Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

UZNESENIE
z 30. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 15.12.2017
OZ po prerokovaní

A - schvaľuje:
30.1/2017
VZN Obce Zborov č. 3/2017 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku MŠ
a školských zariadení zriadených na území obce Zborov.
30.2/2017
Návrh rozpočtu obce Zborov na rok 2018.
30.3/2017
Zámenu pozemku Obce Zborov , CKN 334/4 zastavané plochy a nádvoria o výmere 219 m2
oddelenej z parcely CKN 334/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 2972 m2, zapísanej na LV č.1
za pozemok Márie Gajdošovej CKN 367/2 trvalo trávnaté plochy o výmere 219 m2 oddelenej
z parcely CKN 367, trvalo trávnaté plochy o výmere 691 m2, zapísanej na LV č. 126.
30.4/2017
Prenájom pozemku CKN 926/1 zastavané plochy a nádvoria o výmere 60 m2 z dôvodu osobitného
zreteľa vopred určenému záujemcovi (na obchodné účely pre Vieru Mikovú , Krátky rad 87/20,
Zborov ) , podľa § 9a zákona č. 258/2009 Z.z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov za dohodnutú
cenu 150,00 eur/ rok za 60 m2 .
30.5/2017
Rozpočtové opatrenie 15/2017
30.6/2017
Rozpočtové opatrenie 16/2017
30.7/2017
Rozpočtové opatrenie 17/2017
30.8./2017
Termíny zasadnutí OR a OZ na 1. polrok 2018
30.9/2017
Plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2018

30.10/2017
Návrh na určenie ceny nepotrebného materiálu:
a) svietidlo verejného osvetlenia 36 W 5,00 €
b) svietidlo verejného osvetlenia 70 W 8,00 €
30.11/2017
Umorenie pohľadávok obce Zborov vo výške 445,51 €.
30.12./2017
Zámer obce predať pozemok CKN 334/3 formou verejno-obchodnej súťaže
30.13/2017
Žiadosť Miestneho spolku Slovenského Červeného kríža Zborov o prenájom kultúrneho domu na
„Silvestrovskú veselicu“ dňa 31.12.2017.
30.14/2017
Žiadosť Junior Game, spol. s.r.o. Bratislava o vydanie súhlasného stanoviska k umiestneniu
a prevádzkovaniu stávkových hier v mieste prevádzky : Kaviareň u Mareka, Nám. ČSLA 158/3, 086 33
Zborov na dobu určitú od 1.1.2018 – 31.12.2020.
30.15/2017
Žiadosť Gymnázia Leonarda Stöckela Bardejov o prenájom priestorov kultúrneho domu za účelom
usporiadania školského plesu dňa 26.1.2018.

B -berie na vedomie:
30.1/2017
Výsledky inventarizácie majetku obce k 31.10.2017.
30.2/2017
Správu nezávislého audítora z auditu účtovnej závierky k 31.12.2016.
30.3/2017
Správu nezávislého audítora z auditu konsolidovanej účtovnej závierky k 31.12.2017.
30.4/2017
Návrh rozpočtu obce na roky 2019-2020.
30.5/2017
Stanovisko kontrolóra obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2018-2020.
30.6/2017
Informáciu o zasadnutí finančnej a majetkovej komisie dňa 11.12.2017.
30.7/2017
Správu z kontroly o realizácii základnej finančnej kontroly podľa zák.č. 357/2015 Z.z. na Spojenej
škole Zborov za rok 2016.

30.8/2017
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2018.
30.9/2017
Rozpočtové opatrenie č. 14/2017 .
30.10/2017
Informáciu o zasadnutí Komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva dňa 10.11.2017.
30.11/2017
Informáciu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru dňa 11.12.2017.
30.12/2017
Informáciu o zasadnutí Komisie bytovej, výstavby , verejného poriadku a ŽP dňa 8.11.2017.
30.13/2017
Žiadosť Romana Slosarčíka, Bardejovská 505/6 Zborov o prenájom priestorov.
30.14/2017
Oznámenie o ukončení nájomnej zmluvy PyroCollection, Slovakia s.r.o. Bardejov k 9.11.2017.
30.15/2017
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce.

E - poveruje:
30.1/2017
Hlavného kontrolóra obce vykonaním kontrol v 1. polroku 2018.

H - ruší
30.1/2017
Uznesenie OZ č. A -26.2/2017 zo dňa 31.8.2017
30.2/2017
Uznesenie OZ č. A -24.6/2017 zo dňa 24.6.2017

Ján L u k á č,
starosta obce, v.r.

