Usnesení
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice pro volební období 20182022, konaného dne 28. června 2021 v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. schvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí z vlastnictví obce Radslavice – pozemků
p.č. 924/1 vodní plocha o výměře 2346 m2, p.č. 924/2 trvalý travní porost o výměře 1309 m2,
p.č. 924/3 trvalý travní porost o výměře 28 m2, p.č. 924/4 trvalý travní porost o výměře 132 m2,
p.č. 924/5 vodní plocha o výměře 900 m2, p.č. 925/7 orná půda o výměře 20 m2 a p.č. 926 vodní
plocha o výměře 4252 m2 vše v k.ú. Radslavice u Přerova.
2. schvaluje směnu nemovitých věcí – pozemků p.č. 240/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře
73 m2, p.č. 240/1 (ostatní plocha, manipulační plocha) o výměře 1286 m2, p.č. 238/6 (ostatní
plocha, jiná plocha) o výměře 75 m2 a části pozemku p.č. 237/1 (ostatní plocha, manipulační
plocha) označené geometrickým plánem č. 469-183/2020 jako díl a o výměře cca 44 m2 ve
vlastnictví obce Radslavice za pozemky p.č. 593/4 (zastavěná plocha a nádvoří) včetně stavby
bez čp/če techn. vybavení, která na tomto pozemku stojí, části pozemku p.č. 593/2 (ostatní
plocha, manipulační plocha) označené GP č. 470-183/2020 jako pozemek p.č. 593/8 o výměře
508 m2 a části pozemku p.č. 593/3 (zastavěná plocha a nádvoří) označené jako pozemek p.č.
593/7 o výměře 932 m2 ve vlastnictví společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost,
IČ: 27703096, se sídlem Grymovská 268, 751 21 Prosenice.
3. schvaluje uzavření kupní smlouvy mezi obcí Radslavice jako kupujícím a společností KOBIT,
spol. s r.o., Rozvojová 269, 165 00 Praha jako prodávajícím, jejímž předmětem je nová
automobilová cisterna specifikovaná v návrhu smlouvy, která je přílohou tohoto usnesení, za
kupní cenu ve výši 6.095.000,-Kč bez DPH.
4. schvaluje přijetí dotace udělené na základě výzvy JSDH_V1_2021 vyhlášené Ministerstvem
vnitra České republiky Generálním ředitelstvím Hasičského záchranného sboru 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“ ve výši 2.500.000,-Kč.
5. schvaluje přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 300.000,-Kč z dotačního programu
Program na podporu JSDH 2021, dotačního titulu Dotace na pořízení cisternových
automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí Olomouckého kraje s dotací
MV ČR 2021 za účelem podpory obcí Olomouckého kraje při pořizování nových cisternových
automobilových stříkaček a dopravních automobilů pro JSDH obcí a to za podmínky
současného čerpání investiční dotace z Ministerstva vnitra generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru České republiky.
6. schvaluje přijetí dotace z Olomouckého kraje ve výši 364.000,-Kč z dotačního programu
„Program obnovy venkova Olomouckého kraje 2021“, dotačního titulu 02_01_01 Podpora
budování a obnovy infrastruktury obce na akci „Celoroční provoz a bezpečný přístup na
střelnici v Radslavicích“.
7. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 150.000,-Kč spolku SK Radslavice, z.s., IČ:
44940572, se sídlem Na Návsi 187, 751 11 Radslavice.

8. schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 100.000,-Kč na pomoc obcím zasaženým
tornádem formou zaslání tohoto daru na transparentní účet zřízený pro tyto účely
Jihomoravským krajem č.ú. 123-3116420297/0100.
9. schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2021, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2021 podle
důvodové zprávy. Výdaje byly navýšeny o 8.625.000 Kč, financování bylo zvýšeno o 8.625.000
Kč. Celkový objem rozpočtu obce na rok 2021 činí po úpravách příjmy 22.779.750,38 Kč,
financování 7.234.249,62 Kč a výdaje 30.014.000 Kč.
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