O
BEC ĎAPALOVCE
Obecný úrad, Ďapalovce 136, 094 05 Holčíkovce
IČO: 332 321

DIČ: 2020640941

UZNESENIE
číslo 02/2013 zo dňa 26. marca 2013
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.

berie na vedomie
1. kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ a jej výsledky,
2. výsledok hospodárenia obce za rok 2012 vo výške 4359,08 €,
3. informácie: o možnostiach zamestnania aj cez UPSVaR,
- o pridelení účelovej dotácie na dostavbu Domu smútku a úpravu okolia
- o postupe prípravných prác pre vybudovanie kanalizácie a regulácie potoka,
- o stave urbariátu v našej obci,
- o možnostiach vzniku malých akčných skupín (MAS), cez ktoré by sa
dali čerpať prostriedky z programu LEADER,
4. Správu hl. kontrolórky o kontrolnej činnosti za rok 2012,
5. oznámenie p. Pohlodovej o vzdaní sa funkcie hl. kontrolórky obce k 1.6.2013 zo
zdravotných dôvodov,

B.

schvaľuje
1. program zasadnutia,
2. zloženie návrhovej komisie: Jozef Krivda a Jozef Cmár,
3. prebytok hospodárenia za rok 2012 vo výške 3007,78 € zaradiť do bežných príjmov
pre rok 2013 (použiť na financovanie rekonštrukcie mosta při ZŠ),
4. do rezervného fondu obce presunúť 31 % prebytku hospodárenia za rok 2012 vo výške 1351,30 €,
5. zmenu výšky dotácie pre CVČ pre rok 2013 na 50,- € na žiaka do 15 rokov pre CVČ
zriadené obcou a súkromné CVČ, pre deti nad 15 rokov je výška dotácie pre obecné
CVČ 0,- € (na deti nad 15 rokov v súkromných CVČ prispieva VÚC),
6. v roku 2013 poskytnúť dotáciu na jedno dieťa pre max. 2 CVČ v pomernej výške,
7. zmluvu pre poskytnutie dotácie pre jednotlivé CVČ,
8. v rozpočte obce pre rok 2013 doplnenie položky 642002 Dotácia pre záujmové vzdelávanie, kde sa budú účtovať príspevky pre CVČ a podobné príspevky ostatným subjektom,
9. krytie tejto položky z podielu dane, ktoré obec dostáva z DÚ (podiel na deti 5 – 15
rokov),
10. akcie na najbližšie obdobie:
Stavanie mája večer 30.4.2013,
Deň matiek – 12.5.o 15.00 hod. v sále KD,
Deň detí – 31.5.2013
TMT na 23.6.2013 (rozsah sa dohodne neskôr),
11. príspevok na Deň detí a Deň matiek približne vo výške podľa minulého roka,
12. prenájom toku od SVP, Povodie Bodrogu a Hornádu na úseku, na ktorom sa pripravuje regulácia,
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13. prenájom pozemkov vo vlastníctve iných subjektov, než obec alebo SVP, na ktorých
sa má realizovať regulácia potoka,
14. v prípade súhlasu pôvodných vlastníkov, možnosti a právnej priechodnosti zrealizovať vydržanie pozemkov, ktoré budú dotknuté reguláciou potoka aj s prípadnou potrebou vypracovania geometrického plánu,
15. rekonštrukciu mosta pri základnej škole, na ktorú nám betonársku oceľ dodá firma
RAVEN Slovensko,
16. konanie verejnej schôdze na deň 21. apríl 2013 o 15.00 hod.,
17. vyradiť z inventúry kopirku Canon PC860 z dôvodu poruchy a nerentabilnej opravy,
18. po preskúmaní trhu zakúpenie novej kopirky podľa finančných možností,
19. vyradenie navrhnutých materiálov z inventúry majetku k 31.12.2013,
20. členenie majetku obce podľa predloženého návrhu,
21. predaj časti akcii VVS tak, aby sa zaplatil dlh v Prima banke, v prípade nutnosti odpredať akcie v celku, uloží sa zvyšná časť financií na termínovaný účet alebo sa obdobne uložia - predaj akcii je za 3,32 € za akciu, vlastníme 2930 akcií,
C.

D.

poveruje
Starostu obce po predložení potrebných materiálov podpísať zmluvy s jednotlivými zriaďovateľmi CVČ.
ukladá
1. Zodpovedným za prípravu jednotlivých akcii dodržať dohodnuté termíny.
2. Pripraviť záverečný účet obce za rok 2012
Zodp.: p. Jenčová a kontrolórka

E.

Termín: 30.06.2013

prejednalo
Plat starostu obce podľa právnej úpravy; starostovi potvrdzuje vyplácanie základného
platu zvýšeného o 7,5 %, plat podľa tejto úpravy vyplácať od 1.4.2013.

V Ďapalovciach 26.3.2013
Ing. Ján Cmár
starosta obce

Tel. / Fax: 057 / 488 07 12
Bankové spojenie: VÚB Vranov n. T.

E – mail: obecdapalovce@stonline.sk
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