
OBECNÝ ÚRAD V STAŠKOVE

                                                                 Uznesenie č. 10/2008
                              zo  zasadnutia Obecného zastupiteľstva
                                              v Staškove 26.9.2008 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Obecné zastupiteľstvo v Staškove

A/ SCHVAĽUJE

          1. Program rokovania

          2. Návrhovú komisiu:  predseda:  Mgr. Ján Kubošek      
                                                členovia:  Mgr. Latka Jozef
                                                                 Ing. Šimčisko Ladislav                        
                 overovateľov zápisnice:          Ing. Krištofík Pavol     

 Bytčánek Pavol    

3/ Materská škola Staškov – Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej
                                               výsledkoch a podmienkach v šk. r.2007 -2008.
                                           -   Správu o plnení rozpočtu k 30.6. 2008. 
                                           -   Navýšenie rozpočtu MŠ o 15 tis.Sk-kúpa chladničky 
                                           -   Návrh na vyradenie DHM 
                                           -   Hlásenie o organizácií šk.roku 2008 -2009 – Materská 
                                               škola
                                               
4/ Základná škola Staškov – Správu o stave hospodárenia k 30.6.2008
                                           -  Úpravu rozpočtu na rok 2008 ZŠ Staškov
                                           -  Úpravu rozpočtu na rok 2008 Školská jedáleň
                                               pri ZŠ Staškov
                                           -  Úpravu rozpočtu na rok 2008 Školský klub 
                                               pri ZŠ Staškov
                                           -  Správu o výchovno – vzdelávacej činnosti, jej
                                               výsledkoch za šk.r. 2007 -2008

5/ Rozbor hospodárenia Obce Staškov za II. Q.2008

6/ Úpravu rozpočtu Obce Staškov na rok 2008

7/ Jednorázovú finančnú výpomoc vo výške 7.000,- Sk pre Ladislava Maslíka,
    Staškov 593 na zakúpenie invalidného vozíka.
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8/ Žiadosť p. Šamaja Jána, Predmier 336, 023 54 Turzovka o prenájom priestorov
    cukrárne v Polyfunkčnom dome o výmere 75 m2 od  1.11.2008. Nájomné vo výške
    1 000,- Sk/m2. Pričom podmienkou je zloženie trojmesačného nájomného pri
    podpise zmluvy. 
        
  9. Odpredaj STL plynovodu /prípojky/ D50 pre Polyfunkčný bytový dom 12 b.j. 
     Staškov pre SPP - distribúcia a.s. za cenu stanovenú SPP distribúcia a.s.,
     Ďalej obecné zastupiteľstvo vyhlasuje, ze obec Staškov nebude požadovať
     od SPP – distribúcia, a.s. preplatenie nákladov na zriadenie vecného bremena
     ani jednorazové odškodnenie v zmysle par. 10 ods. 3 zákona č. 656/2004 Z.z.
     Na vyššie uvedenú prípojku pre Polyfunkčný bytový dom 12 b.j. Staškov 
     v katastrálnom území Staškov. Prípojka je vedená po obecnom pozemku 
     par. č. KN 111/1 o výmere  9 507 m, ktorá je vo vlastníctve obce Staškov. 

10. Žiadosť MŠ Staškov z 8. 9. 2008 o navýšenie rozpočtu v sume o 31 920 Sk
      príjem za predškolákov, ktorí nebudú platiť, tiež réžia, ktorá bola zakomponovaná 
      do rozpočtu MŠ v sume 30 000Sk, Spolu 61 920,- Sk pre MŠ na dofinancovanie 
      z rozpočtu obce. 
      
11. Žiadosť o schválenie režijných nákladov na jedno jedlo v ŠJ pri ZŠ v sume
      33,-Sk /1,09 eura/ pre dospelých stravníkov. 

B/ BERIE NA VEDOMIE

1/  Štvrťročné hlásenie o počte stravníkov – Materská škola Staškov
   
2/  Správu z vykonanej kontroly výdavkov rozpočtu obce za r. 2007 

C/UKLADÁ

1. Obecnému úradu zakúpiť digitálny diktafón a zverejniť uznesenia a zápisnice
     na internete do 14 dní.

2. Obecnému úradu zakúpiť 1 ks celty pre potreby obce pri živelných pohromách
    a poskytnúť ju požiarnému zboru v Staškove.

3. Obecnému úradu, aby zabezpečil promptnú realizáciu opravy steny telocvične ZŠ
    Staškov do 30. 11. 2008.
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4. Obecnému úradu vypracovať VZN o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa 
    na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Staškov.
    Mimoriadne rokovanie OZ zvolať v termíne 13. 10. 2008 o 16.00 hod.

5. Likvidačnej  komisii zlikvidovať vyradený drobný hmotný majetok MŠ. 
  
6. Kontrolórovi obce skontrolovať výber financií za obedy od zamestnancov ZŠ
    - rok  2008.  

7. Obecnému úradu pozvať na mimoriadne rokovanie OZ dňa 13. 10. 2008
    spracovateľa  internetovej stránky obce /Juraja Kvašňovského/.

  

  Ján Dodek
  starosta obce

   I. overovateľ                                                                   II. overovateľ
   Ing. Krištofík Pavol                                                        Pavol Bytčánek


