OBEC RADOĽA

UZNESENIA
z 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radoľa, ktoré sa konalo
dňa 29.03.2021 od 17.00 hod. v budove Obecného úradu Radoľa
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
I. BERIE NA VEDOMIE
106/2021
informácie starostu obce ku kontrole uznesení z 11. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Radoli zo dňa 14. 12. 2020.
107/2021
Stanovisko hlavnej kontrolórky k Záverečnému účtu Obce Radoľa za rok 2020.
110/2021
Návrh na riešenia dopravy pod základnou školou
115/2021
Správu č. 03/HK/2020 o výsledku kontroly.
116/2021
Informácie starostu obce o pozemkových úpravách (komasácie).
117/2021
Správu kontrolórky obce z kontrolnej činnosti za rok 2020.
II. SCHVAĽUJE
105/2021
Program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 29.03.2021 s
doplnením bodov:
1. Návrh odmeny pre starostu obce za príkladné zvládnutie covid testovania v
réžii obce.
2. Návrh voľby na rozšírenie komisií obecného zastupiteľstva obce Radoľa o
nových členov pred bod 10 a následné prečíslovanie ďalších nasledujúcich
bodov programu.
108/2021
1.Záverečný účet obce Radoľa a celoročné hospodárenie za rok 2020 bez výhrad.
2. tvorbu rezervného fondu vo výške 112 144,60 Eur
3. použitie rezervného fondu vo výške 111 900,00 Eur:
- na úhradu splátok úveru vo výške 44 400,00 Eur
- detské ihrisko vo výške 15 000,00 Eur
- autobusové zastávky vo výške 10 000,00 Eur
- výstavba chodníkov vo výške 30 000,00 Eur
- program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja vo výške 3 500,00 Eur
- protipovodňové opatrenia vo výške 9 000,00 Eur.
109/2021
Dočasnú zmenu dopravy v úseku od kostola ku supermarketu COOP Jednota
nasledovne:
1. do úseku je zákaz vjazdu nákladným vozidlám nad 3,5 t v oboch smeroch,
2. pre osobné vozidlá je povolený smer jazdy od supermarketu COOP Jednota
ku kostolu,
3. pre cyklistov je povolená obojsmerná premávka.
111/2021

Vstupnú správu pre spracovanie PHRSR na plánovacie obdobie 2021 – 2027.

112/2021

Mimoriadnu jednorazovú odmenu starostovi obce Ing. Antonovi Tkáčikovi v
sume 750 Eur brutto za prípravu a riadenie AG testovania na COVID -19 v obci
Radoľa.

Radoľa, 29.03.2021

OBEC RADOĽA
113/2021

114/2021

I.

1. Rozšírenie komisie pre financie a sociálne veci o nových členov: Mgr.
Andreu Belancovú, Mgr. Pavla Prievozníka, Jána Šusteka.
2. Rozšírenie komisie pre šport, kultúru a školstvo o členku Dominiku
Gašpárekovú.
Rozpočtové opatrenie č. 1/2021 – úpravu, zmenu rozpočtu.

POVERUJE

109/2021
110/2021

Obecný úrad zabezpečiť zmenu dopravného značenia.
1. obecný úrad pokračovať na riešení dopravnej situácie v úseku pod základnou
školou.
2. obecný úrad preveriť možnosť prekládky elektrického stĺpu pred bytovkou
súp. číslo 299.

Návrhová komisia:
Ing. Viera Andelová

...............................................

Mgr. Andrea Belancová

...............................................

Ing. Anton T k á č i k
starosta obce

Zverejnené:
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