Uznesenia z obecného zastupiteľstva konaného dňa 22.06.2012

Uz. č. 34/2012
Obecné zatupiteľstvo berie na vedomie kontrolu uznesení č. 10 – 28/2012
Č. uz. 13 – webové stránky
Termín : 31.07.2012
Č. uz. 28 – webová stránka hlavnej kontrolórky obce
Termín : 31.07.2012
Uz. č. 35/2012
OZ berie na vedomie nedoplatky p. Mokáňovej Jaroslavy
Uz. č. 36/2012
OZ schvaľuje VZN č.7/2012 o opatrovateľskej službe a o výške úhrady za opatrovateľskú
službu
Uz. č.37/2012
OZ navrhuje prepracovať nájomnú zmluvu č.3/2011 s KURATÍVA s.r.o. – znížiť nájom
o lekársku izbu 13m2
Uz. č. 38/2012
OZ berie na vedomie žiadosť p. Bugáňovej jedná sa o zámenu pozemkov- osobne predložené
starostovi obce
Uz. č. 39/2012
OZ berie poveruje kontrolórku obce pani Janu Tvarúžkovú pripraviť návrh VZN o prenájme
obecného majetku
Termín: do budúceho zastupiteľstva
Uz. Č. 40/2012
OZ ukladá vypracovať dodatok k nájomnej zmluve s pani Katarínou Kučerovou – predmet
dodatku k prenájmu kultúrneho domu
-

-zdokladovanie rekonštrukcií /faktúry, doklady/
- sankcie za neplnenie povinností
- zmena bodu 3 v článku III.

Uz. č. 41/2012
OZ schvaľuje výšku pohyblivej čiastky k platu starostu obce vo výške 25%

Uz. č. 42/2012
OZ berie na vedomie záverečný účet obce Ochodnica za rok 2011
Uz. č. 43/2012
OZ berie na vedomie stanovisko kontrolórky obce k záverečnému účtu bez výhrad s prijatím
opatrení
K bodu I.

Termín : do budúceho zastupiteľstva

K bodu II. Termín : trvá
Uz. č. 44/2013
OZ schvaľuje použitie rozpočtu presunúť do fondu rezerv
Uz. č. 45/2012
OZ schvaľuje prevádzkový poriadok o používaní motorových vozidiel
Uz.č. 46/2012
OZ ukladá starostovi obce pripraviť podklady na Verejný hovor s občanmi – k téme
„Vodovod obce“
Termín : september 2012
Uz. č. 47/2012
OZ schvaľuje správcu ihriska – Tomáš Bibík s mesačnou odmenou 100 € z rozpočtu
telovýchova a šport od 01.07.2012
Uz. č. 48/2012
OZ schvaľuje finančný príspevok finančný príspevok pre Mažoretky ELIS vo výške 400 €
Uz. č. 49/2012
OZ berie na vedomie navýšenie rozpočtu CVČ s tým, že sa musia doplniť údaje
k požadovanej sume 1571 €
Uz. č. 50/2012
OZ schvaľuje finančný príspevok pre deti eRKo – hnutie kresťanských spoločenstiev detí
Ochodnica vo výške 100 €
Uz. č. 51/2012
OZ berie na vedomie žiadosť slečny Dáši Pijakovej
Uz. č. 52/2012
OZ schvaľuje finančné príspevky z rozpočtu obce nasledovne
Včelári

70 €

Záhradkári

70 €

Poľovníci

70 €

Jednota dôchodcov Slovenska 300 €
Uz. č. 53/2012
OZ ruší stavebnú komisiu k 30.06.2012
Uz. č. 54/2012
OZ ukladá doložiť plnenie rozpočtu za rok 2011 rozpočtovým organizáciám ZŠ, CVČ a I.
polrok 2012 i MŠ
Termín : budúce zastupiteľstvo

