Starosta obce Zborov
V Zborove 11.2.2019
POZVÁNKA
V súlade s § 13 ods.4 písmena a/ zákona č.369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov
zvolávam
4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Zborove, ktoré sa uskutoční
dňa 14.2.2019 ( štvrtok ) o 18,00 hod.
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v zasadačke obecného úradu Zborov
Otvorenie
Schválenie programu 4. zasadnutia OZ
Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
Voľba návrhovej komisie
Kontrola uznesenia z 3. zasadnutia OZ dňa 14.1.2019
Zloženie sľubu poslanca Andreja Horbaja
Voľba nového predsedu Komisie pre bytovú otázku
Informácia predsedu Komisie životného prostredia o zasadnutí a záveroch I. zasadnutia komisie
konanej dňa 26.1.2019
Informácia predsedu Komisie pre kultúru a cestovný ruch o zasadnutí a záveroch I. zasadnutia
komisie konanej dňa 11.2.2019
Riešenie problému s túlavými psami – závery a odporúčania MVDr. Marcinčáka
Informácia starostu obce o pripravovanom projekte Novostavby budovy Materskej školy –
schválenie zámeru účasti na projekte. Informácia o stave a príprave projektu nadstavby
v existujúcej budove Materskej školy.
Schválenie kúpy nehnuteľností (dom a pozemky) na Ulici Hlavná - prístupová cesta k novostavbe
materskej školy
Informácia starostu obce o pripravovanom projekte prestupného bývania
Informácia starostu obce o zimnej údržbe
Zmeny vo vedení TJ Magura Zborov, pripravovaný snem telovýchovnej jednoty
Prerokovanie zapojenia sa obce do ďalších grantových výziev a stručná bilancia a prebiehajúcich
projektov
Zapojenie sa obce do projektu "Lepšia obec" - aplikácia od spoločnosti RESCO
Pripravovaná návšteva Splnomocnenca vlády pre rómske komunity
Aktuálne kultúrne, spoločenské a športové podujatia v obci
Zápis detí do 1. ročníka základnej školy
Personálne otázky obsadenia obecného úradu
Rozpočtové opatrenie č. 1/2019
Informácia o odpadovom hospodárstve obce Zborov za rok 2018
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2018
Správa o výsledku prešetrenia platnosti všetkých VZN, ktoré boli doteraz prijaté, resp. na ktorých
sa uznieslo OU v období do 31.12.2018
Žiadosti
Rozprava
Návrh na uznesenie
Ukončenie programu
Žiadam pozvaných o dochvíľnosť.

Materiál na rokovanie zaslané mailom k bodom: 4., 17.,18.,19.

Mgr. J á n Š u r k a l a, PhD.
starosta obce, v.r.

