Obecné zastupiteľstvo obce Zborov
Uznesenie
z 11. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 26.06.2012

OZ po prejednaní :
A–schvaľuje
11.1/2012
Rozpočtové opatrenie č.5/2012
11.2/2012
Rozpočtové opatrenie č.6 /2012
11.3/ 2012
Rozpočtové opatrenie č.7 /2012
11.4 /2012
Rozpočtové opatrenie č. 8 /2012
11.5/2012
Zriadenie záložného práva / záložnú zmluvu / na nehnuteľnosti vedené v liste vlastníctva č.1,
k.ú. Zborov
- bytový dom súpisné číslo 688 postavený na parcele CKN č. 235/15, stavba 7 b.j.
Blok C v obci Zborov / ul.Budovateľská/
- par. č. CKN 234/15, zastavané plochy o výmere 182 m2
Záložné právo sa zriaďuje na zabezpečenie pohľadávky Štátneho fondu rozvoja bývania voči
obci Zborov zo zmluvy č. 701/816/2010 o poskytnutí úveru 200 341,78 EUR.
11.6/2012
Celoročné hospodárenie obce Zborov za rok 2011 bez výhrad
11.7/2012
Preúčtovanie zostatku peňažných prostriedkov vo výške 35 751,74 EUR na peňažný fond
11.8/2012
Zmenu organizačnej štruktúry zamestnancov obce s platnosťou od 01.-06.2012 na úseku
stavebného oddelenia
11.9/2012
Termíny zasadnutí OR a OZ v II.polroku 2012
11.10/2012
Úhradu faktúry za prepravu do výšky 1 000,- EUR pre Mládežnícku divadelnú skupinu zo
Zborova na čiastočnú úhradu cestovných nákladov na XX.ročník divadelného festivalu „
Gorazdov Močenok – Gorazdovský dvor“, ktorý bude v dňoch 28.07.201 – 31.07.2012

11.11/2012
Dotáciu z rozpočtu obce pre TJ Magura Zborov vo výške 3 000,- EUR
B–berie na vedomie

11.1/2012
Rozpočtové opatrenie č.4/2012
11.2/2012
Odborné stanovisko hl. kontrolóra obce Zborov k záverečnému účtu obce Zborov za rok 2011
11.3/2012
Konsolidáciu závierky a konsolidáciu súhrnného celku
11.4/2012
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na II.polrok 2012
11.5/2012
Správu hl. kontrolóra obce Zborov z následnej finančnej kontroly pokladne
11.6/2012
Správu predsedu finančnej a majetkovej komisie o zasadnutí komisie v 2.Q 2012
11.7/2012
Žiadosť firmy MIBARD s.r.o. Bardejov na odkúpenie nehnuteľnosti
11.8 /2012
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce
E–poveruje
11.1/2012
Hlavného kontrolóra obce Zborov vykonaním kontrol v II.polroku 2012 podľa plánu
G–súhlasí
11.1/2012
S uzatvorením zmluvy o nájme nebytových priestorov č. 1/1/2012 medzi Obcou Zborov
a Katarínou Buchalovou od 01.07.2012 na dobu 1 roka za symbolickú odplatu vrátane
režijných nákladov 1,- EUR

N–určuje
11.1/2012
V súlade so zákonom NR SR č.253/1994 o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s prihliadnutím na zákon
č.154/2011 Zb. mesačný plat starostu obce vo výške 2 184,- EUR s platnosťou od 01.06.2012

Ján Lukáč
starosta obce

