Uznesenie č. 7 z Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 2.12.2011

A/ Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. a) Predloženie žiadosti o NFP v rámci výzvy OPZ 2011/2.1/02 za účelom realizácie
projektu „Rekonštrukcia budovy ZS v obci Radošina“, ktorého ciele sú v súlade
s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, v nadväznosti na
Uznesenie č.17 Obecného zastupiteľstva Radošina konaného dňa 19.6.2009.
b) Výška celkových výdavkov na projekt: 500 773,69 EUR
c) Výška celkových oprávnených výdavkov na projekt: 500 773,69 EUR
d) Zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP
spolufinancovanie projektu vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov na projekt,
t.j. vo výške 25 038,68 EUR.
e) Spolufinancovanie projektu z vlastných zdrojov.
2. Všeobecné záväzné nariadenie obce Radošina o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Radošina
3. Všeobecné záväzné nariadenie o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Radošina
4. Všeobecne záväzné nariadenie obce Radošina o ovzduší a poplatku za znečisťovanie
ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania
5. Sadzobník úhrad za služby poskytované obcou Radošina a prenájom hnuteľných vecí vo
vlastníctve obce Radošina
6. Návrh úpravy rozpočtu na rok 2011
Príjmy vo výške 1.615.157,-€, výdavky vo výške 1.544.974,-€
Návrh rozpočtu na roky 2012-2014
Rok 2012 - príjmy 975.994,-€, výdavky 928.211,-€
Rok 2013 – príjmy 961.883,-€, výdavky 933.419,-€
Rok 2014 – príjmy 984.176,-€, výdavky 970.898,-€
7. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I.polrok 2012
8. MUDr. Hertelovej započítanie sumy 300,-€ a MUDr. Kolkovej započítanie sumy 300,-€
za novú vodoinštaláciu vo svojich ambulanciách do nájomného na rok 2012.
9. DHZ Radošina sumu 8.000,-€ na nákup hasičskej striekačky v roku 2011
10. DHZ Bzince sumu 100,-€ na prevádzku v roku 2012
11. Dôchodcom Radošiny a Bziniec, mužom od 62 rokov a ženám od 60 rokov, poukážky
v hodnote 7 €.
12. TJ ŠK Radošina bezplatný prenájom KD Radošina dňa na štefanskú zábavu dňa
26.12.2011.

13. FC Bzince sumu 1.000,-€ na činnosť v roku 2012
14. Klubu dôchodcov zabezpečenie energií v „Zelenom dome“ bezodplatne a podporu
činnosti v súlade s plánom činnosti na rok 2012
15. Zľavu vo výške 50% na úhradu za odvoz fekálií p. Ondrejovi Boťanskému, Družstevná
ul.č. 81.

B/ Obecné zastupiteľstvo ukladá
1. Rokovať s firmami Marius Pedersen Piešťany a Schwarz EKO Topoľčany ohľadom
vývozu odpadu na rok 2012.
Zodpovedný: OcÚ

Termín: najbližšie zasadanie OcZ

2. Vyzvať majiteľa nehnuteľnosti na Nitrianskej ul. č. 255/19 na odpratanie neporiadku pred
domom.
Zodpovedný: OcÚ

Termín: najbližšie zasadanie OcZ

3. Vypracovať smernicu na obstarávanie tovaru a služieb pre Obec Radošina, resp. jej
aktualizáciu.
Zodpovedný: OcÚ

Termín: najbližšie zasadanie OcZ

C/ Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
1. Žiadosť Poľnohospodárskeho družstva „Radošinka“ o prenájom poľnohospodárskej pôdy
v kat.území Radošina.

D/ Obecné zastupiteľstvo neschvaľuje:
1. Žiadosť Komunity Kráľovnej pokoja o finančnú podporu v Vianociam 2011.

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení
Predseda: Mgr. Bahelková
členovia: Ing. Bartošek
p.Štepka

Starostka obce JUDr. Marta Kolková

