UZNESENIE
z 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo
dňa 2. marca 2018 v zasadačke Obecného úradu v Rajčanoch.
___________________________________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Rajčanoch
A. b e r i e
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

na

vedomie

Návrh záverečného účtu za rok 2017.
Stanovisko HK k návrhu záverečného účtu obce.
Návrh na použitie prebytku hospodárenia za rok 2017 na tvorbu
rezervného fondu.
Návrh na rozpustenie rezervného fondu na investičné akcie.
Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2018.
Vybudovanie nových chodníkov na miestnom cintoríne.
Informáciu z MAS Sotdum.
Návrh na vstup obce Rajčany do Mikroregiónu SOTDUM.
Informácie starostky o pripravovaných kultúrnych akciách Stavanie
mája a Deň matiek.
Návrh na odpis zmarenej investície do nákladov: vypracovanie štúdie –
Kanalizácia Mikroregiónu Bebrava a spracovanie projektu –
Kompostovisko.
Došlú žiadosť p. Jankoviča z Horných Chlebian o prenájom kultúrneho
domu na svadbu.
Vypílené stromy v parku.
Návrh na vypílenie javora na Mechovičke, 2 ks moruše pri potoku,
smrek v areáli materskej školy a orezať tuje na cintoríne, strom pri
dome č. 38.
Návrh na podanie žiadosti na čerpanie eurofondov na zateplenie
materskej školy.
Podanú žiadosť na Úrad vlády na výzvu na vonkajšie fitnes stroje.
Návrh na odpojenia Jaroslava Gizmana od elektrickej energie z dôvodu
nedoplatku, ktorý p. Gizman nezaplatil.
Rekonštrukciu obradnej miestnosti.
Rekonštrukciu obecného úradu.
Žiadosť poslancov týkajúcej sa umiestneniu kontajnerov na plasty a
na papier.

B. s c h v a ľ u j e
1. Program zastupiteľstva podľa predloženého návrhu.
2. Návrhovú komisiu v zložení – Marta Bujnová, Beáta Bujnová a Štefan
Hanuliak
3. Záverečný účet obce Rajčany za rok 2017 a celoročné hospodárenie
obce bez výhrad

4. Vytvorenie rezervného fondu z prebytku hospodárenia obce za rok
2017 vo výške 78.308,15 €.
5. Rozpustenie rezervného fondu na investičné akcie: chodníky na
cintoríne vo výške 35.000 €, autobusové zastávky vo výške cca 6 000
€, rekonštrukcia obecného úradu vo výške 12.000 €.
6. Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 podľa predloženého návrhu.
7. Odpis zmarenej investície do nákladov: vypracovanie štúdie –
Kanalizácia Mikroregiónu Bebrava a spracovanie projektu –
Kompostovisko.
C. s ú h l a s í
1. S vybudovaním nových chodníkov na miestnom cintoríne.
2. So vstupom obce Rajčany do Mikroregiónu SOTDUM.
3. Vypílením javora na Mechovičke, 2 ks moruše pri potoku, smrek
v areáli materskej školy a orezom tují na cintoríne, stromu pri dome č.
38.
4. S nevyrubením správneho poplatku za výrub stromu cirkvi
a odstránením na náklady obce.
5. Podaním žiadosti na čerpanie eurofondov na zateplenie materskej
školy – „ Zvýšenie energetickej účinnosti Materskej školy Rajčany“.
6. S 5 % spolufinancovaním „ Zvýšenie energetickej účinnosti Materskej
školy Rajčany.
7. Rekonštrukciou obecného úradu.
8. So zakúpením kontajnerov na papier a plasty pri bytovku č. 92.
D. v y h o v u j e
1. Žiadosti p. Jankoviča z Horných Chlebian o prenájom kultúrneho
domu na svadbu ako pre občana Rajčian.
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