KRAJEVNA SKUPNOST RADOMLJE
Prešernova cesta 43
1235 RADOMLJE

ZAPISNIK 11. REDNE SEJE KRAJEVNE SKUPNOSTI RADOMLJE, dne
18.1.2016. ob 20.00 uri
Prisotni: Metod Marčun, Tomaž Cerar, Andreja Marčun, Marko Cerar, Alenka Kosmač,
Uršula Jašovec
Odsotni: Justin Hrovat, Sonja Jerman, Ivo Jereb (opravičil)
Dnevni red:
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. seje,
2. Rebalans finančnega plana 2015
3. Imenovanje inventurne komisije
4. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude
5. Razno
1. Pregled in potrditev zapisnika 10. Seje.
Zapisnik je bil potrjen.
2. Rebalans finančnega plana 2015
Zaradi razlike med finančnim planom 2015/2016 in realizacijo finančnega plana je potrebno
pripraviti rebalans . Alenka Kosmač je poročala, da je prišlo največje razlike med planom in
realizacijo pri proračunski postavki Vzdrževanje kulturnega doma Radomlje in sicer zaradi
plačil, ki so bila izvedena v letu 2015, navezovala pa so se na plačilo investicij v letu 2014.
Predlagan rebalans je bil potrjen tudi s strani Občine Domžale.
Sklep: rebalans je sprejet.
3. Imenovanje inventurne komisije
Izbrali smo inventurno komisijo:
predsednik: Tomaž Cerar
član: Andreja Marčun
član: Uršula Jašovec
Sklep: inventurna komisija je bila potrjena.
Na naslednji seji bo podala poročilo.

4. Pregled prispelih vlog, dopisov in pobude
-

v podpis smo prejeli aneks k pogodbi, ki zagotavlja energijo pod dosedanjimi pogoji
do sklenitve pogodbe na osnovi javnega naročila št. 7406/2015
dopis OKRAJNE VOLILNE KOMISIJE , s katerim nas pozivajo, naj predložimo račun za najem
dvorane v času referenduma, dne 20.12.2015

-

ob 45 letnici delovanja MPZ Radomlje smo prejeli prošnjo za pomoč pri pripravi
letnega koncerta. Odobrili smo 150 EUR za tiskanje zgibank- vabil na letni koncert

5. Razno
-

-

-

v lokalnem časopisu Radomeljsko ogledalo je bila objavljena kritika glede ne
ozvočenja na pogrebih v Radomljah. Metod Merčun bo pripravil odgovor in ga objavil
na spletno strani http://www.radomlje.si/
prejeli smo vabilo na kulturno prireditev ob Prešernovem dnevu, ki bo 4.2.2016 ob
17.00 v Kulturnem domu Radomlje
Metod Marčun in Marko Cerar bosta zaradi spremembe naziva podjetja pripravila
novo pogodbo o najemu dvorane za podjetje Alpha MZ d.o.o.
Metod Marčun bo Občino Domžale ponovno pozval k odgovoru glede nove
avtobusne postaje na Škrjančevem
krajan Bojan Klemenc je opozoril na težavo glede otroških igral pri Kulturnem domu
Radomlje. Metod Marčun bo govoril s predsednikom Zavoda za šport, dogovorila se
bosta o možnosti obnove obstoječih igral, prav tako pa tudi o postavitvi dveh novih
igral
Metod Marčun je poročal, da že potekajo odkupi zemljišč v namen gradnje ceste
Želodnik – Vodice na območju KS Radomlje

Sestanek 9. Redne seje krajevne skupnosti je bil zaključen ob 21.45

Zapisala:
Alenka Kosmač

Predsednik KS Radomlje:
Metod Marčun

