Uznesenie
z 20. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 7. 5. 2010
Obecné zastupiteľstvo
Berie na vedomie
Upozornenie prokurátora Pd 188/09-4 s tým, že Druhá časť VZN Daň za užívanie verejného
priestranstva bude nahradená novým VZN.
Uznesenie č. 14/2010-OZ
Schvaľuje
VZN č. 1/2010 o poskytovaní sociálnych služieb na území obce.
Uznesenie č. 15/2010-OZ
Berie na vedomie
- Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
- Stanovisko audítora z overenia ročnej účtovnej závierky k 31.12.2009 a výročnej
správy obce za rok 2009
Schvaľuje
- Záverečný účet obce za rok 2009 a celoročné hospodárenie bez výhrad;
- Rozpočtový výsledok hospodárenia za rok 2009 vo výške 231.739,99 € previesť do
rezervného fondu obce, ktorý bude evidovaný v samostatnej operatívnej evidencii;
- Účtovný výsledok hospodárenia obce za rok 2009 vo výške 2.635 € ponechať na účte
428 ako nerozdelený zisk;
- Výročnú správu obce za rok 2009 a ročnú účtovnú závierku k 31.12.2009
Uznesenie č. 16/2010-OZ
Schvaľuje
Odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, parc.č. 355/5 o výmere 157 m2 pre Štefana Slováka
a manž. Zuzanu bytom Veľký Kýr, Malá Pažiť 10 za 0,80 €/m2, t.j. za 126,50 €.
Uznesenie č. 17/2010-OZ
Schvaľuje
Odpredaj pozemku v kat. úz. Veľký Kýr, parc.č. 3719/71 o výmere 400 m2 pre Františka
Čebíka a manž. Máriu bytom Veľký Kýr, Hámad 31 za 0,80 €/m2, t.j. za 320 €.
Uznesenie č. 18/2010-OZ
Odročuje
Žiadosť p. Böjtösa ohľadom odpredaja pozemku parc.č. 18/1 v kat. úz. Malý Kýr za účelom
vybudovania prístupovej cesty
Uznesenie č. 19/2010-OZ
Berie na vedomie
Oznámenie p. Hozlára bytom Veľký Kýr, Budovateľská 31 o zrušení prenájmu nebytových
priestorov v zmysle zmluvy o nájme nebytových priestorov.
Schvaľuje
Žiadosť KR Consult s.r.o. Smetanova 365/1 Nitra o prenájom nebytových priestorov
v kultúrnom dome za účelom prevádzkovania baru s tým, že dlh nájomcu p. Hozlára bude
splácať nová prenajímateľka v lehote splátkového kalendára.
Uznesenie č. 20/2010-OZ

Schvaľuje
Prenájom nebytových priestorov na obecnom úrade v kancelárii bývalej Slovenskej sporiteľne
pre Občianske združenie Veľký Kýr EU za účelom zariadenia vydavateľstva miestnych novín
bezplatne.
Uznesenie č. 21/2010-OZ
Schvaľuje
odčleniť na fond opráv z výšky nájomného uhrádzaného nájomníkmi v 6 b.j. na ul. Hlavnej
vo výške 11 eur a v 2x6 b.j. na ul. Ružová 10 eur mesačne za byt.
Uznesenie č. 22/2010-OZ
Schvaľuje
použitie zostatku prostriedkov z predchádzajúcich rokov vo výške 36.400 eur na výdavky za
vykonané práce nad rámec plánovaných výdavkov podľa projektovej dokumentácie na
rekonštrukciu ZŠ
Uznesenie č. 23/2010-OZ
Schvaľuje
Zameranie neknihovaného vlastníctva obce na ul. Apátskej parc.č. 611/4 a na nám. Sv. Jána
parc. č. 392/3 a vysporiadanie v prospech obce
Uznesnie č. 24/2010-OZ
Schvaľuje
Stravníkom, ktorým obec zabezpečuje stravovanie formou donášky do domu z jedálne ZŠ,
s účinnosťou od 1.9.2010 vyžiadať čestné prehlásenie, že na nich rodinní príslušníci
nepoberajú sociálnu dávku vo forme príspevku na zaopatrovanie.
Poveruje
Sociálnu komisiu na vypracovanie podmienok na poskytnutie stravy.
Uznesenie č. 25/2010-OZ
Berie na vedomie
Správu o zápise detí do MŠ na šk. r. 2010/2011
Informáciu o podanom projekte na Rekonštrukciu centrálnej časti obce
Informácie predsedov komisií zo zasadnutí komisií OZ – finančnej, pre stavebnú a investičnú
činnosť a územné plánovanie, kultúry, športu a výchovy mládeže a sociálnej.
Uznesenie č. 26/2010-OZ

Vo Veľkom Kýre, dňa 14. 5. 2010

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

