Uznesenia
z 24 Zasadnutia Obecného zastupiteľstva Mostová
Uznesenie č. 178/OZ/2013
OZ v Mostovej
a.) berie na vedomie
Vysvetlenie zástupcu spoločnosti EcoLed Solutions a.s. o výhodách svietidiel VO s využitím
LED technológie
b.) navrhuje
aby starostka obce vypýtala cenovú ponuku aj na rozvodové skrine od spoločnosti EcoLed
Solutions a.s., aby získala informácie od obcí, ktoré už používajú túto techniku osvetlenia
Uznesenie č. 179/OZ/2013
OZ v Mostovej
berie na vedomie
žiadosť pána Ing. Kimle o poskytovanie príspevku na obce
Uznesenie č. 180/OZ/2013
OZ v Mostovej
berie na vedomie
kontrolu uznesení z 23. Zasadnutia obecného zastupiteľstva.
Uznesenie č. 181/OZ/2013
OZ v Mostovej
a.) s ú h l a s í
S celoročným výsledkom hospodárenia bez výhrad
b.) s c h v a ľ u j e
10% z prebytku hospodárenia obce za rok 2012 do rezervného fondu
c.) berie na vedomie
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Mostová na rok 2012.
Uznesenie č. 182/OZ/2013
OZ v Mostovej
Schvaľuje
Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na obdobie 2. polroka 2013
Uznesenie č. 183/OZ/2013
OZ v Mostovej
berie na vedomie
správu starostky obce
Uznesenie č. 1847/OZ/2013
OZ v Mostovej
Schvaľuje
VZN č. 2/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie.
Ukladá
Obecnému úradu vyvesiť VZN č. 2/2013 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období
krízovej situácie na úradnú tabuľu obce
Uznesenie č. 185/OZ/2013
OZ v Mostovej
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Schvaľuje
VZN č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov
ukladá
OcÚ v Mostovej vyvesiť VZN č. 3/2013 o poskytovaní príspevku na stravovanie dôchodcov a
oznámiť poberateľom príspevku na stravovanie s podmienkami
Uznesenie č. 186/OZ/2013
OZ v Mostovej
Schvaľuje
Dodatok ku zmluve o nájme nebytových priestorov č. 4/2002 zo dňa 31.12.2000 nasledujúcim
spôsobom:
Čl.
Doba nájmu
2/ Nájom sa končí:
a, uplynutím doby, na ktorú bola uzavretá
b, po vzájomnej dohode zmluvných strán
výpoveďou ktoréhokoľvek z účastníkov zmluvy, pričom výpovedná doba je trojmesačná
a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej
strane
Uznesenie č. 187/OZ/2013
OZ v Mostovej
a) Ukladá
Obecnému úradu vyhotoviť dodatok ku zmluve
b) poveruje
Starostku obce podpísaním dodatku ku zmluve
Uznesenie č. 188/OZ/2013
OZ v Mostovej
a.)schvaľuje
objednanie služieb spoločnosti GEOSENSE SK s.r.o. na vytvorenie mapového portálu obce
Mostová.
b. poveruje
starostku obce podpísaním zmluvy so spoločnosťou GEOSENSE SK s.r.o. s tým, že overí
výpovednosť zmluvy.
Uznesenie č. 189/OZ/2013
A) schvaľuje
-navýšenie výšky dotácie na originálne kompetencie o sumu 5414,20 EURO
B) ukladá
účtovníčke obce zapracovať dané zmeny do rozpočtu obce.
Uznesenie č. 190OZ/2013
OZ v Mostovej
Schvaľuje
Na základe §4 odsek 4 zákona 154/2011 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch
starostov obcí a primátorov miest v z.n.p schvaľuje zvýšenie platu starostu o 15 % na sumu
1834,-Є
Uznesenie č. 191/OZ/2013
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OZ v Mostovej
a.) schvaľuje
Odmenu hlavnej kontrolórke obce 30% z polročného platu za obdobie :I. polrok 2013
b.) ukladá
OcÚ v Mostovej poukázať schválenú odmenu na účet hlavnej kontrolórke.
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