Uznesenie č. 3/2013
z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 26.04.2013 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2 . Správu hlavného kontrolóra obce Rabčice k záverečnému účtu rozpočtového
hospodárenia za rok 2012
3. Správu zo zasadnutia finančnej komisie na prehodnotenie záverečného účtu obce
Rabčice za rok 2012
4. Informáciu starostu obce – o vydaní knižky „Poľsko-slovenské pohraničie z hľadiska
dopravnej dostupnosti a rozvoja cestovného ruchu“ a „Možnosti zlepšenia dostupnosti
a rozvoja cestovného ruchu v Poľsko-slovenskom pohraničí“
- o výzve na voľby členov do Rady školy – Základnej školy
s materskou školou, Rabčice č. 194
5. Správu nezávislého audítora obecnému zastupiteľstvu obce Rabčice k 31.12.2012
B/ Schvaľuje:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Návrhovú komisiu v zložení: Ondrej Kubík, Anton Bublák
Overovateľov zápisnice: Anna Huráková, Veronika Káziková
Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie za rok 2012 bez výhrad
Úpravu rozpočtu obce na rok 2013:
- príjmy: prevod z rezervného fondu
: 4810,- €
- výdavky: - kapitálové výdavky
: 4810,- €
(doplatok JCB, zateplenie 10 b.j., rolety do telocvične)
- cesty / rezerva
: - 2500,- €
Obec / kúpa osobného auta
: 2000,- €
Príspevok pri narodení dieťaťa
:
500,- €
Ručenie združeniu Biela Orava (ručí za prípadný budúci záväzok ) pre všestranný
rozvoj obcí regiónu Biela Orava o poskytnutí účelovej dotácie na realizáciu projektu č.
P 11506/2012 „Zvýšenie efektivity zberu a triedenie separovaných zložiek“
Nákup a montáž roliet na zakrytie terasy balkónu v telocvični (cca 3000,- €)
Uteplenie 10 b.j. na základe obhliadky bytu Stavebným podnikom, s.r.o., Námestovo,
pre p. Rentkovú z dôvodu vysokej vlhkosti v byte (cca 1500,- €)
Finančný príspevok vo výške 500,- € pri narodení 2000-ceho občana v našej obci
Nákup osobného automobilu do ceny 2000,- € na obec Rabčice, ktoré bude slúžiť na
údržbu

C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce prejednať preloženie kanalizačnej prípojky ku fare
2. Starostovi obce pripraviť podklady pre vydanie územného rozhodnutia k rozšíreniu
cintorína
3. Starostovi dať vypracovať štúdiu na výstavbu viacúčelovej budovy

D/ Zamieta:
1. Na základe žiadosti - finančnú pomoc na zakúpenie vývoznej kolesovej súpravy pre
Strednú odbornú školu lesnícku, Medvedzie 135, Tvrdošín

V Rabčiciach dňa 29. apríla 2013

Jozef S l o v í k
starosta obce

