Uznesenie
z 2. riadneho zasadania obecného zastupiteľstva zo dňa 18. marca 2005
Obecné zastupiteľstvo na základe predloženého návrhu:
berie na vedomie
správu kontrolóra obce o výsledkoch hospodárenia obce za rok 2004.
Uznesenie č. 12/2005-OZ
schvaľuje
hospodárenie obce za rok 2004 v príjmovej a výdavkovej časti v členení podľa rozpočtovej
klasifikácie
Uznesenie č. 13/2005-OZ
schvaľuje
správu o vykonaní inventarizácie majetku obce, záväzkov a pohľadávok obce k 31. 12. 2004
Uznesenie č. 14/2005-OZ
schvaľuje
eliminovať stratu podnikania obce za posledné účtovné obdobie t.j. za rok 2004 vo výške
22.514,-Sk z nákladov obce, nakoľko straty boli uhradené z prostriedkov obce
Uznesenie č. 15/2005-OZ
berie na vedomie
vyhodnotenie zápisu do predškolských zariadení a
schvaľuje
v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov § 17 vyradenie Základnej školy s vyučovacím jazykom
slovenským a maďarským vo Veľkom Kýre na ul. Školská 7, ktorej súčasťou je ŠJ a ŠKD,
Materskej školy s výchovným jazykom slovenským a maďarským na Apátskej ulici, ktorej
súčasťou je ŠJ a Materskej školy s výchovným jazykom slovenským na ul. Malokýrskej,
ktorej súčasťou je ŠJ, zároveň
žiada
Ministerstvo školstva a vedy SR v zmysle zákona č. 596/2003 Z.z. podľa § 18 previesť zmenu
v sieti a podľa § 16 zaradiť do siete škôl „Základnú školu s vyučovacím jazykom slovenským
a maďarským s materskou školou s výchovným jazykom slovenským a maďarským so sídlom
Veľký Kýr, ul. Školská 7“ ktorej súčasťou je školská jedáleň a školský klub detí pri ZŠ a ŠJ
pri MŠ. Do ukončenia rekonštrukcie školského komplexu na ZŠ s MŠ bude predškolská
výchova zabezpečená v budove na ul.Apátskej č. 19

Ukladá
prednostke úradu zabezpečiť vyžiadanie stanoviska školských rád, vyjadrenie krajského
školského úradu a hlavného školského inšpektora a kompletnú žiadosť postúpiť na MŠaV SR.
Uznesenie č. 16/2005-OZ
Schvaľu je
Rokovací poriadok komisie OZ vo Veľkom Kýre na ochranu verejného záujmu v zmysle
zákona č. 357/2004 Z.z.
Uznesenie č. 17/2005-OZ
Zriaďuje
1. Komisiu v zmysle zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone
funkcií verejných funkcionárov v zložení: Jozef Kianek, predseda komisie
Alexej Janík, člen komisie
Zoltán Križan st., člen komisie
2. Komisiu na vypracovanie plánu protipožiarnej ochrany a protipovodňovej ochrany
v zložení:
Jozef Kianek
Alexej Janík
Ing. Marek Száraz
3. Poradnú komisiu na vypracovanie SÚP obce v zložení: Štefan Čepedy
Jozef Kianek
Ladislav Kazán
Zoltán Krizsan ml.
Ladislav Dojčan
Uznesenie č. 18/2005-OZ
schvaľuje
návrh akčného plánu projektu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mikroregiónu
podzoborských obcí
Uznesenie č. 19/2005-OZ
Súhlasí
S umiestnením informačnej tabule s kamenárskymi a cintorínskymi službami pre Miroslava
Doležáleka, Juhokameň Slovakia prevádzka Nitra, Horné Krškany, Novozámocká cesta 47 na
starom alebo novom cintoríne podľa dohody.
Uznesenie č. 20/2005-OZ
Schvaľuje
Žiadosť Magdalény Szárazovej bytom Veľký Kýr ul. Budovateľská 1126 ohľadom
poskytnutia príspevku na úhradu nákladov spojených s pohrebom zosnulého Pavla Holuba vo
výške 6.000,- Sk.
Uznesenie č. 21/2005-OZ
Veľký Kýr, dňa 21.3.2005
Mgr. Ladislav Kottlík
starosta obce

