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Kontrola plnenia uznesenia z riadneho zasadnutia Obecného zastupitel'stva zo dňa 5.12.2016 (128-144)

Uznesenie  č.128  0becné   zastupfteľstvo  v šintave   zobralo   na   vedomie   kontrolu   plnenia   uznesenia   z predchádzajúceho
zasadnutia.

Uznesenie  č.129 0becné zastupiteľstvo v Šintave schválilo_1. kontrolu  plnenia, čerpania a úpravu  rozpočtu k 30.9.2016,

2. Rozpočtové opatrenie č. 3/2016/OcU, 3. čerpanie rezervného fondu

Uznesenie  č.  130  0becné  zastupiteľstvo v Šintave  schválilo  návrh  rozpočtu  ZŠ  s  MŠ  kráľa  Svätopluka  v Šintave  na  r.  2017,

rozpočet MŠ a VŠJ  na r. 2017

Uznesenie  č.1310becné  zastupiteľstvo  všintave   schválilo   Prĺlohu   č.1  VZN   0bce  Šintava   o výške   dotácie   na   osobné

a  prevádzkové náklady na dieťa  materskej škov a školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Šintava

Uznesenie č.132 0becné zastupiterstvo v Šintave schválilo rozpočet na  rok 2017 bez pripomienok
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Kapitálové príjmy 0

Finančné operácie príjmové 0
Vlastné pri'jmy ZŠsMŠ \ 10342
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Bežné výdavky 634649

Kapitálové výdavky
Finančné operácie výdavkové 78000

Výdavky ZŠsMŠ 544000

Zobralo na vedomie viacročný rozpočet  na  roky 2018 -2019
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Bežné výdavky 630294 629799
Ka pitálové výdavky

Finančné operácie výdavkové 78000 78000
zŠsMŠ

Uznesenie č.133 0becné zastupiteľstvo v Šintave neschválilo aby rozpočet obce Šintava určený pre poslancov bol upravený:

Vrozpočte  výdavky  -Položku   1.1.   premenovať  na   obecný  úrad.   Vytvoriť  novú   položku   1.4.   Managment  -kde   budú

zahmuté všetky náklady na  plat starostu,  kontrolórku,  poslancov,  komisie.  Mzdové  náklady na  pracovnĺčky obecného úradu

zostanú v položke 1.1.

Uznesenie   č.134   0becné   zastupiteľstvo   v šintave   zobralo   na   vedomie   stanovisko   hlavného   kontrolóra   obce   Šintava

k návrhu rozpočtu na  rok 2017

Uznesenie č.135 0becné zastupiteľstvo v Šintave schválilo Zásady hospodárenia s majetkom obce Šintava

Uznesenie č.136 0becné zastupiteľstvo v Šintave schválilo VZN  0bce Šintava  č.10/2016 zo  dňa  5.12.2016,  ktorým  sa  mení

a dopíňa Všeobecne záväzné nariadenie Obce Šintava č. 9/2016 zo dňa  10.6.2016 o nakladanĺ s komunálnym odpadom

Uznesenie  č.  137  0becné  zastupiteľstvo  v Šintave  neschválilo  A.  Spresnenie  významu  v uznesení  č.  65/2015  „vybudovať

verejné    parkovisko    pre    autá"   vtom    zmysle,    že    parkovisko    bude   vybudované    podľa    priloženého    plánu.    Skladba

vybudovaného parkoviska  bude  podľa zadefinovanej skladby vrstiev parkovacej  plochy uvedenej  na  pláne (príloha č.1).



8.  Všetky  povolenia  na vybudovanie  parkoviska  zabezpečuje vlastnĺk pozemku.  Parkovisko  musĺ byť vybudované  do  365  dnĺ

od  písomného doručenia  povolenia  na vybudovanie  parkoviska.  C. Zmluvná  pokuta  za  nevybudovanie  parkoviska  môže  byť

maximálne  1500,-€.  D. Zmluva o odpredaji  pozemku  bude uzatvorená  najneskoršie do 31.januára  2017. Zodp: obecný úrad.

Uznesenie č.138 0becné zastupiteľstvo v Šintave zobralo na vedomie informáciu o poplatku za  rozvoj

Uznesenie  č.  139  0becné  zastupiteľstvo  v Šintave  schválilo  pozývanie  všetkých  poslancom  OZ  na  podujatia  organizované

Obecným úradom v šintave (obcou Šintava, štatutárom, komisiami OZ) alebo   rozpočtovými organizáciami zradených obcou

Šintava,   ktoré   sú   financované   z rozpočtu   obce   Šintava.   Pozvánka   emailom   bude   zaslaná   poslancom   OZ   najneskôr   5

pracovných dní pred uskutočnením podujatia. Zodpovedný: obecný úrad,  rozpočtové organizácie.
Uznesenie č.140 0becné zastupiteľstvo v Šintave schválilo vyplatenie  paušálnych odmien  pre  účinkujúcich členov Zboru  pre

občianske záležitosti pri Obecnom úradu v Šintave za  rok 2016 -ošatné v sume 20,-€/člen

Uznesenie  č.1410becné  zastupiteľstvo v Šintave  nesúhlasilo  s predkládkou  káblového  rozvodu  pre  prečerpávaciu  stanicu

z obecných finančných prostriedkov.

Uznesenie č.  142 0becné zastupiteľstvo v Šintave zobralo  na vedomie  problematiku vodovodu  na  Nitrianskej  ulici.  Okresný

úrad  Trnava  zvoláva  ústne  pojednávanie  na  deň  12.12.20i6  o 9,30  h  v zasadačke  Obecného  úradu  v Šintave,    kde    bude

doriešené   prevádzkovanie  verejného  vodovodu   na   ulici   Nitrianska   vobci   Šintava,   všetci   poslanci   sú   pozvaní.   Obec   po

pojednávaní a  písomnom stanovisku Okresného úradu Trnava zaujme stanovisko.
Uznesenie č.143  0becné  zastupiteľstvo v Šintave zobralo  na vedomie  návrh  plánu  kontrolnej činnosti  hlavného  kontrolóra

na  1.  polrok 2017 a  poveruje  hlavnú  kontrolórku  obce vykonanĺm  kontrol  podľa  plánu  práce.

Uznesenie č.144 0becné zastupiteľstvo v Šintave súhlasilo že  Obec  prispeje z rozpočtu  obce  na  pohonné  hmoty  pre  rodiny

s postihnutými deťmi, jedná sa o 5 rodín, na  rodinu  po finančnej čiastke  100,-€, spolu 500,-€.

V Šintave, dňa  13.1.2017 Miroslav Holička, starosta obce



Návrh na uznesenie:

Obecné zastupitel'stvo

berie   na   vedomie

Kontrolu plnenia uznesenia z predchádzajúceho zasadnutia


