Jaroslav Božik
starosta
OBEC JACOVCE

POZVÁNKA
na zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Jacovce
21.6.2017 o 17.00 h
Obecný úrad Jacovce, zasadačka
Farská 288/6, 95621 Jacovce

Návrh programu:
1. Otvorenie zasadnutia
2. Schválenie programu
3. Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov a zapisovateľky
4. Kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou
5. Správa z finančnej kontroly na mieste
6. Návrh VZN č. 2/2017 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách
a školských zariadeniach pre ZŚ s MŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Jacovce
7. Návrh VZN č. 3/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy
a na dieťa školského zariadenia na území Obce Jacovce
8. Návrh VZN č. 4/2017 o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov
zaregistrovaných kandidátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane
9. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na II. polrok 2017
10. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky Obce Jacovce k návrhu záverečného účtu za rok 2016
11. Návrh Záverečného účtu Obce Jacovce a rozpočtového hospodárenia za rok 2016,
Individuálna výročná správa Obce Jacovce za rok 2016, Správa nezávislého audítora
z overenia dodržiavania povinností obce podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách
12. Návrh na odpis pohľadávky
13. Návrh Zmeny Rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.2/2017
14. Zriadenie predkupného práva - k žiadosti pod č. 148/2017 – p. Schwarz, Topoľčany
15. Protesty – pod č. 1172/2017, pod č. 1133/2017 a doplňujúca informácia od p. Reháka
pod č. 1244/2017

16. Aktualizácia Povodňového plánu Obce Jacovce
17. Žiadosti: - pod č. 1130/2017 – p. Mikudík – doplnenie žiadosti o situačný náčrt
- pod č. 246/2017 – p. Schwarz, Topoľčany – o odkúpenie pozemku
- pod č. 1114/2017 - MUDr. Majtán, Jacovce – o odkúpenie alebo prenájom pozemku
- pod č. 1115/2017 – p. Pospíšilová, Jacovce – o odkúpenie alebo prenájom pozemku
- pod č. 1116/2017 – Mgr. Katonová, Topoľčany – o odkúpenie alebo prenájom pozemku
- pod č. 1216/2017 – p. Smatana, Jacovce – o prenajatie záhrady
18. Rôzne: - informácia k žiadosti pod č. 157/2017 – RNDr. Kasalová, Topoľčany
- informácia – k žiadosti pod č. 1257/2017 – ZO SZZ, osada MIERU, Topoľčany
- informácia - návrh nájomnej zmluvy s COOP Jednota o prenájom priestorov
- informácia - ihrisko
- informácia k voľbe hlavného kontrolóra Obce Jacovce
- návrh na udelenie cien starostu obce
19. Diskusia
20. Záver

Jaroslav Božik, v.r.
starosta

Pozvaní:
Poslanci OcZ
Pracovníci OcÚ
Riaditeľka ZŠ s MŠ

