U Z N E S E N I E č. 8/2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 08. 09. 2011

Obecné zastupiteľstvo v Radoli

A. Berie na vedomie
57. Správu predsedu finančnej komisie k plneniu rozpočtu k 30. 06. 2011.
B. Schvaľuje
58. Návrhovú komisiu v zloţení: Ing. Juraj Janík, Ing. Ivan Kocúr.
Overovateľov zápisnice v zloţení: Ing. Peter Kubík, Miroslav Macúš.
59. Vyhodnotenie rozpočtu k 30. 06. 2011 (plnenie príjmov, čerpanie výdavkov).
60. Rozpočtové opatrenie číslo 1 (úpravu príjmov a úpravu výdavkov).
61. Zvýšenie finančného limitu ŠJ MŠ Radoľa na 1,12 Eur pre deti a dospelých od 01. 09.
2011.
62. Na projekt z operačného programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká
republika z fondu mikroprojektov s názvom „Spoločne po stopách histórie blízkych
regiónov“ finančnú spoluúčasť zo strany obce vo výške 3 000 EUR.
63. Plán kontrolných činností hlavného kontrolóra pre Obec Radoľa na 2. polrok 2011
v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien.
64. Stravné pre starostu vo forme stravných lístkov v hodnote ako zamestnanci obecného
úradu v zmysle kolektívnej zmluvy za štandardných podmienok vyplývajúcich
z pracovnoprávneho pomeru.

C. Zamieta
65. Ţiadosť MŠ Radoľa o zvýšenie príspevku rodičov na čiastočnú úhradu výdavkov
materskej školy. Obecné zastupiteľstvo ţiada o vyjadrenie Rady školy pri Materskej
škole v Radoli.
66. Ţiadosť M. Jancovej o prenájom pozemku pred bytovkou Pod Mokrým č. 299 o výmere
18 m2.
67. Ţiadosť Bytového spoločenstva, Pod Mokrým č. 299 o odkúpenie parcely 1567/10 z LV
č. 601.

68. Ţiadosť Zariadenia pre seniorov a domova sociálnych sluţieb v Kysuckom Novom Meste
o jednorazový príspevok.

E. Ukladá
69. Komisiám po predloţení doplnenej ţiadosti Danky Pavelovej, Snooker Club Radoľa
o návrh nájomnej zmluvy s poţadovanými prílohami (plán investícií, zámer) prerokovať
návrh zmluvy o ďalšom vyuţití v termíne do budúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva.

F. Poveruje
70. Obecný úrad prekontrolovaním zoznamu očkovaných psov a evidencie prihlásených psov
k miestnej dani za psa.
J. Ostáva v platnosti
52. Obecnému úradu v spolupráci so stavebnou komisiou rozposlať pozvánky so stanovením
termínu schôdzky najneskôr do 30.6.2011 všetkým dotknutým vlastníkom pozemkov za
účelom rozšírenia cintorína v lokalite Kostelisko.

Ing. Anton T k á č i k
starosta obce

