Uznesenie
z 22. riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 22. 10. 2010
Obecné zastupiteľstvo
Schvaľuje
konsolidovanú účtovnú závierku k 31. 12. 2009 materskej účtovnej jednotky Obce Veľký Kýr
a dcérskej účtovnej jednotky – rozpočtovej organizácie obce ZŠ s MŠ s VJSaM
Berie na vedomie
Správu audítora z overenia konsolidovanej účtovnej závierky k 31. 12. 2009
Uznesenie č. 42/2010-OZ
Schvaľuje
1. Rozpočtové opatrenie č. 3 k 13. 10. 2010 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej výške 117.164 € s tým, že 18.980 €
bude účtovať vo svojom rozpočte ZŠ s MŠ
2. Rozpočtové opatrenie č. 4 k 13. 10. 2010 v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z.
o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov v celkovej výške zníženia schváleného rozpočtu
o 71.230 € v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu v súvislosti so zverejnenou
prognózou vývoja podielových daní (jún 2010), nakoľko dochádza k zníženiu
očakávaného podielu na dani z príjmov FO na rok 2010.
3. Ukladá
- prednostke úradu zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu
obce,
- riaditeľke ZŠ s MŠ zabezpečiť zapracovanie rozpočtového opatrenia do rozpočtu
ZŠ s MŠ
Uznesenie č. 43/2010-OZ
Schvaľuje
plnenie programového rozpočtu a monitorovaciu správu
k programovému rozpočtu obce za I. polrok 2010
príjmy obce spolu
1.098.395,75
vlastné príjmy ZŠ s MŠ
12.298,18
spolu:
1.110.693,93
výdavky obce spolu:
výdavky ZŠ s MŠ spolu:
spolu:
Uznesenie č. 44/2010-OZ

897.706,34
212.987,59
1.110.693,93

Nesúhlasí
s poskytnutím príspevku na stravovanie z rozpočtu obce pre tých dôchodcov, na ktorých
rodinní príslušníci poberajú sociálnu dávku (príspevok za opatrovanie) od 1.11.2010 a pre
Vendelína Malúcha, bytom Veľký Kýr, Cetínska 5, ktorý nespĺňa vekovú hranicu 70 r.
a výška jeho mesačného príjmu prevyšuje stanovenú sumu životného minima.
Ukladá
vedúcej školskej jedálne postupovať v zmysle tohto uznesenia.
Uznesenie č. 45/2010-OZ

Schvaľuje
Odpredaj pozemku pre Zuzanu Peternaiovú bytom Veľký Kýr, Družstevná 6 zameraného GP
č. 24/2010 vyhotoveným Ing. Bujdákom v kat. úz. Malý Kýr diel č. 9 o výmere 5 m2
odčlenený od parc.č. 63 a pričlenený k novoutvorenej parc.reg. „C“ číslo 44/1 a diel č. 10
o výmere 19 m2 odčlenený od parc.č. 87 a pričlenený k novoutvorenej parc.registra „C“ číslo
44/1 za 0,80 €/m2 v celkovej hodnote 19,20 €.
Uznesenie č. 46/2010-OZ
Vo Veľkom Kýre, dňa 25. 10. 2010

Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

