U Z N E S E N I E č. 9/2011
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 12. 10. 2011
Obecné zastupiteľstvo v Radoli
A. Berie na vedomie
71. Stav rozpočtu k 30. 09. 2011.
72. Informáciu o stave MHD prevádzkovanej spoločne s Kysuckým Novým Mestom.
73. Informáciu o aktuálnom stave realizácie opatrení na revitalizáciu krajiny z projektu
Krajina.
B. Schvaľuje
74. Návrhovú komisiu v zložení: Ing. Peter Kubík, Ing. Jozef Macúš.
Overovateľov zápisnice v zložení: Ing. Ivan Kocúr, Ing. Juraj Janík.
75. Dodatok č. 4 k Všeobecne záväznému nariadeniu obce č.2/2008 o určení výšky
príspevku

na

čiastočnú

úhradu

nákladov

v školách

a školských

zariadeniach

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Radoľa, ktorým bude navýšený príspevok rodičov
v MŠ z 5 € na 7 € s účinnosťou od 01. 11. 2011.
F. Poveruje
76. Obecný úrad a finančnú komisiu pripraviť nájomnú zmluvu s p. Dankou Pavelovou
o nájme nebytových priestorov v športovom areáli v Riekach so zahrnutím nasledovných
bodov:
- ročný nájom v sume 4 992 €,
- sponzorovanie futbalového oddielu ŠK Radoľa formou stravy v sume 1500 €,
- platnosť zmluvy na dobu určitú od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2016.
77. Stavebnú komisiu preverením aktuálneho stavu rozvodov vody, elektriny a kúrenia.
78. Obecný úrad preveriť možnosti úpravy dopravného značenia na Kysuckej ceste na
miestnej komunikácii vedenej paralelne s cestou I. triedy s obmedzením alebo vylúčením
dopravy.
79. Obecný úrad rokovať o cene za ponúkaný pozemok Ing. Ščambom.
G. Odkladá
80. Prerokovanie materiálu Zásady hospodárenia s majetkom obce Radoľa na nasledujúce
riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva.
H. Ruší

81. Uznesenie č. 20/2010 bod B 173 zo dňa 13. 01.2010 a uznesenie č. 24/2010 bod B 210 zo
dňa 29. 09. 2011.
J. Ostáva v platnosti
52. Ukladá 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

