Uznesenie
z 19. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 26. 2. 2010
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
A)
Monitorovaciu správu – Vyhodnotenie Plnenia rozpočtu obce za rok 2009
Príjmová časť rozpočtu:
Bežné príjmy
Kapitálové príjmy
Príjmové finančné operácie
Vlastné príjmy ZŠ s MŠ
Súhrn príjmov obce a ZŠ s MŠ
Výdavková časť rozpočtu:
Bežné výdavky
Kapitálové výdavky
Výdavkové finančné operácie
Výdavky ZŠ s MŠ
Súhrn výdavkov obce a ZŠ s MŠ

1.543.616,49
1.202.325,36
316.819,56
24.471,57
18.991,64
1.562.608,13
854.016,28
615.563,99
36.490,87
201.961,42
506.685,84
1.360.702,12

B)
Správu o prevedenej kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za rok 2009
C)
Správu o výsledku zápisu do I. ročníka ZŠ s MŠ s VJSaM na šk.r. 2010/2011
Uznesenie č. 1/2010-OZ
Schvaľuje
podanie žiadostí o čerpanie prostriedkov z Eurofondov a vypracovanie projektov na:
- Regionálny operačný program: Prioritná os 4, Regenerácia sídiel Opatrenie 4.1 –
Revitalizácia verejných priestranstiev
- Operačný program životné prostredie: Prioritná os 4, Odpadové hospodárstvo:
operačný cieľ 4.1 podpora aktivít v oblasti separovaného zberu
- Operačný program konkurencieschopnosť a hosp. rast: Opatrenie 2.2 Budovanie
a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva
v oblasti energetiky
Uznesenie č. 2/2010-OZ
Neschvaľuje
Poskytnutie finančnej podpory na vydanie knihy p. Ďurčekovej, bytom Veľký Kýr, Cetínska
19
Uznesenie č. 3/2010-OZ
Schvaľuje
Odpredaj časti pozemku z parc.č. 495/2 v kat. úz. Veľký Kýr o výmere 37 m2 pre Michala
Száraza bytom Veľký Kýr, Apátska 169/41 za 0,80 €/m2 v celkovej sume 29,60 €
(dvadsaťdeväť eur šesťdesiat centov).
Uznesenie č. 4/2010-OZ

Schvaľuje
Odpredaj pozemku parc.č. 613/7 v kat. úz Veľký Kýr o výmere 140 m2 na ul. Sv. Kelemena
pre spoločnosť ELMON SK s.r.o. za 0,80 €/m2 v celkovej sume 112 € (jednostodvanásť eur).
Uznesenie č. 5/2010-OZ
Schvaľuje
Odpredaj pozemku parc.č. 645/2 v kat. úz Veľký Kýr pre Zuzanu Uhríkovú, bytom Veľký
Kýr, ul. Sv. Kelemena za 0,80 €/m2 po predložení geometrického plánu na upresnenie
výmery žiadaného pozemku.
Uznesenie č. 6/2010-OZ
Berie na vedomie
oznámenie p. Hanzelíkovej bytom Veľký Kýr, Záhradná 32 o zrušenie nájomného vzťahu
k verejnému priestranstvu s umiestnenou unimobunkou a
Súhlasí
so žiadosťou Mgr. Eleonóry Trstenovičovej bytom Veľký Kýr, Apátska 28 o prenájom
verejného priestranstva na umiestnenie unimobunky s tým, že keď sa začne realizácia
projektu v rámci ROP Regenerácia sídiel, predajňa sa premiestni na iné verejné priestranstvo.
Uznesenie č. 7/2010-OZ
Nesúhlasí
s poskytnutím finančnej výpomoci Tiborovi Tokárovi bytom Veľký Kýr
Uznesenie č. 8/2010-OZ
Súhlasí
so začatím projekcie stavby 9 b.j. na ul. Hlavná a prípravou žiadosti na ŠFRB a MVRR
Uznesenie č. 9/2010-OZ
Schvaľuje
do komisie ROEP zástupcov Obce Veľký Kýr v zložení:
Mgr. Ladislav Kottlík, starosta obce,
JUDr. Alexander Vereš,
Ing. Viera Ondrišeková,
Zoltán Labai,
Zoltán Krizsan st.
Uznesenie č. 10/2010-OZ
Schvaľuje
prijatie úveru vo výške 160.000 € od Dexia banky Slovensko a.s. so 7 ročnou lehotou
splatnosti na krytie neoprávnených výdavkov projektu:
Názov projektu:
Pro Villam – Rekonštrukcia a prístavba Základnej školy s materskou
školou s vyučovacím jazykom slovenským a maďarským
Kód ITMS:
22110120346
Miesto realizácie:
ul. Školská 1176/7, 941 07 Veľký Kýr
Číslo výzvy:
ROP-1.1-2008/01
Úver bude zabezpečený vlastnou zmenkou.
Uznesenie č. 11/2010-OZ

Súhlasí
s vypracovaním projektovej dokumentácie na výstavbu žumpy pre ZŠ s MŠ Školská 7, Veľký
Kýr.
Uznesenie č. 12/2010-OZ
A.
Berie na vedomie
- Informáciu o začatí rekonštrukčných prác v areáli školy na pavilóne „A“
- Informáciu o novele zákona o službách zamestnanosti
- Informáciu o podaní projektu na získanie prostriedkov z programu Európa pre
občanov akcia 1, Aktívni občania pre Európu, opatrenie: Družobné partnerstvá miest
vo výzve Citizen schip EACEA.
- Informáciu o chystanej ochutnávke vín doma a Podzoborom regióne
B.
Súhlasí
s predloženým programom kultúrnej komisie na rok 2010
Uznesenie č. 13/2010-OZ

Vo Veľkom Kýre, 3.3.2010

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

