Obecné zastupiteľstvo obce Zborov

Uznesenie
z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Zborove
konaného dňa 15.12.2016

OZ po prejednaní :
A – schvaľuje
19.1/2016 rozpočtové opatrenie č. 10/2016,
19.2/2016 rozpočtové opatrenie č. 11/2016,
19.3/2016 rozpočet obce Zborov na roky 2017 - 2019,
19.4/2016 VZN č. 3/2016 o obmedzení používania pyrotechnických výrobkov na území obce
Zborov s pozmeňujúcim návrhom poslanca OZ Mgr. J. Šurkalu,
19.5/2016 VZN č. 4/2016 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku
materskej školy a školských zariadení zriadených na území obce Zborov,
19.6/2016 doplnok č.2 k VZN č. 3/2015 o príspevkoch v školských zariadeniach,
19.7/2016 prenájom nebytových priestorov v budove domu na ul. Osloboditeľov 161/1
o rozlohe 69 m2 / skladové priestory – papierenské výrobky / od 16.12.2016 pre f.
PyroCollection, Slovakia s.r.o., Duklianska 38, 085 01 Bardejov za cenu prenájmu 7,50
EUR/m2/rok na dobu určitú 1 rok s platnosťou od 16.12.2016,
19.8/2016 zámer obce na prenájom časti nehnuteľnosti nachádzajúcej sa na ul. Obrancov
mieru 454/10 v k.ú. obce Zborov / dom služieb – terajšie priestory informačnej kancelárie /
v celkovej výmere 29,8 m2 vopred určenému záujemcovi z dôvodov hodných osobitného
zreteľa / uvedené priestory bude využívať doterajší nájomník Mikroregiónu Makovica, ktorý
poskytuje služby občanom obce a celého okolia / na účely kozmetického salónu a predaj
darčekových predmetov v súlade so zákonom o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v úplnom
znení, § 9a, ods.8, písmeno e / za cenu 15,- EUR/m2/rok a cenu spotrebovaných energií na
dobu určitú 5 rokov s platnosťou 01.01.2017,
19.9/2016 Požiarny poriadok obce Zborov,
19.10/2016 Zriaďovaciu listinu dobrovoľného hasičského zboru obce,
19.11/2016 termíny zasadnutí OR a OZ obce Zborov v I. polroku 2017,
19.12/2016 plán kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na rok 2017,

19.13/2016 žiadosť Gymnázia L.Stockela, Jiráskova 12, 085 01 Bardejov o prenájom sály
kultúrneho domu na konanie študentského plesu dňa 27.01.2017,
19.14/2016 žiadosť Róberta Šidelského, J.Grešáka 10, Bardejov o zmenu nájomnej zmluvy č.
4/2014 zo dňa 31.12.2014 s platnosťou od 01.01.2017,
19.15/2016 žiadosť ZO JDS a KD v Zborove o navýšenie dotácie na činnosť JDS a KD
v Zborove v súlade so schváleným rozpočtom obce Zborov na rok 2017,

B – berie na vedomie :
19.1/2016 rozpočtové opatrenie č. 12/2016,
19.2/2016 stanovisko kontrolóra obce k rozpočtu obce Zborov na roky 2017 - 2019,
19.3/2016 informáciu o zasadnutí finančnej a majetkovej komisie dňa 07.12.2016,
19.4/2016 plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017,
19.5/2016 výročnú správu obce Zborov za konsolidovaný celok za rok 2015,
19.6/2016 informáciu ÚIK o likvidáciu vyradeného majetku obce Zborov zo dňa 12.12.2016,
19.7/2016 informáciu o zasadnutí komisie bytovej výstavby, verejného poriadku a ŽP dňa
11.11.2016,

19.8/2016 informáciu o zasadnutí komisie pre školstvo a kultúru dňa 14.12.2016,
19.9/2016 informáciu starostu obce o aktuálnych otázkach života obce,
19.10/2016 informáciu o predsedníčky komisie sociálnej pomoci a zdravotníctva Mgr. Marianny
Gulákovej o zmene tajomníčky komisie,

E – poveruje :
19.1/2016 kontrolóra obce vykonaním kontrol v I. polroku 2017,

G – súhlasí :

19.1/2016 s nadviazaním cezhraničnej spolupráce s maďarským mestom Sátoraljaúlhely a žiada
starostu obce, aby podpísal dohodu o spolupráci,

Ján Lukáč, v.r.
starosta obce

