U Z N E S E N I E  č. 3/2012

z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 12. 06. 2012
o 18,00 hod. v sále kultúrneho domu

Obecné zastupiteľstvo:


A. Berie na vedomie:

Stanovisko hlavného konotrolóra k záverečnému účtu obce Poruba za rok 2011.
Stanovisko hlavného kontrolóra k zmene rozpočtu na rok 2012.
Informáciu starostky obce o zapísaní kúpno-predajných zmlúv na LV obce – výkup pozemkov pod zámer výstavby spojovacej komunikácie Poruba – Kanianka k 25. 05. 2012.
Informáciu starostky obce o pripravovaných oslavách 50. výročia Základnej školy Poruba dňa 15. 06. 2012 a informáciu o počte žiakov a financovaní chodu školy v šk. r. 2012/2013.
Informáciu starostky obce o OOCR Žiar – nevytvorenie z dôvodu nízkeho počtu prenocovaní v regióne a tiež informáciu o negatívnom výsledku žiadosti obce z ROP životné prostredie na financovanie biokompostérov do domácností.
Poďakovanie starostky všetkým brigádnikom a remeselníkom, ktorí sa zaslúžili o vybudovanie sedlovej strechy na budove MŠ.
Informáciu a poďakovanie za výstup obcí na Maguru – 12. 05. 2012, ako i postavenie slovenského dvojkríža na vrchole Magury.
Správu o činnosti OcÚ v I. polroku 2012.
Správu o činnosti komisií pri OZ v I. polroku 2012.

B. Konštatuje, že:

     1.

C. Zriaďuje:

     1.

D. Volí:



E. Schvaľuje:

Vystúpenie obce zo Spoločnej úradovne Bojnice (úrad stavebný, sociálna práca a školský) z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov obce Poruba k 01. 10. 2012. OZ poveruje starostku obce vytvoriť personálne pokrytie týchto služieb odborne spôsobilými pracovníkmi pre obyvateľov obce Poruba k 01. 10. 2012.
Záverečný účet obce Poruba za rok 2011 bez výhrad.
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
Návrh úpravy rozpočtu na rok 2012
VZN č. 1/2012 o poskytovaní sociálnej služby a o úhradách za sociálne služby.
Odpredaj pozemku parc. č. 2301/1 pre Pavla Čavojského, Poruba 428 za cenu stanovenú podľa súdnoznaleckého posudku (Zákon o majetku obcí – č. 138/1991 Zb., § 9a, odsek c). Pozemok bude v zmysle platného Územného plánu obce Poruba slúžiť pre účely služieb obyvateľstvu na vybudovanie autoservisu. Náklady spojené so stanovením ceny a zavkladovaním do katastra nehnuteľností znáša v plnej výške kupujúci. Po geometrickom pláne a vytýčení parcely ponechať 2 bežné metre pre obec.
Plat starostky obce podľa zákona č. 154/2011 Z. z. , ako novely zákona č. 253/1994 Z. z. vo výške 1 807 €. Pri stanovení výšky platu poslanci OZ prihliadali na uskutočnené akcie v uplynulom období ako je výstavba strechy na budove MŠ brigádnickým spôsobom, oplotenie nového cintorína, zavkladovanie vykupovaných pozemkov pod zámer výstavby cesty do Kanianky na LV obce a tiež očakávanú realizáciu výstavby nájomných bytov spojených so stavebným konaním zabezpečovaným starostkou obce.
Zrušenie školskej knižnice pri Základnej škole Poruba.
Zrušenie Základnej školy v Porube k 30. 06. 2012.

F. Ukladá:

     1.  

G: Odporúča:

      1.   Starostke obce rokovať s investormi za účelom realizácie investičnej akcie „Výstavba 	bytových domov na parcele č. 1213/6 a 1213/5 k. ú. Poruba – tzv. Hliník“


H: Zamieta:

Žiadosť o prenájom časti pozemku parc. č. 144/16.


























V Porube, dňa 12. 06. 2012                                                                             Ing. Helena Čavojská
Zapísala: Ing. Helena Čavojská                                                                           starostka obce

