Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
z 24. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 31.10.2013

OZ po prejednaní :
A–schvaľuje
24.1/2013
Rozpočtové opatrenie č. 14/2013
24.2/2013
Rozpočtové opatrenie č. 15/2013
24.3/2013
Rozpočtové opatrenie č. 16/2013
24.4/2013
Úhradu pohľadávky Slovenskej konsolidačnej , a.s., Dr. Vl. Clementisa 10, Bratislava vo výške
11.584,48 EUR z titulu sporu vedeného na Okresnom súde Bardejov pod číslom 1Cb 221/02-59 za
objekt na parcele číslo 294/2 , katastrálne územie Zborov, LV č.1
24.5/2013
Štatút obecnej knižnice v Zborove
24.6/2013
Zriadenie záložného práva (záložná zmluva) na nehnuteľnosť vedenú na liste vlastníctva č.1, k.ú.
Zborov – bytový dom , súpisné číslo číslo 694, postavený na parcele CKN č. 234/16, stavba 7 b.j.,
blok D v obci Zborov (ul. Budovateľská)
24.7/2013
Žiadosť Rímsko–katolíckeho farského úradu sv. Margity Antiochijskej Zborov o prenájom
priestorov kultúrneho domu na deň 31.12.2013 za účelom realizácie Silvestrovského plesu
24.8/2013
Žiadosť firmy Party Art s.r.o., 082 37 Široké 1 o prenájom kultúrneho domu na zorganizovanie
akcie Tour The Coolturak v termíne 08.11.2013
24.9/2013
Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže podľa § 9 a 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 na odpredaj pozemku CKN č. 784/8, zastavané plochy a nádvoria o
výmere 447 m² za minimálnu cenu stanovenú znaleckým posudkom
B – berie na vedomie

24.1/2013
Rozpočtové opatrenie č. 13/2013
24.2/2013
Príkazný list starostu Obce Zborov na vykonanie inventarizácie 2013 a na vykonanie riadnej
inventarizácie záväzkov a pohľadávok v roku 2013
24.3/2013
Správu o výsledku následnej finančnej kontroly č. 4 - kontrola hospodárenia obce pri čerpaní
výdavkov a spotreby PHM za I. polrok 2013 s tým, že k uvedenému problému sa bude hľadať
riešenie po ½ roku, ak nedôjde k náprave
24.4/2013
Informáciu o zasadnutí komisie pre kultúru a školstvo zo dňa 1.10.2013
24.5/2013
Správu o výchovno-vzdelávacích výsledkoch ZŠ s MŠ Zborov za školský rok 2012/2013
24.6/2013
Plán práce ZŠ s MŠ Zborov na šk. rok 2013/2014
24.7/2013
Plán práce CVČ pri ZŠ s MŠ Zborov na šk. rok 2013/2014
24.8/2013
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach živote obce
G – súhlasí
24.1/2013
S podpísaním dodatku č. 1/2013 k zmluve medzi firmou Tibor Holtman, Dlhý rad 20, Bardejov
a Obecným úradom Zborov s platnosťou od 1.11.2013

24.2/2013
S predĺžením nájomnej zmluvy v budove OZS pre Medisor, s.r.o., MUDr. Blanka Soroková,
Lesná 4, 086 33 Zborov na dobu určitú - 2 roky, s možnosťou opakovaného predĺženia zmluvy o
nájme nebytových priestorov s platnosťou od 01.01.2014
H – ruší
24.1/2013
Uznesenie A22.6/2013 zo dňa 22.8.2013
24.2/2013
Uznesenie 15/1982 písm. b, zo dňa 31.8.1982
Ján Lukáč, v. r.
starosta obce

