Uznesenie z OZ zo dňa 29.01.2011
25/2011
OZ berie na vedomie zmenu programu OZ konaného dňa 29.01.2011
- vypúšťa sa bod programu č. 2 KONTROLA UZNESENIA
26/2011
OZ berie na vedomie návrh rozpočtu MŠ na rok 2011
27/2011
OZ berie na vedomie návrh rozpočtu ZŠ na rok 2011
28/2011
OZ schvaľuje originálne kompetencie ZŠ na rok 2011
/ jednohlasne schválené /
29/2011
OZ schvaľuje rozpočet 47 000 € pre CVČ na rok 2011
/jednohlasne schválené /
30/2011
OZ schvaľuje Rámcovú zmluvu o vzájomnej mediálnej spolupráci medzi zmluvnými stranami
RÁDIO ZET s.r.o. a obcou Ochodnica zo dňa 03.02.2011 za účelom realizácie vzájomnej
mediálnej spolupráce v oblasti vysielania rozhlasovej programovej služby s rádiom ZET
v dohodnutej mesačnej odmene 50 € na mesiac za výrobu a vysielanie programov.
/ jednohlasne schválené /
31/2011
OZ súhlasí s prílohou k žiadosti o poskytnutie podpory zo ŠFRB
a/ OZ súhlasí s účelom, na ktorý sa podpora požaduje
b/ OZ súhlasí s investičným zámerom a so spôsobom spolufinancovania – úver zo ŠFRB 80%
dotácia z MVRR SR 20%, vlastné zdroje 179 906,80 €
c/ OZ súhlasí s predložením žiadosti o úver zo ŠFRB, súhlasí s určením spôsobu zabezpečenia
záväzku
d/ OZ súhlasí s nájomným charakterom bytov počas trvania zmluvného vzťahu

32/2011
OZ schvaľuje zmenu komisií- úprava uznesenia č.10/2011 z 07.01.2011 kde sa upravuje
komisia pre kultúru a šport na komisiu pre kultúru – predseda Bc. Alena Myšiaková
komisiu pre šport - predseda Stanislav Surovčák
OZ zriaďuje komisiu verejného záujmu v zložení – Bc. Myšiaková Alena, Tarana Ján,
Stanislav Surovčák
/ jednohlasne schválené /
33/2011
OZ berie na vedomie stanovisko hlavného kontrolóra s pripomienkami k návrhu rozpočtu
obce na rok 2011 a návrh viacročného rozpočtu obce Ochodnica na roky 2012-2013
34/2011
OZ schvaľuje rozpočet obce na rok 2011 po úprave vo výške 894 407 €
/ jednohlasne schvaľuje /
35/2011
OZ schvaľuje výmenu člena rady školy za bývalého poslanca p. Pavla Čičmana za poslanca
Ing. Vladislava Pijáka
/ jednohlasne schválené /

