Obecné zastupiteľstvo v Lenartove

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lenartove,
konaného dňa 14.08.2011
„Verejná schôdza“
č.: 11/2011
Zo dňa: 14.08.2011
Obecné zastupiteľstvo v Lenartove

A./ schvaľuje:
1. program zasadnutia podľa pozvánky s procedurálnym návrhom p. Beňu – (za bod 4.
zaradiť bod 15, 18, a po 9 bode zradiť diskusiu)
2. návrhovú komisie v zložení:
- zapisovateľ:
Monika Beňová
- návrhová komisia:
Jozef Leškovský
Ján Bortník
František Cundra
- overovatelia zápisnice: Ján Beňa
Marián Billý
3. v rámci auditu verejného osvetlenia redukciu počtu svietidiel až o 50 % tak, aby bola
zachovaná bezpečnosť pobytu občanov a ochrany ich majetku do 30.09.2011.
- jeden mesiac vypnúť od 23 00 – 4 00 hod.
- ďalší mesiac vypnúť každé druhé osvetlenie
4. Záverečný účet obce k 31.12.2010 a výročnú správu obce bez výhrad
5. Zámer zabezpečenia a vykonania povodňových záchranných prác obce Lenartov
- Zriaďovaciu listinu povodňovej komisie obce Lenartov a
- Štatút povodňovej komisie Lenartov
6. VZN obce Lenartov č. 3/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Lenartov
- za pobyt dieťaťa v MŠ na jedno dieťa 7,00 €/ mesačne
7. VZN obce Lenartov č. 2/2011 o úprave podmienok poskytovania finančných
príspevkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa, tvorbu úspor dieťaťa a dopravy do
detského domova
8. VZN obce Lenartov č. 1/2011 o podmienkach dodržania a chove psov v obci Lenartov
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9. Internú smernicu č. 11/2011 o postupe pri vyplňovaní, predkladaní, vyhodnocovaní
a uchovávaní majetkového priznania a o konaní vo veciach majetkového priznania vedúcich
zamestnancov
10. zriadenie komisie na vysporiadanie pozemkov v areáli rómskej osady a cesty do
Potoka – Nemčík, Beňa: Michal Chomjak
Mária Lamancová
Eva Nováková
11. odmenu starostovi obce vo výške 800,00 € za obdobie od 01.02.2011 do 30.06.2011
12. návrh nájomnej zmluvy medzi obcou Lenartov a p. Jánom Bortníkom - navrhnutá
nájomná zmluva na prenájom priestorov - pozemku pod unimobunkami na pozemku p. Bortníka
s čiastkou 0,20 € za 1 m2 ročne
13. opatrenia na odstránenie nedostatkov uvedených v správe bývalej kontrolórky
k záverečnému účtu
14. bezplatné poskytnutie traktora, záhradných stolov a elektrickej centrály Občianskemu
združeniu – Kráľova studňa – na základe ich žiadosti

B./ konštatuje, že:
1. kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich schôdzí bola splnená

C./ ruší:
1. uznesenie č. 8/2011 z mimoriadneho zasadnutia zo dňa 15.07.2011 bod „A“ č. 1.
o odmene zástupcovi starostu p. Jozefovi Leškovskému.

D./ berie na vedomie:
1. správu starostky obce o stave hospodárenia obce k 15.07.2011 – preberací protokol
2. správu nezávislého audítora o overení účtovnej uzávierky k 31.12.2010
3. správu bývalej kontrolórky obce k Záverečnému účtu za rok 2010
4. informáciu predsedu inventarizačnej komisie p. Šandalu o vykonanej inventarizácii
poslancami OZ
5. vyhodnotenie spolupráce na základe zmluvy medzi obcou Lenartov a Muzsynou
podpísanej v r. 2008.
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E./ ukladá:
1. riaditeľke ZŠ Lenartov a MŠ Lenartov preloženie správy o vyučovacích výsledkoch
v šk. roku 2010/2011 a organizačno-technické a personálne zabezpečenie nového šk. roka
T: najbližšie zasadnutie OZ
Z: riaditeľka ZŠ a MŠ
2. sociálnemu pracovníkovi predloženie správy o výsledkoch fungovania projektu
sociálnej práce v obci Lenartov od jeho otvorenia.
T: najbližšie zasadnutie OZ
Z.: sociálny pracovník
3. obecnej rade a starostke obce vyhodnotiť diskusné príspevky občanov a ich riešenie
predložiť na najbližšie zasadnutie OZ.
T: najbližšie zasadnutie OZ
Z: starostka obce, poslanci obec. rady
4. komisii na vysporiadanie pozemkov pripraviť dostupné podklady k riešeniu problému
cesty „do Potoka“.
T: najbližšie zasadnutie OZ
Z: komisia na vysporiadanie pozemku

V Lenartove, dňa 14.08.2011

............................................
Ing. Jana Bľandová
starostka obce

3

