U Z N E S E N I E č. 2/2018
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 19.04.2018
na Obecnom úrade v Rabčiciach
Obecné zastupiteľstvo v Rabčiciach:

A/ Berie na vedomie:
Sťažnosť p. Jozefa Pitáka, trvale bytom Rabčice 579.
Kontrolu plnenia uznesení z predchádzajúceho OZ.
Stanovisko hlavného kontrolóra obce Rabčice k Záverečnému účtu obce za rok 2017.
Správu zo zasadnutia finančnej komisie k Záverečnému účtu obce Rabčice za rok
2017.
5. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 4/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice,
v súlade s od. 2 písmenom b) § 14 ods. zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie (na základe
priložených príloh), pričom sa upravujú:
1.
2.
3.
4.

Celkové príjmy

6.
7.
8.
9.

– na sumu:
2006389,00 € (+79,00 €)
z toho: - obec:
1955851,00 € (+79,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice:
50538,00 €

Celkové výdavky - na sumu:
2006389,00 € (+79,00 €)
z toho: - obec:
1262442,00 € (+79,00 €)
- ZŠ s MŠ Rabčice: 743947,00 €
Akciu Hasičský deň Hrbík 2018.
Informácie o príprave podujatia Dni obce Rabčice 2018.
Informácie k sťažnosti p. Karola Ogurka, trvale bytom Rabčice 610.
Informácie p. Petra Vonsa, trvale bytom Rabčice 623 o rekonštrukcii budovy
Rabčice 195.

B/ Schvaľuje:
1. Návrhovú komisiu v zložení: Veronika Káziková, Ondrej Kubík a overovateľov
zápisnice v zložení: Margita Borová, Milan Klinovský.
2. Zmenu programu rokovania OZ.
3. Záverečný účet obce Rabčice a celoročné hospodárenie za rok 2017 bez výhrad.
4. Použitie zostatku finančných operácií v sume 151160,67 € na tvorbu rezervného
fondu podľa § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách
územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
5. Čerpanie finančných prostriedkov rezervného fondu vo výške 414147,91 € na
kapitálové výdavky na stavbu "Multifunkčný obecný úrad a multifunkčná sála v obci
Rabčice“.
6. Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zberný dvor Rabčice“
realizovaného v rámci výzvy OPKZP-PO1-SC111-2017-33 a zabezpečenie finančných
prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo výške 5 % z celkových

oprávnených výdavkov projektu (uvedenú v tabuľke č. 11. C formulára ŽoNFP), t. j.
vo výške 12 765,40 EUR.
7. Rokovací poriadok obecného zastupiteľstva v Rabčiciach.
8. Štatút obce Rabčice.
9. Zásady odmeňovania starostu obce Rabčice, zástupcu starostu a poslancov obecného
zastupiteľstva obce Rabčice a obecných komisií.
10. 5 % tnú spoluúčasť financovania projektu ZŠ s MŠ Rabčice pod názvom „
V základnej škole úspešnejší“, ktorý je realizovaný od 1.1.2018 na obdobie 3 rokov, t.
j. do 31.12.2021, celkom vo výške 2592,- €.
11. 5 % tnú spoluúčasť financovania projektu ZŠ s MŠ Rabčice pod názvom „Efektívne
inklúzivné vzdelávanie“, ktorý je realizovaný od 1.5.2018 na obdobie 2 rokov, t. j. do
30.4.2020 celkom vo výške 2412,- €.
12. Spolufinancovanie projektu „Rekonštrukcia Ústredného kúrenia v Telocvični“ vo
výške 10 % z vlastných prostriedkov, čo predstavuje 2.600,- € z celkových nákladov
projektu.
13. Navýšenie rozpočtu ZŠ s MŠ Rabčice na rok 2018 o 804,00 € z rozpočtu obce na
financovanie projektu „Efektívne inklúzivné vzdelávanie“.
14. Zmenu rozpočtu obce rozpočtovým opatrením č. 5/2018 vrátane ZŠ s MŠ Rabčice,
v súlade s od. 2 písmenom b) § 14 ods. zákona č. 583/2004 Z.Z. o rozpočtových
pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov
predkladám obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie (na základe
priložených príloh), pričom sa upravujú:
15. Celkové príjmy – na sumu:
2025379,00 € (+18990,00 €)
1. z toho: - obec:
1973989,00 € (+18138,00 €)
a. - ZŠ s MŠ Rabčice:
51390,00 € (+ 852,00 €)
Celkové výdavky - na sumu:
2025379,00 € (+18990,00 €)
2. z toho: - obec:
1279776,00 € (+17335,00 €)
a. - ZŠ s MŠ Rabčice: 745603,00 € (+ 1656,00 €)
16. Žiadosť p. Mgr. Michaely Ogurekovej o postavenie stĺpu verejného osvetlenia v časti
obce Frančáky
C/ Doporučuje:
1. Doplniť v štatúte obce v časti sociálna komisia - jej účel.
2. Vytvorenie GP v zmysle náčrtu p. Jozefa Boldovjaka, trvale bytom Rabčice 24 na
parcelu číslo E-KN 5638/7 na LV č. 21777 v k. ú. Rabčice (iba popri hlavnej ceste)
a príprava znaleckého posudku potrebného k odpredaju obecného pozemku.

Jozef S l o v í k
starosta obce

