OBEC RADOĽA
UZNESENIA
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Radoľa, ktoré sa konalo
dňa 20. 12. 2021 od 17.00 hod. v sále Obecného úradu v Radoli
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov:
I. BERIE NA VEDOMIE
139/2021
Informácie starostu obce ku kontrole uznesení zo 14. zasadnutia Obecného
zastupiteľstva v Radoli zo dňa 27. 09. 2021.
141/2021
Stanovisko kontrolórky obce Radoľa k návrhu rozpočtu obce Radoľa na rok
2022 s výhľadom na roky 2023 – 2024.
148/2021
Návrh rozpočtu obce Radoľa na roky 2023, 2024.
150/2021
Správu č. 03/HK/2021 o výsledku vykonanej kontroly.
Správu č. 04/HK/2021 o výsledku vykonanej kontroly.
II. SCHVAĽUJE
138/2021
program rokovania Obecného zastupiteľstva v Radoli dňa 20.12.2021 uvedený
v pozvánke
140/2021
predkladanie rozpočtu obce Radoľa na roky 2022, 2023, 2024 v zmysle zákona
583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bez programovej štruktúry.
143/2021
dotáciu pre Stolnotenisový oddiel ŠK Radoľa v roku 2022 vo výške 1 500 Eur.
144/2021
príspevok 2 500 Eur na činnosť Florbalového oddielu ŠK Radoľa v roku 2022.
146/2021
Obecné zastupiteľstvo obce Radoľa schvaľuje nezmenenú cenu nájomného za
časť pozemku C KN č. 175/10 v k. ú. Radoľa o výmere 114 m2 t. j. v sume 200
Eur na rok 2022.
148/2021
Rozpočet obce Radoľa na rok 2022 s úpravou vo výdavkovej časti: navýšenie
príspevku pre FO ŠK Radoľa o 1000 Eur, výstavba chodníkov 20 000 Eur,
spolufinancovanie projektov 4 000 Eur, vybudovanie chodníka a brány v areáli
MŠ 5 000 Eur.
149/2021
Rozpočtové opatrenie č. 4/2021 – úpravu, zmenu rozpočtu.
III. SÚHLASÍ
142/2021
s navýšením dotácie pre Futbalový oddiel ŠK Radoľa na činnosť
v roku 2022 o 1000 Eur.
IV. ZAMIETA
145/2021
finančný príspevok pre Základnú organizáciu Slovenského zväzu včelárov
Kysucké Nové Mesto.
V. POVERUJE
147/2021
Obecný úrad v Radoli prípravou zmluvy prenájmu na základe osobitného
zreteľa s podmienkami:
Radoľa, 21. 12 .2021
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minimálny mesačný nájom 400 Eur
platba nájmu vopred 3 mesiace
doba trvania nájmu na dobu určitú minimálne na 3 roky
energie bude nájomca uhrádzať zvlášť
adaptácia priestorov bude na náklady nájomcu.
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