UZNESENIE č. 1/2014
z riadneho zasadnutia OZ, ktoré sa konalo dňa 28.02.2014
na Obecnom úrade v Rabčiciach
–––––––––––-----------------------------------------------------------------------------------------------------OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO:
A/ Berie na vedomie:
1./ Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia
2./ Správu o projekte „Multifunkčná budova Rabčice“
3./ Informáciu starostu obce o potrebe vypracovať Program odpadového hospodárstva
a Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.
4./ Informáciu poslanca Klinovského Milana o zmenách v zákone o Dobrovoľnom hasičskom
zbore.
B/ Schvaľuje:
1./ Návrhovú komisiu v zložení: Kubík Ondrej a Bublák Anton
Overovateľov zápisnice v zložení: PaedDr. Borová Margita a Huráková Anna
2./ Zmenu programu o presun bodu č. 6/ „Multifunkčná budova Rabčice“ ako bod č. 3
a presun bodu č. 7/ „Prejednanie odpredaja pozemku pre Komperdovú
Michaelu ako bod č. 4
3./ Predaj pozemku pre Komperdovú Michaelu o výmere 139 m2 neknihovaných parciel
8448/4 a 8448/11 vedených na Obec Rabčice v cene 0,45 €/1m2.
4./ Úpravu rozpočtu obce Rabčice na rok 2014:
-bežné výdavky:
-Kapitola Správa a údržba
-tovary a služby/rezerva
-Kapitola Cintorínske a pohrebné služby
-tovary a služby/rezerva
-Kapitola Obec - Plánovanie obce
-tovary a služby

04.5.1.3 630
08.4.0

630

01.1.1.6 630

-kapitálové výdavky:
-Kapitola Verejné osvetlenie
-obstaranie kapitálových aktív-VO Grúň
06.4.0
-Kapitola Náboženské a iné spoločenské služby
-obstaranie kapitálových aktív/Stavba Cintorín
08.4.0
-Kapitola Obec - Plánovanie obce
-obstaranie kapitálových aktív/Multifunkčná budova

- 5310,00 €
- 5000,00 €
-23000,00 €

710

+ 5310,00 €

710

+ 5000,00 €

-doplatok projektovej dokumentácie

01.1.1.6 710

+23000,00 €

5./ Vstup do občianskeho združenia „Miestna akčná skupina Babia Hora“ so sídlom Oravská
Polhora č. 454 a zaradenie obce Rabčice do územia tohto verejno-súkromného partnerstva
6./ Rekonštrukciu verejného osvetlenia na Vyšnom konci /od mostu do Banaši po otočku
autobusu.

C./ Zamieta

1. Žiadosť p. Klinovskej Margity, Rabčice č. 52 o osvetlenie chodníka „na Gojovku“ .

V Rabčiciach 28.2.2014

S l o v í k Jozef
starosta obce

