Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 20.10.2016

OZ po prejednaní :
A – schvaľuje
18.1/2016 prenájom časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. Lesbná 10 v k.ú. obce
Zborov, postavenej na parcele CKN 278/4, miestnosti č. 1.08, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13 a 1.14
v celkovej výmere 28,64 m2 pre Spojenú školu, Štefánikova 64, Bardejov za cenu 1,- EUR
ročne + úhrada energií na obdobie od 21.10.2016 do 30.06.2018,
18.2/2016 zámenu pozemku obce Zborov zapísaného na LV č. 2526 novovytvorenú parcelu
č. CKN 1553/5 ostatné plochy o výmere 295 m2 odčlenenú z parcely EKN 1689 ostatné
plochy o výmere 1535 m2 za pozemok PhDr. Jozefa Rondzika, Komenského 25, Košice
zapísaného na LV č. 2927 par.č. EKN 1711 orná pôda o výmere 132 m2 s finančným
vyrovnaním PhDr. Jozefa Rondzika vo výške 600,- EUR,
18.3/2016 zámer obce Zborov na prenájom časti nehnuteľnosti na ul. Osloboditeľov 164/1,
Zborov o rozlohe 69 m2 s tým, že obce bude postupovať v súlade so zákonom o majetku
obcí č.138/1991 Zb. v úplnom znení,
18.4/2016 správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Spojenej
školy v Zborove za školský rok 2015/2016,

B – berie na vedomie :
18.1/2016 správu nezávislého audítora k účtovnej a konsolidovanej závierke účtovnej jednotky Obec
Zborov na rok 2015,

18.2/2016 príkazný list starostu obce Zborov na vykonanie inventarizácie 2016,
18.3/2016 príkaz starostu obce Zborov na vykonanie riadnej inventarizácie záväzkov
a pohľadávok v roku 2016,
18.4/2016 informáciu o zasadnutí komisie bytovej, výstavby, verejného poriadku a ŽP dňa
12.09.2016,

18.5/2016 informáciu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru dňa 03.10.2016,

18.6/2016 správu o výsledku kontroly na mieste č. 2/2016 / kontrola poskytovania a čerpania
dotácií z rozpočtu obce Zborov za rok 2015/,

18.7/2016 správu o výsledku kontroly na mieste č. 3/2016 / kontrola tvorby a použitia sociálneho
fondu v roku 2015 /,

18.8/2016 informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce,

K – neschvaľuje :
18.1/2016 žiadosť Rudolfa Šiváka, Krátky rad 668/89, Zborov o úpravu nájomného bytu a navrhuje
postupovať podľa zmluvy o nájme bytu zo dňa 18.02.2015.

Ján Lukáč, v.r.
starosta obce

