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Zoznam  uznesení
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kanianke,
konaného dňa 14. decembra 2011

UZNESENIE č. 165/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

program obecného zastupiteľstva  v Kanianke, konaného dňa 14.12. 2011

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:    0          Proti:  0


UZNESENIE č. 166/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

návrhovú komisiu   
Mgr. art. Jozef Baláž
MUDr. Richard Macho
Mgr. Filip Štancel

a poveruje zapisovateľa: 
Dašu Hujovú

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:  0                          Proti:  0


UZNESENIE č. 167/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

kontrolu plnenia uznesení prijatých na  zasadnutí OZ konaného dňa 30.11.2011

UZNESENIE č. 168/2011
Obecné zastupiteľstvo
berie na vedomie

stanovisko hlavného kontrolóra obce k čerpaniu rozpočtu obce k 30.11. 2011 a k pripravovanej zmene rozpočtu obce

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa: 0                           Proti:  0


UZNESENIE č. 169/2011
Obecné zastupiteľstvo  
b e r i e   n a   v e d o m i e   

rozpočtové opatrenie  IV.B  v kompetencii starostu v súlade s odsekom 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z nasledovne:

príjmy
navýšenie bežných príjmov o               3.301 €
kapitálové príjmy                                        0  €
finančné operácie                                        0  €
navýšenie príjmov celkom                   3.301 € - príjmy po IV. úprave 3.293.914 € 

výdavky
bežné výdavky                               3.301 €
kapitálové výdavky                                0 €           
finančné operácie                                   0 €
navýšenie výdavkov celkom           3.301 € - výdavky po IV. úprave 3.276.124 €

Podrobné členenie podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a rozpočtové opatrenie IV.B tvoria prílohu zápisnice

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:      0                            Proti:  0


UZNESENIE č. 170/2011
Obecné zastupiteľstvo  
s c h v a ľ u j e   

úpravu rozpočtu č. V súborom rozpočtových opatrení  V.B  v kompetencii OZ v súlade s odsekom 2 písm. b) § 14 zákona č. 583/2004 Z.z nasledovne:

príjmy
navýšenie bežných príjmov o               21.440 €
kapitálové príjmy                                          0 €
finančné operácie                                          0 €
navýšenie príjmov celkom o                21.440 € - príjmy po V. úprave 3.315.354 €

výdavky
navýšenie bežných výdavkov o            12.236 €
kapitálové výdavky                                        0 €           
navýšenie finančných operácií o                100 €
navýšenie výdavkov celkom o               12.336 € - výdavky po V. úprave 3.288.460 €

Podrobné členenie podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie a rozpočtové opatrenie V.B tvoria prílohu zápisnice

Hlasovanie:    Za : 10              Zdržal sa:    0                               Proti:  0

UZNESENIE č.  171/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje 

plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2012.

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:  0                                 Proti:  0

UZNESENIE č. 172/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

zmluvu o refundácii niektorých nákladov súvisiacich s činnosťou hlavného kontrolóra viacerých obcí.
 
Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:     0                              Proti:  0


UZNESENIE č. 173/ 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

prenájom nehnuteľností v majetku obce v zmysle § 9a odsek 9 zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí podľa osobitného zreteľa z dôvodu pokračovania v nájme pôvodnými nájomcami, ktorým končí nájomný vzťah v roku 2011, alebo na základe rozhodnutia OZ  
Nájomný vzťah sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2012 – 31.12.2015 medzi obcou Kanianka ako prenajímateľom a nasledujúcimi nájomcami na uvedené priestory:
Priestor kultúrneho domu v hornej časti obce v  sume 7€/m2/rok pre Petra Kotríka, Ul. Športová, Kanianka - uskladnenie hudobných nástrojov a skúšky kapely
Priestor v bytovom dome Bojnická cesta 590 
- v sume 16,60 €/m2 pre Jaroslava Jurkoviča - predaj vajec
- v sume 16,60 €/m2 pre Ľubicu Pekárovú - kaderníctvo
- v sume 16,60 €/m2 pre Katarínu Čertíkovú - kvetinárstvo
- v sume 16,60 €/m2 pre Radovana Masára - predaj vína
Priestor v bytovom dome Školská 589
- v sume 16,60 €/m2 pre Bedřicha Vojáčka - sklad
- v sume 9,24 €/m2 pre MO SRZ Kanianka - kancelária
Priestor v bytovom dome Nová 597
- v sume 16,60 €/m2 pre Jozefa Duškeviča - sklad
Priestor v bytovom dome Bojnická cesta 593
- v sume 16,60 €/m2 pre Miloša Gajdošíka - predajňa Drevoštýl
Priestor v budove obecného úradu
- v sume 16,60 €/m2 pre Nikolu Danišovičovú – kaderníctvo
Priestor v budove Domu kultúry – Bar Panoráma
- v sume 45,88 €/m2 a terasu v zmysle VZN 7/2011 pre Jána Krajčiho na dobu do 31.12.2012 
 

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:  0                                 Proti:  0


UZNESENIE č.  174/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

VZN č. 8/2011 o zápise detí do ZŠ 

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:  0                                 Proti:  0



UZNESENIE č. 175/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

zápis do kroniky obce Kanianka – rok 2010 v zmysle pripomienok poslancov OZ

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:  0                                 Proti:  0


UZNESENIE č. 176/2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

nájomnú zmluvu s FK Junior Kanianka IČO 42013836 v sume 1 € (prenájom sociálno-prevádzkovej budovy a priľahlého priestoru ŠA s tribúnou, veľké ihrisko a tréningové ihrisko) 
na dobu určitú do 31.12.2015
 
Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:   0                                Proti:  0


UZNESENIE č. 177/2011
Obecné zastupiteľstvo
poveruje

sociálnu komisiu na prípravu zmeny uznesenia č. 58/2007- prispievanie na stravu dôchodcom, s termínom do konca januára 2012 

Hlasovanie:    Za :   10            Zdržal sa:   0                                Proti:  0

 
UZNESENIE č. 178/ 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje

vyradenie neupotrebiteľného majetku obce na základe návrhu vyraďovacej komisie v zmysle zápisnice o zistení neupotrebiteľného majetku obce


Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:   0                                Proti:  0


UZNESENIE č. 179/ 2011
Obecné zastupiteľstvo
schvaľuje


Štatút obecnej knižnice Kanianka

Hlasovanie:    Za :  10             Zdržal sa:   0                                Proti:  0




	Ing. Ivor Husár
	 starosta obce

