Z á v e r y z rokovania OZ v Poproči dňa 15.8.2008

A. U z n e s e n i e Obecného zastupiteľstva v Poproči č. 6/2008
Obecné zastupiteľstvo v Poproči

1. B e r i e n a v e d o m i e
a/ Kontrolu plnenia záverov z predchádzajúceho zasadnutia OZ.
b/ Správu o čerpaní rozpočtu obce za I. polrok 2008.
c/ Informáciu starostky obce o plnení Plánu obce Poproč na zavedenie eura.
d/ Informáciu riaditeľky ZŠ s MŠ o pripravenosti ZŠ s MŠ Poproč na nový
školský rok 2008/2009.
e/ Informáciu starostky obce
osláv SNP v roku 2008.

o organizačno – technickom zabezpečení

f/ Informáciu starostky obce o organizačno – technickom zabezpečení osláv
Dňa obce a 50. výročia otvorenia novej budovy ZŠ v obci.

2. S c h v a ľ u j e
a/ Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na II. polrok 2008.
b/ Odpredaj pozemkov parc. č. 779 katastrálne územie Poproč o výmere 302 m2
a parc. č. 778/1 katastrálne územie Poproč o výmere 379 m2 vedených
na LV č. 1190 pre p. RNDr. Annu Štovčíkovú, trvale bytom Poproč,
ul. Obchodná 44, p. Máriu Štovčíkovú, trvale bytom Poproč, ul. Obchodná 44,
p. Ing. Pavla Štovčíka, trvale bytom Poproč, ul. Obchodná 44 a p. Ing. Máriu
Borovskú rod. Štovčíkovú, trvale bytom Poproč, ul. Oľšavská 41
s p o d m i e n k o u, že náklady spojené s vyhotovením geometrického plánu,
spracovaním kúpnej zmluvy a uhradením správnych poplatkov za vklad
do katastra nehnuteľností budú znášať kupujúci týchto pozemkov.
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč zároveň schvaľuje kúpnu cenu za m2
vo výške 1 Sk/m2.

c/ Odpredaj pozemku parc. č. 1104 vedenou na LV č. 1190 o výmere 140 m2
katastrálne územie Poproč pre p. Máriu Evu Petrášovú, trvale bytom Poproč,
ul. Obchodná 55 s p o d m i e n k o u, že náklady spojené s vyhotovením
geometrického plánu, spracovaním kúpnej zmluvy a uhradením správnych
poplatkov za vklad do katastra nehnuteľností bude znášať kupujúca tohto
pozemku.
Obecné zastupiteľstvo obce Poproč zároveň schvaľuje kúpnu cenu za m2
vo výške 1 Sk/m2.

d/ Vykopanie odtokovej ryhy na parcele č. 1221/2 a uloženie železobetónových
rúr cez parcelu č.1221/2 katastrálne územie Poproč a to z dôvodu havarijného
stavu súvisiaceho s vytekajúcou dažďovou vodou na tomto pozemku.

e/ Predaj upomienkových predmetov a vstupné na atrakcie v cenách obvyklých
a primeraných.

f/ Výšku poplatku za stánky s občerstvením: - bez elektrickej prípojky 300.- Sk
- s elektrickou prípojkou 500.- Sk

g/ Oslobodenie od platenia poplatku za prenájom horného futbalového ihriska pre
- členov obecného futbalového klubu Slovan Poproč, politické strany so
sídlom na území obce Poproč a občianske združenia so sídlom na území obce
Poproč.

h/ Vnútorný predpis pre vedenie účtovníctva.

ch/Vnútorný predpis o evidovaní, odpisovaní a účtovaní majetku.

i/ Vnútorný predpis pre uskutočnenie inventarizácie majetku a záväzkov.

j/ Smernica pre výkon vnútornej finančnej kontroly.

k/ Vnútorný predpis pre obeh účtovných dokladov a podpisové vzory.

B. Obecné zastupiteľstvo v Poproči sa uznáša na:
a/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 1/2008 o výške príspevku za
pobyt dieťaťa v materskej škole.

b/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 2/2008 o určení výšky
mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského
klubu detí, ktorého zriaďovateľom je obec Poproč.

c/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 3/2008 o určení miesta a času
zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole,
ktorej zriaďovateľom je obec Poproč.

d/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 4/2008 o výške príspevku
zákonného zástupcu dieťaťa resp. žiaka na čiastočnú úhradu nákladov
a určenie podmienok úhrady v školskej jedálni.

e/Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 5/2008 o určení podmienok pre
poskytované sociálne služby, o spôsobe určenia úhrad za poskytované
sociálne služby, o výške a spôsobe platenia úhrad za sociálne služby.

f/ Všeobecne záväznom nariadení obce Poproč č. 6/2008 o trvalo udržateľnom
nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.
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