Obecné zastupiteľstvo v Lenartove

UZNESENIE
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Lenartove,
konaného dňa 14.10.2011
č.: 13/2011
Zo dňa: 14.10.2011
Obecné zastupiteľstvo v Lenartove

A./ určuje:
1. návrhovú komisie v zložení:
- zapisovateľ:
Mgr. Mokrišová Michaela
- návrhová komisia: Cundra František
Barbuľáková Veronika
Bilý Marián
- overovatelia zápisnice: Bortník Ján
Šandala Ján
- inventarizačnú komisiu CO: Dudra Marián
Bľanda Peter
Urdová Mária

B./ berie na vedomie:
1. kontrolu plnenia z predchádzajúceho zasadnutia
2. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za rok 2010 Základnej školy
3. správu o výchovno-vzdelávacej činnosti a výsledkoch za rok 2010 Materskej školy
4. správu o projekte FSR – Sociálna práca v obci Lenartov
5. internú smernicu 12/2011 na ochranu majetku obce Lenartov – „kľúčový režim“
6. internú smernicu 13/2011 o stravovaní zamestnancov OÚ počas letných prázdnin
7. správu o plnení rozpočtu obce za mesiace 1-8 r. 2011
8. záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Plán rozvoja verejných
vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja“
9. správu o zriadení fotovoltaickej elektrárne na území obce Lenartov (na strechách
budov OÚ)
10. zmenu zástupcu starostu obce na základe informácie starostky obce
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Doterajší zástupca starostu obce p. Jozef Leškovský končí svoju funkciu dňa
14.10.2011 a následne toho istého dňa začína novovymenovaný zástupca starostu obce a to
p. Ján Beňa.

C./ schvaľuje:
1. VZN 4/2011 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa v MŠ a na žiaka
školského stravovania
2. VZN 5/2011 o školskom obvode ZŠ na území obce Lenartov pre ZŠ
3. VZN 6/2011 o podmienkach predaja a poskytovania služieb na trhových miestach
4. VZN 7/2011 Požiarny poriadok obce Lenartov
5. úpravu rozpočtu - rozpočtové opatrenie č. 2
6. zákaz hazardných hier v obci Lenartov
7. odmenu p. Andrejovi Fogašovi 500,00 € na návrh riaditeľky ZŠ

D./ ukladá:
1. inventarizačnej komisii CO posúdiť technický stav a vhodnosť uskladnenia
prostriedkov CO.
Z: Dudra Marián
T: 31.10.2011

E./ neschvaľuje:
1. poskytnutie finančného príspevku pre p. R. Vajdiča – ukrajinský kňaz

V Lenartove, dňa 14.10.2011

............................................
Ing. Jana Bľandová
starostka obce
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