Obecné zastupiteľstvo obce Zborov
Uznesenie
z 15. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 21.02.2013

OZ po prejednaní :
A–schvaľuje
15.1/2013
Výsledky inventarizácie majetku, pohľadávok a záväzkov a rozdielu majetku pohľadávok
a záväzkov k 31.12.2012,
15.2/2013
Vyhlásenie výberového konania na funkciu riaditeľa ZŠ s MŠ Zborov na deň 23.04.2013,
15.3/ 2013
Dotáciu pre TJ Magura Zborov na I.polrok 2013 vo výške 3000,- EUR,

B–berie na vedomie

15.1/2013
Správu o zbere komunálneho a separovaného odpadu za rok 2012,
15.2/2013
Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Zborov za rok 2012,
15.3/2013
Výsledky verejnej obchodnej súťaže na prenájom priestorov v suteréne OcÚ a budovy
bývalého kina,
15.4/2013
Žiadosť f. AB fit Sport Bar ihrisko Zborov k vybudovaniu vlastného sociálneho a technického
zázemia v prevádzke AB fit Sport Bar ihrisko na ul Lesná 412, Zborov,
15.5/2013
Žiadosť Jána Kravca, Hlavná 616/47, Zborov o odkúpenie časti pozemku CKN901/1 do
vlastníctva obce s tým, že táto záležitosť sa bude riešiť komplexne v zmysle územného plánu,
15.6/2013
Informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce,

D-odporúča
15.1/2013
Starostovi obce jednať o možnosti odkúpenia nehnuteľnosti na ul. Osloboditeľov 164/1,
Zborov s p. Rozmušom alebo jeho právnym zástupcom,
G– s ú h l a s í
15.1/2013
S podpisom nájomnej zmluvy medzi obcou Zborov a MVDr.Marcelom Marcinčákom na
prenájom nebytových priestorov v suteréne budovy OcÚ od 01.03.2013,
15.2/2013
S podpisom nájomnej zmluvy medzi Obcou Zborov a Cassis Slovakia, s.r.o. Košice na
prenájom nebytových priestorov v objekte bývalého kina na ul. Zákutie 152/4 s tým, že po
dohodnutí všetkých právnych a technických detailov bude zmluva podpísaná v I.polroku
2013,
15.3/2013
S podpisom nájomnej zmluvy medzi obcou Zborov a Ing.M.Goliašom – WI-NET na
umiestnenie mikrovĺneho vysielača na budove OcÚ ,
15.4/2013
S umiestnením a prevádzkovaním stávkových terminálov pre f.SLOVAKIA TIP, s.r.o.
Vajkovce v prevádzke M2Bar, Čsl.armády 220, Zborov a Internet a stávková kancelária,
Čsl.armády 220, Zborov,

K – neschvaľuje
15.1/2013
Žiadosť Michala Lukáča ml. o zmenu predmetu zmluvy v zmluve o nájme nebytových
priestorov č.2/2012 zo dňa 01.01.2013.

Ján Lukáč, v.r.
starosta obce

