Z á v e r y zo zasadnutia OZ v Poproči zo dňa 24.8.2007
A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 6/2007
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. b e r i e n a v e d o m i e
a/ Kontrolu plnenia uznesení č. A.5/4.a – 4.i/2007.
b/ Správu nezávislého audítora z overovania účtovnej závierky k 31.12.2006
obce Poproč.
c/ Správu hlavného kontrolóra obce o kontrolnej činnosti v Obci Poproč za
obdobie mesiacov júl – august 2007.
d/ Informáciu starostky obce o investičných akciách v obci.
e/ Hodnotenie činností komisií obecného zastupiteľstva za I. polrok 2007.
f/ Informáciu riaditeľky Základnej školy s materskou školou Poproč o príprave
začiatku nového školského roka 2007/2008.
g/ Informáciu riaditeľky Základnej školy s materskou školou Poproč
o vandalizme v budove ZŠ, ako aj v budove bývalej školy pod kostolom počas
letných prázdnin.
h/ Informáciu starostky obce o spoločnom stretnutí predstaviteľov obce
a občanov obce a to vo veci majetko právneho vysporiadávania miestnych
komunikácií (ul. Slnečná a ul. Západná) konanom dňa 17.8.2007.

2. s c h v a ľ u j e
a/ Program osláv 63. výročia SNP.

b/ Program osláv Dňa obce Poproč a organizačno – technické zabezpečenie osláv
v roku 2007.
c/ Koncepciu rozšírenia cintorína v obci podľa predloženého návrhu (viď.
príloha zápisnice).
d/ Predaj upomienkových predmetov a vstupné na atrakcie v cenách obvyklých
a primeraných.
e/ Odkúpenie pozemku od Domova dôchodcov Poproč v kúpnej cene 68.168.Sk. Táto kúpna cena bude zaplatená v splátkach a to suma 10.000.- Sk bude
zaplatená do konca tohto roka a zvyšok z kúpnej ceny bude zaplatený
v budúcom roku najneskôr však do 31.12.2008.
f/ Žiadosť p. Péčiho Juraja, bytom Košice, Palárikova 5, o započítanie
zhodnotenia prenajatých nebytových priestorov na platbu nájomného
vo výške 6 841,40.- Sk.
g/ Prenájom pozemku (parcela č. 44 k. ú. Poproč o výmere cca 102 m2)
pre p. Máriu Rusnákovú v cene 1.- Sk/m2/rok so zriadením vecného bremena
s prístupom na prekrytý potok.
h/ Prenájom pozemku (parcela č. 42 k. ú. Poproč o výmere cca 100 m2)
pre p. Miroslava Díra v cene 1.- Sk/m2/rok so zriadením vecného bremena
s prístupom na prekrytý potok.
i/ Žiadosť p. Jána Vincu, bytom v Poproči, ul. Obchodná 39 o odkúpenie časti
pozemku parc. č. 2517 a neknihovanej parc. č. 1517 o celkovej výmere
81 m2 – zastavaná plocha a nádvorie, ktorá bude presne špecifikovaná
a zameraná geometrickým plánom a to za kúpnu cenu 70.- Sk/m2.
Podmienkou uzatvorenia kúpnej zmluvy je aj zriadenie vecného bremena
v prospech Obce Poproč, ktorému zodpovedá právo prechodu a vstupu na
pozemok.
j/ Žiadosť Urbariátu obce Poproč, pozemkové spoločenstvo, so sídlom
v Poproči, o prenájom nebytových priestorov (kancelária a sociálne
zariadenie) na ulici Kostolnej orientačné číslo 30, súpisné číslo 743.
Zmluva o nájme nebytových priestorov bude uzatvorená od 1.9.2007
a bude uzatvorená na dobu neurčitú.

k/ Odpredaj pozemkovoknižnej parcely č. 1144, diel č. 1, ktorý je súčasťou
parcely Registra „E“ vedenej Katastrálnym úradom v Košiciach, správa
katastra Košice – okolie, pod číslom 1144 o výmere 73 m2, nachádzajúcej sa
v obci Poproč, okres Košice – okolie, katastrálne územie Poproč, v cene
50.- Sk/ m2 pre p. Vladimíra Grabana, bytom Štós 262.

3. u k l a d á

a/ Predložiť prednostke Obecného úradu Poproč harmonogram zasadnutí komisií
obecného zastupiteľstva.
Z: predsedovia komisií OZ
T: do 21.9.2007
b/ Vypracovať cenník a určiť podmienky na prenájom dolného futbalového
ihriska.
Z: predseda komisie kultúry a športu
T: do najbližšieho zasadnutia OZ
c/ Vyriešiť možnosť financovania projektu rekonštrukcie elektroinštalácie
v budove Základnej školy Poproč.
Z: členovia finančnej komisie
T: do najbližšieho zasadnutia OZ

4. s ú h l a s í
a/ S podnikaním hlavného kontrolóra obce Poproč, ako aj s vykonávaním inej
zárobkovej činnosti.

5. z a m i e t a
a/ Ponuku p. Michalovičovej Márie, bytom Košice, Klimkovičova 26, vo veci
odpredaja pozemku pre Obec Poproč – parcela č. 339/1 – záhrada o výmere
887 m2 v cene 100.- Sk/m2 .

6. r u š í
a/ Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.4/2.h/2006 – odpredaj časti parcely
č. 2517 v katastrálnom území Poproč, druh pozemku ostatné plochy
o výmere 70 m2 v cene 70 Sk/m2 s ťarchou vecného bremena pre p. Jána
Vincu, bytom v Poproči, ul. Obchodná 39.

b/ Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.l/2.m/2007 – odpredaj pozemku
(parcela č. 44 k.ú. Poproč o výmere cca 102 m2)pre p. Máriu Rusnákovú
v cene 70.- Sk/m2 so zriadením vecného bremena s prístupom na prekrytý
potok.
c/ Uznesenie obecného zastupiteľstva č. A.l/2.n/2007 – odpredaj pozemku
(parcela č. 42 k.ú. Poproč o výmere cca 100 m2)pre p. Miroslava Díra
v cene 70.- Sk/m2 so zriadením vecného bremena s prístupom na prekrytý
potok.

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa uznáša na:
a/ Dodatku č. 4 Všeobecne záväzného nariadenia obce Poproč o spôsobe určenia
úhrady, výške úhrady a spôsobe platenia úhrady za sociálne služby.
b/ Dodatku č. 1 Štatútu obce Poproč.

