Uznesenia č. 2/2011 z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kolárovice

Obecné zastupiteľstvo obce Kolárovice
A. SCHVAĽUJE
1. Plán činnosti kontrolóra obce na II. polrok 2011
2. Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2002 o podmienkach podnikania na území obce
Kolárovice v predloženom znení
3. Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2010 – Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
pri ZŠ s MŠ Kolárovice po úprave znenia
4. Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2010 – Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska
Škoruby po úprave znenia
5. Plat starostu Ing. Jozefa Hruštinca obce Kolárovice s účinnosťou od 1.6.2011
a) podľa § 3 ods. 1 zák. č. 253/1994 Z. z. = 1.522,62 €
b) podľa § 4 ods. 2 zák. č. 253/1994 Z. z. zvýšený o 70 %
6. Monitorovanie zosuvu svahu pri p. Ladislavovi Bunčovi, Kolárovice č. 467
a podľa potreby zasiahnuť, ak sa svah bude posúvať ďalej. Riešenie tejto
situácie je možno realizovať v dohľadnej dobe 1 roka
7. Opravu cesty smerom k sv. Hubertovi – betónovanie v najkritickejšom mieste
8. Realizáciu verejného osvetlenia k novostavbe rodinného domu p. Romana
Dorušinca – ulica k sv. Hubertovi
9. Realizácia verejného osvetlenia k rodinnému domu p. Heleny Bugalovej,
Kolárovice 303 s prerokovaním vlastníkov pozemku a ich súhlasom k osadeniu
stĺpa
10. Preloženie miestneho rozhlasu v miestnej časti Škoruby pod hlavnou cestou
(autobusová zastávka u Raždíka)
B. BERIE NA VEDOMIE
1. Správu audítora z overenia účtovnej závierky Obce Kolárovice za rok 2010
2. Žiadosť farského úradu o finančnú výpomoc na projekt „Obnovme si svoj dom“,
podporovaný z rozpočtovej kapitoly Ministerstva kultúry SR.
Výška finančnej výpomoci bude určená na zasadnutí OZ v septembri 2011
po podaní písomnej žiadosti.
3. Žiadosť o úpravu miestnej komunikácie k rodinným domom – (súp. čísla
194, 196, 198, 201).
C. DOPORUČUJE
1. Žiadosť o poskytnutie miestnosti pre klub MANO prerokovať so zástupcom
klubu Bc. Ľubošom Dižom a starostom obce
2. Kultúrnej komisii vstúpiť do jednania s p. Milanom Mičienkom ohľadom
zachovania farskej galérie drevených sôch svätcov do konca júna 2011
Uznesenie č. 2/2011 z II. zasadnutia bolo schválené hlasmi všetkých prítomných
poslancov – v počte 9.
Ing. Jozef Hruštinec
starosta obce
Kolárovice, 23. 06. 2011

