Kontrola plnenia uznesení z ostatného zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa konalo dňa 27.06.2012




	V priebehu rokovania Obecného zastupiteľstva obce Kanianka, ktoré sa konalo dňa 27.06.2012, boli prijaté uznesenia od čísla 212/2012 po číslo 242/2012.
Jednalo sa celkom o 31 uznesení. Z uvedených uznesení bolo 21 schvaľovacích, 5 berie          na vedomie,  2 ktorými sa rušilo predchádzajúce uznesenie, 1 ukladacie uznesenie a 2 uznesenia poverovacie, z ktorých je súčasne jedno aj splnomocňovacie uznesenie. Poverovacie uznesenie sa týka jednak starostu obce, ktorému OcZ nie je oprávnené ukladať úlohy,   ako aj riaditeľa spoločnosti EKO-ENERGIA spol. s r. o., ktorá je 100 % -nou obchodnou spoločnosťou obce Kanianka. Ukladacie uznesenie sa týka všetkých štatutárov rozpočtových a príspevkových organizácií obce Kanianka ako aj riaditeľov obchodných spoločností s majetkovou účasťou obce. 
 

Ich obsahom bolo v stručnosti nasledovné :
	Berie na vedomie

	Správu HK o plnení uznesení prijatých na zasadnutí OZ konaných v predchádzajúcom období
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Kanianka za rok 2011
	Správu audítora za rok 2011 k účtovnej závierke obce Kanianka za rok 2011

Správu o činnosti obecnej polície v Kanianke za rok 2011
Výročné správy spoločností EKO-ENERGIA spol. s r. o.  a STRAVOVACIE  SLUŽBY     s. r. o. za rok 2011
	Schvaľuje

	Program rokovania OZ
	Návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice, poveruje zapisovateľku
	Odstúpenie od zmluvy o zriadení spoločného stavebného úradu Bojnice s výpoveďou k 01.07.2012

Celoročné hospodárenie obce Kanianka za rok 2011 bez výhrad
	Usporiadanie schodku rozpočtu vo výške 28 135,44 €

Prevedenie zostatku finančných operácií vo výške 19 677,07 € späť do rezervného fondu (19 610,05 €) a do fondu rozvoja (67,02 €)
Zapojenie rezervného fondu vo výške 16 398 € do rozpočtu, a to 11 073,59 € vrátenie finančných prostriedkov MPRV SR a 5 323,99 €, ako doplatok istiny úveru na ZŠ
Úpravu rozpočtu obce súborom rozpočtových opatrení II.B. v kompetencii OZ
	Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II. polrok 2012
	VZN č. 2/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Kanianka
	Dodatok č. 2/2012 k VZN č. 1/2009 o určení výšky úhrad za sociálne služby
Zmluvu na prenájom časti požiarnej zbrojnice a majetkoprávne vysporiadanie prístavby k požiarnej zbrojnici
	Pokračovanie v nájme priestorov Pizzérie Aréna pôvodným nájomcom

Prevod vlastníctva obecného majetku odpredajom na základe obchodnej verejnej súťaže
Zámer prevodu obecného majetku formou zámeny podľa osobitného zreteľa z dôvodu vysporiadania pozemkov pod miestnou komunikáciou ul. Športová a Bojnická cesta a pod pripravovaným parkoviskom na ul. Májovej 
	Zámer odpredaja obecného majetku v lokalite III. stavby IBV formou obchodnej verejnej súťaže
	Vyhlásenie súťaže na prenájom majetku obce Kanianka v správe Eko-Energia,       s. r. o. za účelom realizácie komunikačnej a dátovej siete v obci Kanianka
	Komisiu pre prípravu a vyhodnotenie podmienok na prenájom nehnuteľností      vo vlastníctve obce za účelom realizácie komunikačnej a dátovej siete

	Ruší

	Uznesenie OZ č. 195/2005, zo dňa 5.5.2005, ktorým bolo schválené VZN č. 1/2005 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
	Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2009 o podmienkach pri poskytovaní sociálnych služieb obce Kanianka zo dňa 28.9.2011


	Poveruje a splnomocňuje

Starostu obce, aby vykonal všetky úkony pre zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy obcou Kanianka a to vo veciach :
	stavebného konania v zmysle zákona 50/1976 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov 
	vo veciach štátnej správy na úseku miestnych komunikácií v zmysle zákona            č. 135/1961 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

vo veci výkonu opatrovateľskej služby v zmysle zákona č. 195/1998 Z. z. v znení neskorších zmien a doplnkov

	Poveruje konateľa spoločnosti  EKO-ENERGIA s. r. o. zabezpečiť súťaž za účelom realizácie komunikačnej a dátovej siete v obci Kanianka – súťaž ešte neprebehla


	Ukladá
Štatutárom organizácií, riaditeľom rozpočtových a príspevkových organizácií, obchodných spoločností a ostatným vedúcim zamestnancom zúčastňovať sa zasadnutia obecného zastupiteľstva, pokiaľ sa budú prejednávať materiály organizácií ktorým sú vedúci (uzn. č. 219/2012) – v zmysle tohto uznesenia bola pozvaná na rokovanie OcZ dňa 26.09.2012 pani riaditeľka ZŠ v Kanianke







									Ing. Jozef Krett
								Hlavný kontrolór obce Kanianka
V Kanianke dňa 18.09.2012

