Uznesenie zo 14. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 30. 4. a 14. 5. 2009
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie
- správu kontrolóra obce o prevedených kontrolách
- správu audítora z overenia účtovnej závierky k 31. 12. 2008
Uznesenie č. 29/2009-OZ
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 2 v celkovej výške 47.760 € s tým, že 2.949 € bude účtovať vo svojej
výdavkovej časti rozpočtu ZŠ s MŠ
zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov:
vo výške 8.481 € použiť na nákup motorového vozidla Renault Master;
vo výške 742 € použiť na nákup výpočtovej techniky
vo výške 8.950 € použiť na rozšírenie plynovodu na ul. Na Sihoti
vo výške 3.487 € použiť na opravu dopravných prostriedkov
vo výške 1006 € použiť na splácanie úrokov investičného úveru
ukladá
riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu ZŠ s MŠ
prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu obce
Uznesenie č. 30/2009-OZ
schvaľuje
odpredaj pozemku vo vlastníctve obce p.č. 673/4 o výmere 659 m2 v kat. úz. Veľký Kýr pre
Jozefa Malúcha a manž. bytom Veľký Kýr, Budovateľská 50 za 0,76 €/m2 v celkovej sume
500,84 € (päťsto eur osemdesiatštyri centov)
Uznesenie č. 31/2009-OZ
schvaľuje
odpredaj pozemku vo vlastníctve obce parc.č. 495/2 o výmere 90 m2 v kat. úz. Veľký Kýr pre
Ing. Jozefa Balážiho bytom Veľký Kýr, Budovateľská 8 za 0,76 €/m2 v celkovej sume 68,40 €
(šesťdesiatosem eur štyridsať centov)
Uznesenie č. 32/2009-OZ
berie na vedomie
ukončenie nájomnej zmluvy zo strany nájomcu v nájomnom byte č. 5 bytového domu na ul.
Ružová č. 1288/1
Uznesenie č. 33/2009-OZ
zriaďuje
komisie obecného zastupiteľstva
Uznesenie č. 34/2009-OZ
A) zriaďuje
komisiu finančnú
komisiu pre stavebno-investičnú činnosť a územné plánovanie
komisiu pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže
sociálnu komisiu
B) volí
- členov finančnej komisie: p. Dojčana a p. Kazána

JUDr. Vereša za predsedu komisie pre stavebno-investičnú činnosť a územné
plánovanie a členov komisie p. Krizsana a Ing. Hlavatého
- členov komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže: p. Janíka, Ing. Kováča
- členku sociálnej komisie p. Kováčikovú
Uznesenie č. 35/2009-OZ
-

schvaľuje
pridelenie nájomného bytu na ul. Ružová pre Jozefa Vereša a manž. bytom Veľký Kýr,
Budovateľská 12 od 1. 6. 2009.
Poveruje
starostu obce na podpísanie nájomnej zmluvy.
Uznesenie č. 36/2009-OZ
schvaľuje
vybudovanie bezbariérového prístupu do suterénu veľkého kultúrneho domu.
Poveruje
starostu obce na zabezpečenie vybudovania tohto prístupu.
Uznesenie č. 37/2009-OZ
súhlasí
so stretnutím s vlastníkmi pozemkov pozdĺž rieky Nitra vo veci prejednania otvorenia novej
ulice v tejto lokalite.
Uznesenie č. 38/2009-OZ
súhlasí
s prenájmom priestorov malého kultúrneho domu pre MVDr. Jána Dojčána, rodáka Obce
Veľký Kýr na oslavu zlatej svadby ako občanom obce podľa schválených poplatkov za
pracovné a administratívne úkony účinné od 1.1.2009.
Uznesenie č. 39/2009-OZ
súhlasí
s vybudovaním čerpacej stanice Real-K v kat. úz. Malý Kýr obce Veľký Kýr pozdĺž hlavnej
cesty pri vstupe do obce smerom z Komjatíc.
Uznesenie č. 40/2009-OZ
schvaľuje
poskytnutie finančného príspevku pre organizátorov Čerdafestu vo výške 200 €.
Uznesenie č. 41/2009-OZ
Vo Veľkom Kýre, dňa 20. 5. 2009

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

