Zápisnica
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Závadke dňa 15.6.2018

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program: 1/ Otvorenie
2/ Schválenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice
3/ Akcia „Deň rodiny“
4/ Rozpustenie rezervného fondu do finančného hospodárenia
5/ Informácia o projekte „Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov
v obci Závadka
6/ Záver

K bodu 1
Zasadnutie OZ otvorila privítaním poslancov Renáta Bešáková, starostka obce, ktorá ich
oboznámila s programom, s ktorým poslanci súhlasili a schválili.
K bodu 2
Za zapisovateľku bola schválená Milena Nemcová, pracovníčka OÚ a za overovateľov
zápisnice – Vladimír Hrubovský a Michal Jelčák.
K bodu 3
Poslanci OZ spolu so starostkou obce si rozdelili úlohy, za ktoré budú zodpovední pri
organizovaní „Dňa rodiny“. Bude 5 družstiev na súťaž vo varení guľášu. Mgr. Radovan Jaščúr
bude zodpovedný za zorganizovanie družstiev vo futbale, bude zabezpečený kolotoč pre
deti, cukrová vata, pohostenie. Členky OZ spolu s pracovníčkami MŠ budú variť guľáš pre
občanov obce a poslanci budú obsluhovať pri čapovaní piva, kofoly. Pri tom všetkom bude
občanov zabávať harmonikár.
K bodu 4
Poslanci súhlasili a neskôr schválili rozpustenie rezervného fondu do finačného
hospodárenia obce.
K bodu 5
Starostka informovala poslancov o prípravách a začatí prác na výstavbu miestnej
komunikácie pri OÚ a taktiež chodníkov podľa schváleného projektu PPA. Práce by mali byť
ukončené v mesiaci september 2018.

K bodu 6
Zasadnutie obecného zastupiteľstva ukončila starostka obce, Renáta Bešáková
s konštatovaním, aby organizovanie a priebeh Dňa rodiny dopadol k spokojnosti občanov
obce.

Zapísala: Milena Nemcová

Overovatelia zápisnice: Vladimír Hrubovský
Michal Jelčák

Renáta Bešáková, starostka obce

.................................
.................................

Uznesenie
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 15.6.2018

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
UZN č. 19/6/2018 – Rozpustenie rezervného fondu do finančného hospodárenia obce
- Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018
- Záverečný účet za rok 2017 bez výhrad
- Prevod prebytku rozpočtu 1 533,14 E do fondu rezerv
- Rozpočtové opatrenie č. 2/2018

Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
- Správy z finančnej kontroly č. 3 a 4
- Odborné stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu za rok 2017

Renáta Bešáková, starostka obce

