Usnesení
z 17. zasedání Zastupitelstva obce Radslavice pro volební období 2018-2022,
konaného dne 13. prosince 2021 v Domě hasičů
Zastupitelstvo obce Radslavice po projednání:
1. schvaluje úplatný převod nemovitých věcí - 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 obci Osek nad Bečvou za kupní cenu ve výši
422.820,-Kč
2. neschvaluje záměr úplatného převodu nemovitých věcí - pozemků p.č. 570/1 a 841/1 oba
v k.ú. Radslavice u Přerova.
3. schvaluje ve smyslu § 84 odst. 2, písm. b) zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, rozpočet obce na rok 2022 dle předloženého návrhu.
4. schvaluje ve smyslu §11 zák.č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, střednědobý výhled rozpočtu obce do roku 2024 dle
předloženého návrhu.
5. vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Radslavice č. 2/2021, o nočním klidu.
6. vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Radslavice č. 3/2021, o místním poplatku za
obecní systém odpadového hospodářství.
7. vydává Obecně závaznou vyhlášku obce Radslavice č. 4/2021, o stanovení obecního
systému odpadového hospodářství
8. schvaluje vyřazení projektů z nedokončeného majetku, a to dokumentace na zeleň
v hodnotě 34.200,-Kč, dokumentace na sběrný dvůr v hodnotě 27.600,-Kč a dokumentace
KD v hodnotě 45.000,-Kč
9. schvaluje prominutí pohledávky na úhradě za elektrickou energii výši 93.870,-Kč Kč
včetně příslušenství za Závodiště Radslavice, o.s., IČ: 22677542, se sídlem U Mlékárny
127, 751 11 Radslavice z důvodu dlouhodobé nečinnosti tohoto spolku a jeho
nemajetnosti, kdy vymáhání tohoto dluhu by bylo pro obec ekonomicky nehospodárné a
výsledek nejistý.
schvaluje uzavření Dohody o uznání dluhu a uzavření splátkového kalendáře s Pavlem
Složilem, nar 28.10.1969, bytem U Mlékárny 127, 751 11 Radslavice, jehož předmětem
je dluh ve výši 117.266,60 Kč za úhrady elektrické energie a vodného stočného od roku
2009. Měsíční splátka činí 1000,-Kč.
10. schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2021, kterým se upravuje rozpočet obce na rok 2021
podle důvodové zprávy. Příjmy byly navýšeny o 729 674,46 . Výdaje byly sníženy o
7 400 000 Kč, financování bylo sníženo o 8 129 674,46 Kč. Celkový objem rozpočtu

obce na rok 2021 činí po úpravách příjmy 26 907 071,25 Kč, financování -3 392 294,25
Kč a výdaje 23 514 777 Kč.
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