U Z N E S E N I E č. 2/2016
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Báč, ktoré sa konalo dňa
25.08.2016

________________________________________________
Obecné zastupiteľstvo v Báči
A. b e r i e n a v e d o m i e
1. určenie zapisovateľa zápisnice: Mgr. Františka Kováča,
2. určenie overovateľov zápisnice: Ildikó Duduczovú, Karolínu Luzsicovú
3. správu starostky o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia obecného
zastupiteľstva,
4. Monitorovaciu správu o výsledkoch hospodárenia za I. polrok 2016 bez pripomienok,
5. informáciu starostky o projekte SacraVelo,
6. správu starostky o príprave VZN o používaní miestnych komunikácií,
7. správu starostky o príprave VZN o parkovaní na miestnych komunikáciách,
8. správu starostky o príprave VZN o ochrane drevín.

B. k o n š t a t u j e, ž e
zasadnutie je uznášaniaschopné.

C. schvaľuje
1/ Nasledovný program rokovania:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Otvorenie zasadnutia
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ
Plnenie rozpočtu za 1. polrok 2016 – Monitorovacia správa
Informácia o medzinárodnom projekte „SacraVelo“
Cyklocentrum – schválenie projektu
VZN o používaní miestnych komunikácií – príprava
VZN o parkovaní na miestnych komunikáciách – príprava
VZN o ochrane drevín – príprava
Žiadosti občanov a organizácií
Diskusia – rôzne
Pripomienky a dotazy obyvateľov obce
Návrh uznesenia
Záver

2/ vstup obce Báč ako partnera do projektu „SacraVelo“ v rámci Programu INTERREG V-A
Slovenská republika - Maďarsko 2014-2020, Prioritná os č.1 „Príroda a kultúra“,
Špecifický cieľ 1.1 – Zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti prostredníctvom projektu
CYKLOCENTRUM Báč,

3/ povinné vlastné spolufinancovanie projektu CYKLOCENTRUM Báč vo výške 5 %, t. j.
cca 6 500,- EUR z predpokladaných 130 000,- EUR ,
4/ zabezpečenie predfinancovania projektu CYKLOCENTRUM Báč vo výške 95 %, t. j. cca
123 500,- EUR z predpokladaných 130 000,- EUR,
5/ zabezpečenie verejného obstarávania stavby CYKLOCENTRUM Báč,
6/ zámer výstavby Cyklocentra v rámci medzinárodného projektu „SacraVelo“ na pozemku
parc. č. 1/1, 1/2, 1/3 v k. ú. Báč obce Báč podľa predloženej projektovej dokumentácie
stavby CYKLOCENTRUM Báč.

D. ukladá
starostke obce
zabezpečiť vyčlenenie finančných prostriedkov na predfinancovanie projektových aktivít
obce súvisiacich s realizáciou projektu CYKLOCENTRUM Báč v rozpočte obce na roky
2017–2020 vo výške cca 130 000,- EUR pri povinnom vlastnom spolufinancovaní vo výške
5 %, t. j. 6 500,- EUR.
.

Mgr. Helena Vonyiková
starostka obce

