Uznesenie č. 8/2012
z riadneho zasadnutia OZ, konaného dňa 30.11.2012 na Obecnom úrade v Rabčiciach
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ Berie na vedomie:
1. Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
2. Programový rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ na roky 2014,2015
3. Programový rozpočet obce Rabčice na roky 2014,2015
4. Správu o plnení úloh komunitného plánu sociálnych služieb obce Rabčice
5. Informáciu starostu obce o zmene audítora
6. Informáciu starostu obce o odstúpení od zmluvy o kúpe JCB
7. Informáciu o verejnom osvetlení pri predajni Briliant Rabčice, Ing. Sahuľ
8. Informácia a poskytovaní finančného príspevku na záujmové vzdelávanie pre 3 žiakov,
ktorí v školskom roku 2012/2013 boli prijatí za členov Centra voľného času „Maják“
Námestovo, kde sa im zabezpečuje výchovno-vzdelávacia, záujmová a rekreačná
činnosť v ich voľnom čase.
B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Ján Slovík, PaedDr.Margita Borová
2. Overovateľov zápisnice: Klinovský Milan, Huráková Anna
3. VZN obce Rabčice č. 2/2012 o dani z nehnuteľnosti na rok 2012
4. Dodatok č. 3 k VZN č. 7/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa
MŠ a na žiaka ŠJ so sídlom na území obce Rabčice
5. Programový rozpočet ZŠ Rabčice s MŠ na rok 2013
6. Programový rozpočet obce Rabčice na rok 2013
7. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledky a podmienky školy za školský
rok 2011/2012
8. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2011 starostovi obce v počte 24 dní v sume
2390,64 Eur
9. Prihlášku Obce Rabčice za člena Združenia obcí regionálneho vzdelávacieho centra
Martin na rok 2013 a úhradu členského príspevku vo výške 203,67 Eur na rok 2013
10. Žiadosť o finančnú podporu k Vianociam 2012 pre Matúša Tyralu, Rabčice č. 301,
ktorý je umiestnený v Detskom domove Komunity Kráľovnej pokoja Močenok vo
výške 30,- Eur.
11. Žiadosť o schválenie členstva ZŠ s MŠ Rabčice v Združení obcí regionálneho
vzdelávacieho centra Martin na rok 2013.
12. Žiadosť o poskytnutie príspevku na vianočný futbalový halový turnaj vo výške 150,Eur pre František Grobarčík, Rabčice č. 326
13. Sobášnu miestnosť na sobášne obrady v budove Obecného úradu a dni, kedy sa bude
sobášiť budú vo štvrtok a piatok
14. Nákup fekálneho vozidla za sumu 2800,- Eur

C/ Doporučuje:
1. Starostovi obce snažiť sa vyčerpať dovolenku v bežnom roku, aby nedochádzalo k jej
preplácaniu
2. Starostovi obce podať informáciu alebo inzerát na prenájom budovy kasárne v obci,
aby bola využitá.
D/ Zamieta:
1. Žiadosť o finančnú podporu pripravovaného historického veľkofilmu sv. Cyrila
a Metoda z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov

V Rabčiciach dňa 30.11.2012
Jozef S l o v í k
starosta obce

Overovatelia zápisnice: Klinovský Milan
Huráková Anna

