Obecné zastupiteľstvo v P l a v č i , okr. Stará Ľubovňa

UZNESENIE č. 5
z V. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v P l a v č i
konaného dňa 7. októbra 2011

Obecné zastupiteľstvo
A. berie na vedomie :
1. vyhodnotenie plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Obecného
zastupiteľstva,
2. informáciu riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o organizačnom zabezpečení školského roka
2011/2012,
3. plnenie programového rozpočtu za I. polrok 2011,
4. informáciu starostu obce o nástupe náhradníka na funkciu poslanca Obecného
zastupiteľstva,
5. informáciu starostu obce o príprave projektu na Zberný dvor Plaveč,
6. informáciu o vyhodnotení prieskumu, resp. ankety o záujme občanov na
výstavbu rodinných domov, resp. o nájomné byty,
7. problematiku prevádzkovania cintorína,

B. schvaľuje :
1. doplnený program dnešného zasadnutia Obecného zastupiteľstva,
2. správu riaditeľa ZŠsMŠ Plaveč o výchovno-vzdelávacích výsledkoch za
predchádzajúci školský rok 2010/2011,
3. správu o hospodárení obce za I. polrok 2011,
4. zmenu rozpočtu obce – rozpočtové opatrenie č. 1,
5. návrh VZN obce Plaveč č. 43/2011, ktorým sa mení VZN obce Plaveč č.
42/2011 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s činnosťou školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti
obce Plaveč,
6. predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt „Zberný dvor
v obci Plaveč“, výška celkových nákladov na projekt 561 155,45 €, výška
celkových oprávnených nákladov
na projekt 561 155,45 €, výška
spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa z celkových oprávnených
nákladov na projekt 28 057,77 €, spôsob financovania projektu vlastné zdroje,

C. súhlasí :
1. s ťažbou riečneho materiálu na základe žiadosti Prefa Orlov s.r.o. za podmienok:

a/ náhrady za používanie prístupovej cesty, ktorá je vlastníctvom obce Plaveč
podľa návrhu ťažiacej spoločnosti,
2. s prípravou projektu „Zberný dvor v obci Plaveč“ na parcele vo vlastníctve obce
KNC 762 podľa návrhu zmluvy Ing. Kočišovej,
3. s poskytnutím jednorazovej sociálnej výpomoci Jozefovi Sedlákovi na základe
jeho žiadosti vo výške 1.000,--€, ako čiastočnú náhradu nákladov spojených so
zdravotným poistením a umiestnením v hospicu v Ľubici svojho brata Petra
Sedláka za podmienky vyplatenia jeho dlhov voči obci,
4. s realizáciou výmeny všetkých okien a dverí v budove Domu služieb, ktorá je vo
vlastníctve obce v častiach ktoré sú prenajímané podnikateľským subjektom na
základe vykonaného prieskumu trhu v celkovej sume 6.800,--€,

D. zriaďuje:
1. komisiu pre prípravu nového prevádzkového poriadku pohrebiska pre cintorín
v obci Plaveč v zložení. František Nemergut – predseda, RNDr. Mária
Salamonová, František Pčolka a Ján Nemergut - členovia,

F. ukladá :
1. komisii podľa bodu D-1 tohto uznesenia vypracovať a predložiť na schválenie
Obecnému zastupiteľstvu nový prevádzkový poriadok pohrebiska,
Z: komisia
T: 31.12.2011

G. ruší :
1. svoje uznesenie č. 2-MZ pod D-1 zo dňa 5. augusta 2011 na základe dnešného
uznesenia pod C-1 ,

Ing. Štefan M u r c k o , v.r.
starosta obce

