Uznesenie
zo 17. riadneho zasadnutia OZ zo dňa 30. 10. 2009
Obecné zastupiteľstvo
Volí
Ing. Pavla Kováča za predsedu komisie pre rozvoj kultúry, športu a výchovy mládeže
p. Žofiu Hanzelíkovú za podpredsedníčku komisie
p. Alexeja Janíka za člena komisie
Uznesenie č. 59/2009-OZ
A)
Berie na vedomie
v zmysle zákona NR SR č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov rozpočtové opatrenie
č. 4 v príjmovej časti + 3.300 €, výdavky bude účtovať vo svojej výdavkovej časti rozpočtu
ZŠ s MŠ s VJSaM;
B)
schvaľuje
rozpočtové opatrenie č. 5 v príjmovej časti + 4.588 € a vo výdavkovej časti + 4.588 €.
Uznesenie č. 60/2009-OZ
Schvaľuje
dodatok č. 2 k VZN č. 2/2008 o určení príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt
dieťaťa v materskej škole, školskej družine a na čiastočnú úhradu nákladov finančného
príspevku na stravovanie v materskej škole a školskej jedálne v zriaďovateľskej pôsobnosti
Obce Veľký Kýr.
Uznesenie č. 61/2009-OZ
Schvaľuje
všeobecné záväzné nariadenie - Požiarny poriadok obce Veľký Kýr.
Uznesenie č. 62/2009-OZ
Schvaľuje
poplatky za pracovné a administratívne úkony Obecného úradu Veľký Kýr od. 1.1.2010.
Uznesenie č. 63/2009-OZ
Ruší
svoje uznesenie č. 57/2009-OZ ohľadom zníženia dane z nehnuteľností z predpisu na rok
2009 pre PD Veľký Kýr.
Uznesenie č. 64/2009-OZ
Schvaľuje
odpredaj časti pozemku v kat. úz. Veľký Kýr z parc.č. 495/2 zameraného GP č. 36/2009
novovytvorenú parc.č. 495/88 o výmere 28 m2 za 0,80 €/m2 v celkovej sume 22,40 €
(dvadsaťdva eur štyridsať centov) pre Róberta Lázára bytom Veľký Kýr, Nitrianska 14.
Uznesenie č. 65/2009-OZ

Schvaľuje
odpredaj časti pozemku pre Patrika Bálinta a manž. Soňu bytom Veľký Kýr, Záhradná 31
v kat. úz. Veľký Kýr z parc.č. 495/1 zameraného GP č. 184/08 diel č. 1 o výmere 28 m2 za
0,80 €/m2 v celkovej sume 22,40 € (slovom: dvadsaťda eur štyridsať centov) ktorý sa pričlení
k parc.č. 49/4 a zároveň odkupuje od vlastníkov tak, ako sú evidovaní na LV č. 815 diel č. 3
z parc.č. 49/4 o výmere 7 m2 za 0,80 €/m2 v celkovej sume 5,60 € (slovom: päť eur šesťdesiat
centov), ktorý sa pričlení k parc.č. 495/1 s tým, že kúpna cena bude predávajúcim vyplatená
v pomere vlastníckych podielov.
Uznesenie č. 66/2009-OZ
Súhlasí
s prenájmom klubu dôchodcov dňa 31. 12. 2009 pre Dávida Dvorského bytom Veľký Kýr,
Hlavná 23.
Uznesenie č. 67/2009-OZ
Schvaľuje
usporiadanie adventného koncertu dňa 13. 12. 2009 v miestnom kostole a úhradu výdavkov
koncertu z rozpočtu obce.
Uznesenie č. 68/2009-OZ
Odročuje
žiadosť p. Ďurčekovej ohľadom poskytnutia finančnej podpory na vydanie jej knihy do
zaobstarania odborného posudku k jej publikácii.
Uznesenie č. 69/2009-OZ
Schvaľuje
5 % spolufinancovanie Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Agentúry
Ministerstva školstva SR pre štrukturálne fondy EÚ Projektu Trampolína
konkurencieschopnosti – cudzí jazyk IKT vo vyučovacom procese z celkových oprávnených
výdavkov na realizáciu aktivít Projektu vo výške 4.681,36 €.
Uznesenie č. 70/2009-OZ
Schvaľuje
uzatvorenie dohody o vykonaní práce s Mgr. Otíliou Gubovou, Gúgska 23, Nové Zámky
ohľadom poskytnutia sociálnych služieb v zmysle zák.č. 448/2008 o sociálnych službách
podľa potreby obce.
Uznesenie č. 71/2009-OZ
Súhlasí
s cenovou ponukou spoločnosti Arcus International s.r.o. Horná Potôň na úpravu
bezbariérového vstupu do miestneho zdravotného strediska a namontovaním automatických
posuvných dverí.
Uznesenie č. 72/2009-OZ
Schvaľuje
premenovať časť ulice Na Sihoti smerom od firmy Finta s.r.o. k bývalému Elektrosvitu na ul.
Malá Sihoť a prečíslovať novú lokalitu orientačnými číslami domov.
Uznesenie č. 73/2009-OZ

Schvaľuje
zabezpečiť vianočné darčeky pre dôchodcov starších ako 70 rokov vo forme nákupných
poukážok v sume 5 € od COOP Jednoty Nové Zámky, ktoré im doručia poslanci OZ.
Uznesenie č. 74/2009-OZ

Dňa 2. 11. 2009

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

