Uznesenie
z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva
konaného dňa 11.11.2010
Štyridsiatepiate riadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Hrabušiciach.
A/ Berie na vedomie uznesením č. 140/11/2010
1. Inventúry Obce Hrabušice, Podniku služieb a ZŠ s MŠ.
2. Informáciu starostu obce o prácach na požiarnej zbrojnici z fondov EÚ.
3. Informáciu starostu obce o práci na projekte na chodníky.
4. Informáciu o odvolaní na problematiku školský obvod.
5. Žiadosť Denisia spol. s. r. o s tým, že Obec Hrabušice ju berie ako ďalšieho nájomcu.
B/ Schvaľuje uznesením č. 141/11/2010
1. Dodatok č. l k VZN o zrušení spoločného školského obvodu.
2. Vyradenie a odovzdanie majetku Obce Hrabušice a príspevkovej organizácie podľa
písomného návrhu.
3. Náklady na výstavbu na cintoríne a využitie nadbytočného materiálu.
4. Preplatenie faktúry FI Štefan Mišík – C.I.P.A za vykonané práce, časť prístupovej
komunikácie ul. Zimná.
5. Správu o výchovno-vzdelávacej činnosti ZŠ s MŠ Hrabušice.
6. Zmenu nájomcu z Peter Vall na Rastislav Vall – V3 sound Slovenského raja15,
Hrabušice a zmocňuje starostu k podpísaniu Dodatku k pôvodnej zmluve.
7. Zmluvu o nenávratný finančný príspevok č. zmluvy 266/2010-IZ-5.0/V. Pre
pracovníkov bude prevedené výberové konanie.
8. Smernicu o konsolidáciu konsolidovaného celku Obce Hrabušice.
9. Zmluvu o poskytovaní soc. služieb medzi Obcou Hrabušice a Spišskou katolíckou
charitou.
10. Žiadosť o zriadení vecného bremena pre Ladislava Suchého a spol. na IBV Mýto.
11. Žiadosť a Obecné zastupiteľstvo vydáva súhlas k prevádzke lekárne pre KATARÍNU
spol. s. r. o.
12. Žiadosť Základnej umeleckej školy ul. Fabíniho 1 a schvaľuje dotáciu vo výške 100
Eur.
13. Žiadosť W - Control s.r.o. o vyňatie prevádzky verejného vodovodu na rok 2011.
14. Dohodu o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných
služieb.
15. Možnosť nájmu od 1.1.2011 v nebytových priestoroch detskej ambulancie na
Zdravotnom stredisku pre MUDr. Pekarčíkovu .
C/ Ukladá uznesením č. 142/11/2010
1. Obci jednať o možnej zámene pozemkov pre projekt na čerpanie fondov z EÚ –
kompostovisko.
2. Presunúť žiadosť Združenie rodičov pri základnej škole s materskou školou ul. Hlavná
č.s 369 na ďalšie zastupiteľstvo.
D/ Neschvaľuje uznesením č. 143/11/2010
1. Príspevok pre BAŠTU občianské združenie zo Zvolena.
Ing. Štefan Labuda
starosta obce

