O B E C N É Z A S T U P I T E Ľ S T V O V RICHVALDE

UZNESENIE
číslo: 5
zo dňa: 29.apríla 2011
Obecné zastupiteľstvo v Richvalde na svojom zasadnutí po prerokovaní:
A: BERIE NA VEDOMIE
1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce Richvald za rok 2010
2. Výročnú správu obce Richvald za rok 2010
3. Informáciu o schválených projektoch
B: S C H V A Ľ U J E :
1. Záverečný účet obce Richvald za rok 2010 a celoročné hospodárenie bez výhrad
2. Použitie prebytku hospodárenie za rok 2010 v sume 69 746 € upraveného o
nevyčerpané prostriedky zo ŠR použiť na
tvorbu rezervného fondu – 10 % 6 975 €
bežné výdavky obce – 90 % 62 771 €
3. Rozpočet Základnej školy s materskou školou Richvald
4. Úpravu rozpočtu obce Richvald na rok 2011 na položke údržba miestnych
komunikácií
5. VZN obce Richvald o nakladaní s odpadom
6. Dočasne zastavenie prác na výstavbe mosta pri č.d.92, 154
7. Stanovenie ceny zastavanej plochy pre intravilán obce Richvald vo výške 1,30 € za
m2
8. Vybavenie volejbalového ihriska do 400,00 €
9. Akciu Deň deti 2011 na 4. júna 2011, materiálne a finančné zabezpečenie akcie
C: DOPORUČUJE
1. Pri dočastnom zastavení výstavby mosta pri č.d.92 a 154 v uvedenom úseku položiť
cestné panely na spevnenie prejazdu cez potok a vybudovanie železnej lávky na
prechod
2. žiadateľovi Andrejovi Paľurikovi Richvald 230 na vybudovanie cestnej komunikácie k
rodinnému domu majetkoprávne vysporiadať prístupovú komunikáciu formou zámeny
pozemkov s vlastníkom parcely, ktorá v súčasnosti slúži ako prístupová komunikácia.
V prípade, že tento návrh Obecného zastupiteľstva žiadateľ zrealizuje, obec Richvald
následne parcelu slúžiacu ako prístupová cesta odkúpi a vybuduje prístupovú
komunikáciu k rodinnému domu č.230.
D: ZAMIETA
1. Žiadosť Vladimíra Pavela Richvald 122 na úpravu brehu z dôvodu, že obec nemôže
investovať finančné prostriedky do súkromného majetku.
2. Odvolanie Jaroslava Šellonga a Adriany Šellongovej Richvald 207 o neprijatí dcéry
Anety Šellongovej do materskej školy v Richvalde z dôvodu plnej kapacity materskej
školy.
3. Žiadosť Obce Raslavice o sponzorský príspevok na organizovanie šarišských
slávností.

Ing.Anna Foľtová
starostka obce

