Uznesenie
zo 7. zasadnutia obecného zastupitelstva obce Radobiea dna 10.8.2015
Obecné zastupitelstvo obce Radobica na svojom zasadnutí :
1. Zvolilo návrhovú komisiu OZ v zložení: Ing. Milan Brida, Mgr. Elena Valenteje
a Lubomír Brida.
2. Zobralo na vedomie informáciu starostu obce o priebežnom plnení PHSR obce
Radobica platného do 31.12.2015.
3. Schválilo predÍženie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radobica do
31.12.2016 arozdelenie Energy Festu aVatry k71.výrociu SNP do 2 dní (29.8.
a 30.8.2015).

1. Vol'ba návrhovej komisie.
Uznesenie

C.

3612015

Obecné zastupitelstvo v obci Radobica
A.Volí
1. Návrhovú komisiu OZ v zložení:
Lubomír Brida.

Ing. Milan Brida, Mgr. Elena Valenteje a

2. Informácia o plneni doterajšieho PHSR obce Radobiea a príprave nového PBSR
do roku 2020.
Uznesenie

C. 3712015

Obecné zastupitelstvo v obci Radobica
A. Berie na vedomie
a) informáciu starostu obce o priebežnom plnení Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja obce Radobica do 31.12.2015 a o príprave nového PHSR do roku 2020.
B. Schvaluje
a) PredÍženie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Radobica do
31.12.2016.

Pocet clenov obecného zastupitelstva: 7
Prítomní

:4

za prijatie uznesenia hlasovalo

: 4

Proti / zdržalo sa

:

O

3. Rôme
a) Príprava tradicných podujati obce Radobica - Energy Fest a Vatra k 71.výrociu
SNP.
UmeseDie C. 3812015
Obecné zastupitelstvo v obci Radobica
A. Schvaluje návrh starostu obce na rozdelenie oboch podujatí do 2 dní :
a) Vatra k výrociu SNP sa uskutocní v sobotu 29.8.2015 od 18,45 h. (po futbalovom
zápase).
b) Energy Fest sa uskutocní v nedelu d 13,00 h.

Predkladá návrhová komisia v zložení
Ing. Milan Brida
Mgr. Elena Valenteje
Lubomír Brida
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Zápisnica
zo 7. zasadnutia Obecného zastupitelstva obce Radobiea
zo dna 10. augusta 2015

l. Otvorenie
Zasadnutie otvoril a prítomných privítal starosta obce. Predniesol návrh programu 7.
(mimoriadneho) zasadnutia OZ, ktorý bol následne všetkými prítomnými poslancami
schválený. Zasadnutia sa zúcastnili 4 poslanci a hlavná kontrolárka obce (ospravedlnili sa
poslanci Peter Franc, Ján Bevelagua a Mgr. Jozefina Tmiková). za zapisovatela bol urcený
Miroslav Kmet a za overovatelov Mgr. Elena Valenteje a Lubomír Brida.

2. Vol'ba návrhovej komisie
Na návrh starostu obce boli do návrhovej komisie zvolení: Ing. Milan Brida, Mgr.
Elena Valenteje a Lubomír Brida.

3. Informáeia o plneni doterajšieho Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obee
Radobiea.
Starosta informoval o doterajšom plnení PHSR, ktorý je platný do 31.12.2015.
V súcasnosti pripravujeme podklady do nového PHSR, ktorý bude pla1ný najmenej do roku
2020 (možno až do roku 2023-24). Vzhladom k aktuálnym žiadostiam o dotácie z eurofondov
(na kamerový systém, dokoncenie modernizácie verejného osvetlenia), ale aj pripravovaným
žiadostiam na vykurovanie OcÚ a KD a zateplenie MŠ a OCÚje potrebné mat' platný PHSR
najmenej do roku 2016, preto navrhol predÍžit platnost súcasného PHSR do 31.12.2016
a dovtedy dôkladne pripravit nový PHSR. Po krátkej diskusii, prítomní poslanci návrh
schválili.
4. Rôme
a) Informáeia o príprave obecného podujatia Energy Fest 2015 a Vatry k 71. výrociu
SNP.
O aktuálnych prípravách kultúrno-športového podujatia Energy Fest konanom dna
30.8.2015
informovali prítomných Milan Brida a Lubomír Brida. Starosta obce v tejto
súvislosti navrhol oddelit vatru a Energy Fest, s tým, že vatra sa môže uskutocnit už v sobotu
29.8.2015 po futbalovom zápase aj s kultúrnym program (s pokrstením pódia a vystúpením
,,zelenácov" a podla možnosti aj Bukovinky), co OZ zobralo na vedomie.
5. Návrh na umesenie a záver.
Predseda návrhovej komisie Ing. Milan Brida zopakoval ucelený návrh uznesení, ktoré boli
jednohlasne prítomnými schválené.

Následne starosta obce podakoval prítomným za úcast a zasadnutie obecného zastupitelstva
ukoncil.
V Radobici, dna 10.8.2015

Zapísal :

Miroslav Kmet
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Lubomír Brida
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PhDr. Stanislav Bartoš, CSc.,
starosta obce

