U znesenie
z 5. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 16. septembra 2005
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
Plnenie rozpočtu obce za I. polrok 2005 podľa priloženej prílohy č. 1.
Uznesenie č. 50/2005-OZ
Schvaľuje
Úpravu rozpočtu k 31. 8. 2005 podľa prílohy č. 2 nasledovne:
v príjmovej časti o + 584 000,- Sk
z toho + 144 000 ,- Sk tvorí transfér pre ZŠ
vo výdavkovej časti o + 440 000,- Sk
ukladá
prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie úpravy do rozpočtu obce.
Uznesenie č. 51/2005-OZ
Shvaľuje
Plnenie rozpočtu MŠ I, MŠ II, ŠJ I a ŠJ II k 31.8.2005 a úpravu rozpočtu na obdobie od
01.09.2005 do 31.12.2005 vo výške 649 000,- Sk na mzdy a odvody v rámci originálnej
kompetencie v oblasti školstva pre MŠ a ŠJ
Ukladá
poverenej riaditeľke ZŠ s MŠ zapracovať zmenu rozpočtu výdavkov v rámci originálnej
komptencie v oblasti školstva pre MŠ a ŠJ, na tovary a služby vo výške splátkových
kalendárov dodávateľov energií, vody, telekomunikačných služieb (cca 85 000,- Sk)
rozpočtovými opatreniami.
Uznesenie č. 52/2005-OZ
Mení
svoje uznesenie č. 9/2005-OZ z 2. marca 2005 ohľadom povolenia použiť finančné
prostriedky, ktoré uhradili rodičia detí materských škôl na čiastočnú úhradu nákladov
spojených s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach nasledovne:
súhlasí
uhradené finančné prostriedky použiť v mesiaci november a december 2005.
Ukladá
poverenej riaditeľke ZŠ s MŠ uvolniť tieto finančné prostriedky na uvedené mesiace.
Uznesenie č. 53/2005-OZ

Schvaľuje
výrub topoľov v miestnom kultúrnom parku po vydaní povolenia na výrub stromov
a náhradnú výsadbu za vyrúbané stromy.
Uznesenie č. 54/2005-OZ
Schvaľuje
Obstaranie 5 ks kontajnerov na zber viacvrstvových kombinovaných materiálov (Tetra-pack,
Elo-pack, Combi-block, atď...) v spolupráci s Recyklačným fondom a Kuruc-Company spol.
s. r. o.
Uznesenie č. 55/2005-OZ

Veľký Kýr, dňa 20. 9. 2005

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce
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