Uznesenie obecného zastupiteľstva č. 1/2017
konaného dňa 24.02.2017
A. Schvaľuje:
1/ Program na rokovanie Obecného zastupiteľstva.
2/ a/ Záverečný účet obce Vavrečka 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad
b/ Použitie prebytku rozpočtového hospodárenia na tvorbu rezervného fondu vo výške
85 983,88 €
3/ Dodatok č.1 k VZN č.3/2016 o výške príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Vavrečka
4/ Predloženie ŽoNFP za účelom realizácie projektu „Zvýšenie kapacity MŠ v obci
Vavrečka“ realizovaného v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP na zvýšenie kapacít
infraštruktúry materských škôl (kód výzvy: IROP-PO2-SC221-2016-10), ktorého ciele sú
v súlade s platným územným plánom obce a platným programom rozvoja obce Vavrečka;
-

-

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci;
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP
v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci – povinné spolufinancovanie bude vo
výške 12 105,00€
zabezpečenie financovania prípadných neoprávnených výdavkov z rozpočtu obce.

5/ Predloženie Žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci výzvy OPKZP-PO4SC431-2017-19, na realizáciu projektu „Zníženie energetickej náročnosti obecného domu č.
203 vo Vavrečke“, ktorý bude realizovaný obcou Vavrečka,
-

zabezpečenie realizácie projektu v súlade s podmienkami poskytnutia pomoci
zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie realizovaného projektu vo
výške rozdielu celkových oprávnených výdavkov projektu a poskytnutého NFP v súlade
s podmienkami pomoci. Ide o spoluúčasť na projekte vo výške 19 905,58€

6/ Predaj nehnuteľného majetku: pozemok C-KN, parcela č. 409/152 orná pôda
o výmere 89 m2, podľa znaleckého posudku č. 86/2016 vyhotoveného Ing. Magdalénou
Hutirovou , Komenského 501/28, Námestovo za cenu 385,00€ z dôvodu hodné osobitného
zreteľa podľa §9a odst.8 písm.e/zákona č.138/1991 Zb. pre Petra Sklarčíka , Vavrečka
č.285
B. Berie na vedomie:
1. Informácie poskytnuté v bode rôzne
2. Správu kontrolóra obce Vavrečka k záverečnému účtu za rok 2016
Peter Kružel
starosta obce
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