OBEC

ĎAPALOVCE

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

DIČ: 2020640941

UZNESENIE
číslo 01/2014 zo dňa 18. marca 2014
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A.

berie na vedomie
1. kontrolu uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia OZ a jej výsledky (uznesenie splnené),
2. informáciu o stave finančných prostriedkov obce Ďapalovce ku 31.12.2013,
- o postupe výrubu drevín v katastri obce na parcele 430/1,
- o vstupe obce do MAS Pod hradom Čičva,
- o potrebe preregistrácie urbárskej spoločnosti,

B.

schvaľuje
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

C.

program zasadnutia,
zloženie návrhovej komisie: Krivda Jozef, Cmár Jozef,
Záverečný účet obce za rok 2013 bez výhrad,
navrhnuté zmeny v rozpočte obce pre rok 2014 podľa najnovších podkladov,
do rezervného fondu presunúť 100 % zostatku fin. prostriedkov z roku 2013 vo výške 15 963,18 €,
výšku dotácie pre CVČ pre rok 2014 vo výške 59,- € na jedného žiaka,
organizovanie akcii na prvý polrok 2014 takto:
1. máj – postaví sa máj popoludní 30.04.
11. máj – deň matiek (vystúpenie detí MŠ a ZŠ, malé darčeky pre ženy, príp. vystúpenie buď ľud.
súboru alebo speváckejskupiny – podľa možností finančných a organizačných)
1. jún - deň detí – pre deti MŠ a ZŠ malé darčeky,
TMT – 29. jún, podrobnosti sa pripravia do 10. júna 2014,
úpravu obecnej zelene – výrub tují a stromov okolo potoka, budovy Jednoty a pri cintoríne
s výsadbou nového sadbového materiálu,
investície – obrubníky okolo cesty na cintoríne, prívod vody do Domu smútku, oprava priepustu
pri Andrejčákovi č. 30,
zbierku na videogastroskop,
príspevok pre kapličku Rafajovce a to v priamej platbe vo výške 100,- € alebo prácou strojov
v hodnote 200,- € (formu dojednať s prijímateľom podpory)

prejednalo
Plat starostu obce podľa právnej úpravy; starostovi potvrdzuje vyplácanie základného platu zvýšeného o 7,5 %, plat podľa tejto úpravy vyplácať od 1.4.2014.

D.

poveruje
Starostu obce právne preveriť možnosti organizovania a vyhlásenia zbierky na endoskop.

V Ďapalovciach 18.03.2014
Ing. Ján Cmár
starosta obce

