OBEC PODVYSOKÁ
UZNESENIE
OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V Podvysokej zo dňa 28. 2. 2017 číslo7/2017
Obecné zastupiteľstvo k bodu 9. Rôzne
A/ BERIE NA VEDOMIE:
1. Informáciu z jednania so zástupcami obce Olešnej vo veci opravy mosta na Olešnú,
ktorú predložila skupina poslancov obce Podvysoká. Návrh skupiny poslancov z
Podvysokej nebol akceptovaný.
2. OZ obce Podvysoká naďalej trvá na pôvodnom návrhu vypracovaného a predloženého
skupinou poslancov z Podvysokej dňa 29. 12. 2016.
3. Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Podvysoká na 5 ročné funkčné obdobie.
4. Správu o kontrólnej činnosti za rok 2016 a správu o výsledku kontroly hlavného
kontrolóra obce.
5. Informáciu o organizovaní kultúrneho leta a nákladov s ním spojených.
B/ SCHVAĽUJE:
Úpravu rozpočtu pre ZŠ Podvysoká a obec za rok 2017.
Príspevok vo výške 500 € na publikáciu o 40-ročnej histórii ZŠ Podvysoká.
Príspevok vo výške 136,60 € na hokejový turnaj v Poľsku pre naše hokejové mužstvo.
Dotáciu na výstavbu budovy farského úradu vo výške 3000 tis. €
Zmluvu o dielo na stavbu „Kamerový systém obce Podvysoká“.
Pri prevodoch majetku obce z dôvodu hodného osobitného zreteľa, o ktorých obecné
zastupiteľstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov, pričom osobitný
zreteľ musí byť zdôvodnený postupuje OZ:
a, za cenu 10 € / m2pozemku
b, za minimálnu cenu podľa znaleckého posudku a to z dôvodu: - zo sociálnych alebo
verejnoprospešných dôvodov, alebo
- by týmto postupom vznikli neprimerane vysoké náklady v porovnaní s hodnotou
prevádzaného majetku.
Takýmito prípadmi môžu byť prevody majetku obce na verejnoprospešné účely, napr.
na poskytovanie starostlivosti zariadeniu sociálnych služieb,
zdravotníckemu
zariadeniu, škole alebo školskému zariadeniu, ak ide o právnickú osobu, ktorý nieje
podnikateľom, prevody majetku obce malej hodnoty alebo pozemkov nízkej výmery,
ako aj prevody garáží., ateliérov alebo nebytových priestorov do vlastníctva nájomcu
podľa zákona o vlastníctve bytov.
7. Do školskej a športovej komisie nových členov: p. Skukálka Rudolfa, p. Šinala Jána,
p. Palicu Lukáša.
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Milan Matlák
starosta obce

