Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach
Uznesenie
z 2. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 7.5.2015 o 17.00
hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach
Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach:

A.BERIE NA VEDOMIE:
1. Kontrolu plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou s pripomienkami
2. Správu z kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky
3. Informáciu - vypovedanie zmluvy o dielo dohodou - p. Kišac – Zberný dvor v Jacovciach
4. Informáciu – Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja
5. Informáciu – o výzve z Úradu vlády SR v programe „Podpora rozvoja športu“

B. SCHVAĽUJE:
1. Zmenu rozpočtu Rozpočtovým opatrením č.1/2015
2. Plat starostu obce podľa §3, ods. 1 Zák. č. 253/1994 Z.z. s účinnosťou od 1.5.2015 v sume 1699 €
3. Povodňový plán Obce Jacovce – aktualizáciu
4. Vstup Obce Jacovce do MAS SOTDUM – aktualizáciu
5. Žiadosť pod č. 132/2015 o podporu petície za urýchlenú realizáciu rekonštrukcie centrálnych
operačných sál a sterilizácie na Chirurgickom oddelení, NsP Topoľčany
6. Vymaľovanie spoločných priestorov v 24 BJ v Jacovciach z prostriedkov fondu opráv
7. Žiadosť pod č. 208/2015 o poskytnutie priestranstva na umiestnenie reklamy
8. Žiadosť pod č. 263/2015 o zmenu otváracích hodín v Obecnej knižnici
9. Žiadosť pod č. 291/2015 o prenájom hydraulickej plošiny v sume 690 € /ročný nájom/
10. Zapisovateľa Bc. Hanu Kajanovú do Komisie životného prostredia a výstavby, dopravy,
cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

C. NESCHVAĽUJE:
1. Žiadosť pod č. 131/2015 o prehodnotenie mesačného nájmu obyvateľov 24 BJ

D. UKLADÁ:
1. Obecnému úradu prekontrolovať nájomnú zmluvu s p. Kišacom – Zberný dvor v Jacovciach
Termín: do budúceho OcZ

2. Obecnému úradu zvolať pracovnú skupinu na vypracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho
rozvoja
Termín: do konca mája 2015
3. Obecnému úradu podať žiadosť na základe výzvy Úradu vlády SR v programe „Podpora rozvoja
športu“
Termín: podľa uvedenej výzvy
4. Hlavnej kontrolórke obce pripraviť zoznam všetkých platných VZN, nájomných zmlúv a ostatných
smerníc a dokumentov Obecného úradu s návrhom na aktualizáciu alebo zrušenie v tabuľkovej
forme
Termín: do konca roka 2015

E. RUŠÍ:
1. Uznesenie pod bodom F/1 zo dňa 28.8.2014, kde bolo uložené Obecnému úradu zabezpečiť
ponukové konanie na predaj plošiny

Jaroslav Božik
starosta obce

