
Zápisnica č. Ll2O23

Zo zasadnutia Komisie pre financie a sociálne veciobce Radola zo dňa 07.3.2023, konanej
na OÚ v Radoli.

Prítomní : lng. Andrea Schmidtová - predseda,

lng, Viera Andelová, lng. Peter Kubík PhD - členovia,

lng. Anton Tkáčik - hosť (priložená prezenčná listina)

1l Rozpočtové opatrenie t|2O23

- navrhnutá úprava rozpočtu vo výdavkovej časti znížiť rtUrRCtE (5a.000 €):

činnosť oÚ - 9 ooo,- €

verejné osvetlenie - 33 000,- €

rekreačné a šport. služby - 12 000,- €

- v nadváznosti na výsledok z rokovania Komisie pre výstavbu a životné prostredie, kde boli

stanovené priority na rok 2023 odporúča finančná komisia obecnému zastupitelstvu

prerozdeliť a schváliť nasledovné:

a) parkovisko a komunikácia pri cintoríne (obrubníky, dlažba, drenážne prvky,..) : 20 000,-€

b) chodník Jaššova cesta : 10 000,- €

c) príprava a odovzdanie vodovodu na Koscelisku : 2 500,- €

d) osadenie rampy pri ZŠ Pod Mokrým (porušovanie zákazu vjazdu do areálu školy): 3 ooo,-€

e) prestavba strechy budovy Šr Radol'a v Riekach

- v prípade zvýšenia výnosov z daní na stiane príjmov, kde prognózy odhadu výnosov dane

z príjmov FO a dane z príjmov PO sú priaznivé, sa budú postupne riešiť: oprava zvodov

a ž[abov pri Zvonici, inštalácia fotovoltického osvetlenia v Kozloviciach, rekonštrukcia

autobusovej zastávky pri RD p. Kukučíka smer do Vadičova, výmena osvetlenia v športovej

hale, rekonštrukcia toaliet na OÚ, parkovisko priZŠ,...

- obec má možnosť zapojiť sa do projektu na podporu športovej infraštruktúry (nová podlahá,

tribúna, osvetlenie v hale), kde spoluúčasť obce by bola minimálne 30%, čo predstavuje cca

40.000,-€

- stále čakáme na výzvu (eurofondy) na novostavbu materskej školy



2| SchváIené Žiadosti o príspevky

- na činnosťflorbalového oddielu : 300,- € (autobusová doprava na zápas prípravky)

1.000,-€ ( brankárske výstroje)

- fašiangový sprievod: 300,- € (šišky, výzdoba sály, plagáty,...)

3) Dobrovolhý hasičský zbor

- zakladatelia DHZ v Radoli požiadali o príspevok na znovuobnovenie svojej Činnosti. Na

Začiatok by potrebovali sací kóš, savice hadice, prúdnicu, pracovný odev a základný
výcvik pre zasahujúcich členov, osobnú výstroj pre šport (prilby, opasky, dresy - krúžok
pre deti),...predbežný odhad 3.300,- €. Treba mať na zreteli, že okrem vybavenia budú
potrebovať priestory na uskladnenie, klubovňu, garáž,.,. Finančná komisia nemóŽe
odporučiť schváliť príspevok, kým nemáme k dispozícií podklady k samotnej existencii
zboru, či bude založené OZ a pod. Všetky náležitosti budú prediskutované na najbližšom
zastupitel'stve.

Zapísal: lng. Schmidtová
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prezenčná listina

zozasadnutiakomi"i"....r..:ťÍ.:?..*.:..f..
,4a ,,

pri Obecnom zastupitel'stve v Radoli konaného dňa .......T...7....3::.

Pfiloha č.1

k Zásadám odmeňovania poslancov obecného zastupiteťstva, predsedov komisií a členov komisií obecného
zastupitersfua - neposlancov Obce Radol'a
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