
                     OBECNÝ   ÚRAD   V   STAŠKOVE
              
                                      Uznesenie č. 4/2009       

             zo zasadnutia mimoriadného Obecného zastupiteľstva obce Staškov
                                                   zo dňa 13.03.2009

Obecné zastupiteľstvo v Staškove  

A/SCHVAĽUJE:

1. Program rokovania: so zmenami starostu obce a MUDr. Čulmana

2. Návrhovú komisiu:  predseda:  MUDr.  Babiš 
                                                      Bytčánek Pavol
                                                                           MUDr. Čulman Jozef
              overovateľov zápisnice: Ďurkáč Pavol
                                                      Ing. Krištofík Pavol

3.  Žiadosť o ukončení prenájmu hudobnej miestnosti Stanislavovi Machovčákovi.

4.  Žiadosti o jednorázovú sociálnu výpomoc pre: 
     - p. Vargovú  Annu, Staškov č.390 vo výške 50 €
     - p. Kortiša Ľudovíta a manž, Emíliu, Staškov č. 747 vo výške 280 €
     - sl. Jakubíkovú Emíliu, Staškovú č.25 vo výške 30 € 
     - p. Balalovej Márií, Staškov č. 532 vo výške 50 €
       podľa doporučenia sociálnej komisie.

5. Projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu “starej školy” so žiadosťou
    čiastočného financovania z eurofondov.

6. Odpredaj obecného  majetku vodovodov a kanalizácie pre SEVAK za akcie podľa 
    znaleckého  posudku hradeného firmou SEVAK.

7. Bod diskusia na budúcom obecnom zastupiteľstve uviesť po bode kontrola    
    uznesení.

B/ BERIE NA VEDOMIE

1. Záznam z inventarizačnej komisie k 31.12.2008 ZŠ Staškov s tým, aby sa
    k problematike nákupu varného kotla vyjadrili: bývalý riaditeľ ZŠ Mgr. Sabela,
    vedúca školskej jedálne p. Kudláčová, účtovnička ZŠ p. Pureková a účtovnička
    OÚ p. Červencová
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2. Žiadosť Michala Furdana o prenájom priestoru v polyfunkčnom bytovom 
    dome Staškov č. 858.

3. Odvolanie Jaroslava Machovčáka proti rozhodnutiu Okresného súdu v Čadci
    o vypratanie nehnuteľnosti v areáli futbalového ihriska v Staškove. 

C/ ZAMIETA

1. Žiadosť MVK-TEAM hasičov Staškov – o finančnú podporu pre hasičskú ligu.
2. Žiadosť p. Chrobákovej nahradiť TV Óčko programom JOJ Plus.

D/ VYZÝVA

1. Hasičský zbor Staškov na vyčlenenie prostriedkov pre hasičskú ligu z príspevku 
    obce vo výške 350 € podľa uváženia.

E/ UKLADÁ

1. Obecnému úradu písomne osloviť všetkých bývalých záujemcov o prenájom 
    “ Cukrárne v polyfunkčnom bytovom dome č. 858 “.   

2. Obecnému úradu pripraviť zmenu VZN o stravovaní  v ZŠ a MŠ.

3. Obecnému úradu vyvolať verejnú diskusiu o štúdii rekonštrukcie rodného domu
    Jozefa Kronera do 30.6.2009.

4. Obecnému úradu opakovane vyhlásiť v obecnom rozhlase o možnosti zmeny
    územného plánu obce Staškov. 

F/ RUŠÍ

1. Uznesenie č. 7/2008 z 27.6.2008, písm. A/ bod 14  o odkúpení pozemku pre
    p. Maslíkovu Helenu parcela KN 2509/1 v kat. území Staškov, ako orná pôda
    o výmere 27 m2.

Ján Dodek
starosta obce

I. overovateľ: II. overovateľ:
Ďurkáč Pavol Ing. Pavol Krištofík


