Uznesenie

z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 2. marca 2005
Obecné zatupiteľstvo na základe predloženého návrhu:
Schvaľuje
nasledovný postup pri zápise detí do MŠ:
V prípade, ak bude zapísaných do MŠ viac detí, ako to dovoľuje kapacita MŠ, tak sa
uprednostia 5 – 6 ročné deti a tie deti, ktoré už MŠ navštevujú. Neprijmú sa 3 ročné
deti, ktoré sa prvýkrát zapíšu do MŠ a rodič dieťaťa je poberateľom rodičovského
príspevku alebo ktorého matka nie je zamestnaná. Pri zápise detí do MŠ sa vopred
uhradí výška dvojmesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených
s hmotným zabezpečením v predškolských zariadeniach. Tento príspevok sa ponechá
na úhradu výdavkov za mesiace máj a jún šk. r. 2005/2006.
Ukladá
Riaditeľkám predškolských zariadení postupovaťpri zápise detí do MŠ podľa tohto
usmernenia.
Uznesenie č. 9/2005-OZ
Súhlasí
s prevodom finančných prostriedkov vo výške 49.392,- Sk na Projekt č.
2002/000.610-13-103 na grantovú schému miestneho regionálneho rozvoja na základe
zmluvy o pôžičke medzi Obcou Veľký Kýr a Regionálnym združením podzoborských
obcí so sídlom v Žiranoch.
Uznesenie č. 10/2005-OZ
Schvaľuje
odpredaj častí pozemkov v kat. úz. Veľký Kýr pre Gabrielu Holanovú bytom Branč,
Mlynská zem 464 po zameraní GP č.7/05 nasledovne:
- z p.č. 1937/3 orná pôda diel č. 3 o výmere 20 m²,
- z p.č. 1937/4 orná pôda diel č. 4 o výmere 144 m²,
- z parc.č. 1937/5 orná pôda, diel č. 5 o výmere 55 m²,
o celkovej výmere 219 m² za 60,- Sk/m² za celkovú sumu 13.140,- Sk (slovom:
trinásťtisícjednostoštyridsať) ktoré sa pričleňujú k parc.č. 1937/12 ost. pl. Po odkúpení
dielov 3, 4 a 5 o výmere vznikne parc.č. 1937/12 ost. pl. o celkovej výmere 721 m².
Nakoľko z pozemku p. č. 1937/12 diel č. 2 o výmere 64 m² tvorí časť miestnej
komunikácie, diel č. 2 má prejsť do majetku obce a pričlení sa k parc.č. 1937/15 (t.č.
orná pôda). Z uvedeného dôvodu obec odkúpi diel č. 2 od žiadateľky za cenu 60,Sk/m².
Ukladá
Prednostke úradu zabezpečiť vyrozumenie žiadateľky.
Uznesenie č. 11/2005-OZ
Vo Veľkom Kýre dňa 7. 3. 2005
Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

