V súlade s § 12 zák.č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov
zvolávam
rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Radošina, ktoré sa uskutoční dňa

6.12.2017 o 17.00 hod.
v priestoroch Obecného úradu Radošina
Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, zapisovateľa, overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesenia z predchádzajúceho rokovania obecného zastupiteľstva
4. Správa nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky
5. Správa nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky
6. Úprava rozpočtu na r. 2017
7. Rozpočet na roky 2018-2020
8. VZN č. 2/2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady
9. VZN obce Radošina č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina
10. VZN obce Radošina č. 4/2017 o určení miesta a času zápisu dieťaťa v materskej škole a o
určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v Základnej
škole s materskou školou v Radošine na rok 2018
11. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy
s materskou školou v Radošine za školský rok 2016/2017
12. Žiadosť Pivnice Radošina o súhlas s používaním označenia pre druh vína

13. Žiadosť o odkúpenie pozemku Ľubomír Krška (zámer zverejnený)
14. Žiadosť o odkúpenie pozemku Ing. Michal Matejovič (zámer zverejnený)
15. Žiadosť o odkúpenie pozemku Peter Sliško (zámer zverejnený)
16. Došlá pošta, interpelácie poslancov, rôzne
17. Návrh na uznesenie
18. Záver

JUDr. Marta Kolková
starostka obce

1. Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja o finančnú podporu k Vianociam 2017
2. Žiadosť Ing. René Hauptvogel s manž. o odkúpenie časti pozemku
3. Žiadosť ZO Jednoty dôchodcov Radošina o finančný príspevok na rok 2018
4. Žiadosť DHZ Radošina o finančný príspevok na rok 2018
5. Oznámenie o vzniku združenia Veterán klub Radošina, žiadosť o povolenie podujatia
10.ročník Zrazu veteránov, žiadosť o finančný príspevok

