Uznesenie č. 7 z Obecného zastupiteľstva konaného dňa 25. 06. 2019

A) Obecné zastupiteľstvo schvaľuje
1. Overovateľov zápisnice Mgr. Naňo, Pavol Matejovič, návrhová komisia Mgr. Siget,
Ing. Lukačovič, Róbert Štepka, zapisovateľka Mgr. Chochulová
2. Štatút Obce Radošina
3. Prekládku VN v k. ú. Radošina od stĺpu č. 242 v extraviláne obce cez parcelu č. 1249
o výmere 1759 m2 a parcelu č. 1659 o výmere 571 m2
4. Divadelné predstavenie „Horúca sprcha“ dňa 27.07.2019. Cena za 1 vstupenku 10,- Eur
5. Člena do Obecnej rady Mgr. Petra Čierňavu
6. Nájomnú zmluvu, kde Obec Radošina ako nájomca bude mať od pozemkového
spoločenstva Urbárske lesy Radošina prenajatú v k.ú. Radošina parc.č. 196/22 o výmere
667 m2 na 50 rokov za 1,- Euro ročne
7. Zámer na odkúpenie pozemku o ktorý žiada: p. Peter Šugra, Peter Sliško, Viera Schliková,
Roman Furka, Miroslav Kadlic, Zuzana Ščasná
8. Prenájom priestorov v zdravotnom stredisku, pani Radke Klukovej za účelom zriadenia
kozmetického salónu
9. Žiadosť p. Tomáša Antalíka o usporiadanie kultúrneho podujatia – pivný festival,
dňa 06. 07. 2019
10. Žiadosť o povolenie hodovej tanečnej zábavy – DHZ Bzince
11. Žiadosť PZ Havran I. Radošina na finančný príspevok vo výške 3000,- Eur na rok 2019
12. Žiadosť p. Kršáka Romana o zníženie ročného nájmu za rok 2019 o 1600,- Eur
13. Rekonštrukciu kúrenia v KD (tanečná miestnosť) v sume 7500,- Eur, ktoré sa odrátajú
z nájomného
14. Žiadosť MUDr. Mancovej o zmenu ordinačných hodín
15. Výsadbu stromov na parcele, na ktorej budú vystavané 2 byt. domy z dôvodu
zabezpečenia súkromia okolitých rodinných domov
16. Ing. Michala Matejoviča za člena ekonomickej komisie
17. Zmluvu o nájme s nájomcom Wircom Group s.r.o. č. HNSYP/2019 a Zmluvu o pripojení
č. 190710076 s poskytovateľom Wircom s.r.o.
18. Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci implementácie stratégie
miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020
s kódom výzvy MAS_024/7.4/1 na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na 7.4 Podpora
na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb
pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry
(mimo Bratislavský kraj), Podopatrenie 19.2 Podpora na vykonávanie operácií v rámci
stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou, Oblasť 6B rekonštrukcie existujúcich
kultúrnych domov na projekt s názvom „KULTÚRNY DOM BZINCE – stavebná úprava“
Realizáciu projektu v súlade s podmienkami poskytnutého finančného príspevku
Financovanie prípadne vzniknutých neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce

B) Berie na vedomie
1. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce za II. polrok 2019
2. Informáciu vedúcej školskej jedálne o dotácii štátu „obedy s dotáciou štátu“

C) Ukladá
1. Pokračovať v jednaní s MUDr. Lepiešovou ohľadom prevzatia pediatrickej ambulancie
v Radošine
Termín: priebežne

Zodpovedný: Obecný úrad

2. Zverejniť nový zámer na školu v Bzinciach, ohľadom výstavby 4 bytovej jednotky –
verejná obchodná súťaž
Termín: 31.júl 2019
Zodpovedný: Obecný úrad
3. Dohľadať doklady k zbernému dvoru a zistiť závady, pre ktoré nebol schválený projekt
Termín: budúce Obecné zastupiteľstvo

Zodpovedný: Obecný úrad

4. Predložiť nájomnú zmluvu s občianskym združením Hlavina
Termín: budúce Obecné zastupiteľstvo

Zodpovedný: Obecný úrad

5. Predkladať aktuálny stav rozpočtu podľa jednotlivých kapitol ku každému zastupiteľstvu
Termín: úloha trvalá

Zodpovedný: Obecný úrad

6. Vypracovať Požiarny poriadok pre Bzince
Termín: budúce Obecné zastupiteľstvo

Zodpovedný: Obecný úrad

Uznesenie vypracovala návrhová komisia v zložení:

Mgr. Andrej Siget

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

Ing. Peter Lukačovič .........................................
Róbert Štepka

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

JUDr. Marta Kolková
starostka obce

