnosti uhradit případné zvýšené výdaje plynoucí z této výjimky nad výši stanovenou
krajským normativem na vzdělávací činnost základní školy za předpokladu finančního krytí.
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