Uznesenia
zo VI. riadneho zasadnutia poslancov Obecného zastupiteľstva v Divinke, konaného dňa
9.septembra 2011
___________________________________________________________________________
Uznesenie č.1/VI.11
OZ berie na vedomie:
 zapisovateľa zápisnice - Ing. Janu Mikulovú
OZ schvaľuje:
 overovateľov zápisnice – p.Mariána Holúbka a p. Vincenta Krška
9. program VI. riadneho zasadnutia poslancov OZ
za:

5

proti:

0

zdržal sa:

0

Uznesenie č.2/VI.11
OZ berie na vedomie:
Kontrolu plnenia uznesenia prednesenú starostom obce.
Uznesenie č.3/VI.11
OZ schvaľuje:
8. zriadenie Komisie pre vedenie kroniky obce
9. predsedu Komisie pre vedenie kroniky – Mgr. Darina Mikušová
10. členov Komisie pre vedenie kroniky Mgr. Miriam Hlavatá, Adrián Puškár, Ing.Marián
Solenský, Lýdia Jarošová , Bc. Janka Novosadová , Jozef Jaroš.
za:

5

proti:

0

zdržal sa:

0

Uznesenie č.4/VI.11
OZ schvaľuje
4. Internú smernicu – Zásady používania služobných a súkromných motorových
vozidiel.
za:

5

proti:

0

zdržal sa:

0

Uznesenie č.5/VI.11
OZ schvaľuje:
5. dodatok č.1 k VZN 9/2009 o používaní miestnych komunikácií na území obce
Divinka, s účinnosťou od 1.10.2011.
za:

5

proti: 0

zdržal sa: 0

Uznesenie č.6/VI.11
OZ schvaľuje:
6. dodatok č.1 k VZN 3/2011 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov škôl, školských zariadení a výchovno- vzdelávacích zariadení.
za:

6

proti:

0

zdržal sa:

0

Uznesenie č.7/VI.11
OZ schvaľuje:
 predĺženie žiadosti o FP v rámci výzvy OP cezhraničnej spolupráce SR-ČR 20072013, číslo výzvy 05/FMP za účelom realizácie projektu s názvom „ Aktívna turistika
v pohraničí „ s výškou: celkových oprávnených výdavkov na projekt 33 719€
 zabezpečenie realizácie projektu po schválení žiadosti o NFP




za:

zabezpečenie financovania projektu z vlastných zdrojov vo výške 5% s celkových
oprávnených výdavkov na projekt t.j vo výške 1 685,95€
podpísanie zmluvy o poskytnutí služieb Agentúrou Európa s.r.o. na vypracovanie
projektovej žiadosti a inplementácie projektu z výzvy OP cezhraničnej spolupráce SRČR 2007-2013.
6

proti:

0

zdržali sa :

0

Uznesenie č.8/VI.11
OZ schvaľuje :
1. cenovú ponuku firmy Envirotrend s.r.o. Košice na zabezpečenie vypracovania
projektovej dokumentácie podľa operačného programu 3.4.2 len obnova a rozvoj obcí.
Dohodnutú finančnú čiastku 3 652€ bude obec splácať v splátkach 352€ po dobu 11
mesiacov od podpísania zmluvy.
za:

proti :

6

0

zdržal sa :0

Uznesenie č.9/VI.11
OZ schvaľuje:
 Rozpočtové opatrenie č. 2/2011, ktorým sa mení rozpočet obce na rok 2011.
za:

6

proti:

0

držal sa :0

Uznesenie č.10/VI.11
OZ schvaľuje:
 nákup nového softwaru pre OcÚ a zaškolenie zamestnancov.
za:

6

proti:

0

zdržal sa:

0

Uznesenie č.11/VI.11
OZ schvaľuje:
7. zakúpenie stolov pre stolnotenisový krúžok.
za:

6 proti:

0

zdržal sa:

0

Divinka 9.9.2011
Vypracoval: Ing.Jana Mikulová
Ing.Michal Krško
starosta obce

