Usnesení
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice konaného dne 12. února 2020
v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. schvaluje záměr vybudování sportovní haly při ZŠ Radslavice namísto pohybové učebny a
pověřuje Radu obce Radslavice zadáním zpracování projektové dokumentace a vyřízením
stavebního povolení pro tuto stavbu.
2. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí do vlastnictví obce Radslavice - pozemku p.č. 593/3
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 3142 m2, na kterém stojí stavba bez čp/če, zemědělské
stavení, pozemku p.č. 593/2 (ostatní plocha) o výměře 1333 m2 a pozemku p.č. 593/4
(zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 38 m2, na kterém stojí stavba bez čp/če. technického
vybavení vše v k.ú. Radslavice u Přerova z vlastnictví Moravské zemědělské, akciové
společnosti, IČ: 27703096, se sídlem Grymovská 268, 751 21 Prosenice za kupní cenu ve výši
1.500.000,-Kč včetně případného DPH.
3. schvaluje demolici nemovité věci v areálu Slaměníkovy mateřské školy ve vlastnictví obce
Radslavice – stavbu skladovacích prostor, která stojí na pozemku p.č. 287 v k.ú. Radslavice u
Přerova a její účetní vyřazení z majetku obce.
4. schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Radslavice jako dárcem a Olomouckým krajem,
IČ: 60609460, se sídlem Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc jako obdarovaným, jejímž
předmětem jsou pozemky parc. č. 936/2 vodní plocha o výměře 1 810 m2, parc. č. 983/2 vodní
plocha o výměře 2 296 m2, parc. č. 937/2 vodní plocha o výměře 2 847 m2 vše v k.ú.
Radslavice u Přerova.
5. schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí z vlastnictví obce Radslavice - pozemku
p.č. 474/4 (orná půda) o výměře cca 1650 m2 a pozemku p.č. 474/2 (zahrada) o výměře 1248
m2 oba v k.ú. Radslavice u Přerova.
6. schvaluje uvolněným zastupitelům obce Radslavice ve smyslu ustanovení § 80 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů poskytování příspěvku na stravování,
příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem, doplňkové penzijní spoření nebo
životní pojištění, odměnu při významném životním výročí a příspěvek na podporu zdravotních,
kulturních a sportovních aktivit. Tyto příspěvky budou poskytovány za stejných podmínek a ve
stejné výši jako zaměstnancům obce s účinností od 1.3.2020.
7. schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace mezi obcí Radslavice jako
poskytovatelem a Statutárním městem Přerovem, IČ:00301825, se sídlem Bratrská 709/34,
Přerov I-Město, 750 02 Přerov jako příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí finančních
prostředků ve výši 25.000,-Kč za poskytnutí obecního bytu zvláštního určení č. 21, v domě
zvláštního určení – v domě zvláštního určení - v domě s pečovatelskou službou č. p. 576,
na adrese Přerov I – Město, U Žebračky č. o. 18, který je ve vlastnictví příjemce, občance obce
Radslavice, paní J. C., dosud trvale bytem xxx, Radslavice.
schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi obcí Radslavice jako obdarovanou a paní J. C., trvale
bytem xxx, Radslavice jako dárcem, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 25.000,-Kč.

8. vydává Směrnici o tvorbě a použití sociálního fondu obce Radslavice č. 1/2020 účinnou od
1.3.2020.
9. schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2020, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2020 podle
důvodové zprávy. Rozpočet se zvyšuje na straně příjmů o 681 200 Kč, financování se snižuje o
681 200 Kč. Celkový objem rozpočtu obce na rok 2020 činí po úpravách příjmy 22 604 200 Kč,
financování -681 200 Kč a výdaje 21 923 000 Kč.
10. volí podle § 64 odst. 1 zákona o soudech a soudcích ve spojení s § 84 zákona o obcích volí
jakožto soudce přísedícího na OS v Přerově na volební období 4 let a po konzultaci s předsedou
OS v Přerově R. K., trvale bytem xxx, 751 11 Radslavice.
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