UZNESENIA
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Spišskom Bystrom
konaného dňa 30.6.2011 o 18.00 hod.
Prítomní podľa prezenčnej listiny.
Uznesenie č.5/2011
OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO
A/ SCHVAĽUJE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Overovateľov zápisnice Mgr.Tatianu Harhovskú a Mgr. Petra Ujčíka
Tvorbu rezervného fondu vo výške 0 €
Celoročné hospodárenie bez výhrad
Schodok vo výške 238030,89 € s krytím uvedeným v prílohe
Výsledok hospodárenie vo výške 433249,76 € so sledovaním na účte 428 3- nevysporiadaný výsledok
hospodárenia za rok 2010
Monitorovaciu správu
Návrh na zmenu rozpočtu
Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2010,
Plat starostu obce podľa § 3 ods.1 zákona č. 253/1994 Z. z v znení neskorších
zmien a doplnkov vo výške 1523 € a podľa § 4 ods. 2 zákona zvýšenie o 52 %, t.j. 792 €, spolu 2315 €
Centrum voľného času
Ţiadosť Anny Korenkovej, Tolstého 3236/11, Poprad ,o odstránenie stĺpu nefunkčného elektrického vedenia
Finančný príspevok zdravotníkom vo výške 300 € z prostriedkov DHZ

B/ ZAMIETA
1/ Ţiadosť Márii Šimonovičovej, Sp.Bystré, Cintorínska 329/51 o finančný príspevok 200 € na verejný koncert,
ktorý sa uskutoční 5.7.2011 v kostole sv. Michala v Sp.Bystrom - schvaľuje preplatenie cestovného účinkujúcim
vo výške cestovného hromadnou prepravou
C/ BERIE NA VEDOMIE
1) Správu audítora
2) Ţiadosť Radoslava Šifru, Sp.Bystré, Krátka 780/4 o uţívanie uličky medzi parcelami č. 1215/32 a 1215/49 –
Obecné zastupiteľstvo uznesením č.42/2010/A/7 schválilo odkúpenie pozemku pri par. č. 1215/49 Slavomírovi
Alţbetkinovi formou zámeny za pozemky vo vlastníctve menovaného
D/ ODPORÚČA
a) starostovi obce
1) Vypracovať geometrický plán na parcely za školou
2) Písomne vyzvať detského lekára vo veci spolufinancovania rekonštrukcie priestorov na OcU
3) Písomne vyzvať Orolinovú Máriu, Hornádska 530 a Pavla Heráka vo veci svojvoľných úprav prenajatých
priestorov ( v budove OcÚ a kultúrnom dome)
4) Ponúknuť na odpredaj časť vysielača.
Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva, ktoré naďalej trvajú:
Uznesenie č. 4/2011/C/3a - odoslať ţiadosť na Regionálny úrad verejného zdravotníctva Poprad
vo veci povolenia umiestnenia detskej ambulancie v priestoroch OcÚ;
Uznesenie č. 4/2011/ C/1b - pripraviť orientačný rozpočet na rekonštrukciu obradnej miestnosti.

Ing. Martin Lavko
starosta obce

