OBEC BENICE
Obecný úrad v B eniciach
Benice 69, 038 42 Príbovce

Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva zo dňa 17.02.2010
o 18 tej hodine
A. Berie na vedomie
I. Správu o kontrolnej činnosti
01/10 Inventarizácia pokladničnej hotovosti k 31.12.2010
02/10 Kontrola plnenia uznesení OcZ za rok 2009, okrem decembra 2009
03/10 Správa o kontrolnej hlavného kontrolóra za rok 2009
04/10 Kontrola príjmov obce a to daň za ubytovanie za IV. štvrťrok 2009
v Penzióne St. Floriána a Vendelína

II. Informáciu starostu
05/10 Rozhodnutie o zamietnutí žiadosti o preskúmanie rozhodnutia NFP22110121382
na rekonštrukciu Základnej školy
06/10 O príprave projektovej dokumentácie na Športovo – zábavné centrum“
07/10 O dokončení zateplenia a výmene strešnej krytiny na budove Telocvične ZŠ
08/10 O VZN č. 04/2009 o trhovom predaji a trhových miestach v obci, ktoré bude
predložené na schválenie na najbližšom zastupiteľstve
09/01 O očkovaní proti pandemickej „prasacej“ chrípke

B.
Schvaľuje
10/10 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2010
11/10 I. úpravu rozpočtu na rok 2010
-

-

A: Berie na vedomie:
Stanovisko starostu k zmenám z dôvodu výpadku podielových daní
Stanovisko starostu k zmenám na strane príjmov a výdavkov
B: Schvaľuje:
príjmové položky
Zníženie podielových daní položka 111 003 z 96.260 € na 86.270 €
Zvýšenie príjmov z dotácie MF položka 312 001 o 4.400 €
Zvýšenie príjmu na REGOB položka 312 001 z 90 € na 95 €
Zníženie príjmu na živ. prostredie a komunikácie položka 312 001 z 55 € na 48 €
Zníženie príjmov na ZŠ položka 312 001 z 342.400 € na 338.019 €
Výdavkové položky
Zvýšenie výdavkov položka 632 003 telefón a internet zo 650 € na 706 €
Zvýšenie výdavkov položka 642 006 ZMOS z 35 € na 40 €
Zvýšenie výdavkov položka 642 006 ZMOT z 35 € na 45 €
Zvýšenie výdavkov položka 632 001 El. energia VO z 1650 € na 2.300 €
Zvýšenie kapitálových výdavkov položka 717 002 rekonštrukcia strechy
Telocvične ZŠ zo 6.500 € na 6.640 €
Celkové príjmy 515.812 €, celkové výdavky 515.812 €, hospodárenie 0 €.
Rozpočet je schválený ako vyrovnaný
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C: Ukladá:
Zapracovať všetky zmeny do rozpočtu a následne do programového rozpočtu na
roky 2010 - 2012
Termín: ihneď
Zodpovedný: Obecný úrad
Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0
-

12/10 Programový rozpočet na roky 2010 – 2012
A: Berie na vedomie:
Stanovisko starostu k tvorbe programového rozpočtu
B: Schvaľuje:
- Programový rozpočet v predloženom znení programov a podprogramov
C: Ukladá:
- Zapracovať zmeny v rozpočtovej klasifikácií
Termín: ihneď
Zodpovedný: Obecný úrad
Hlasovanie: za – 3, proti – 0, zdržal sa – 0
-

13/10 Umiestnenie stánku na predaj zmrzliny
A: Berie na vedomie:
Žiadosť Bohuša Sunku, D. Kužela 234, Kláštor pod Znievom
B: Schvaľuje:
- Prenájom časti parcely 134/1 o výmere cca 20 m2
- Umiestnenie stánku – poloha, bude až po stanovisku od SSE ohľadom
ochranného pásma
- Cena za nájom bude stanovená po doriešení ostaných potrebných náležitostí
C: Ukladá:
- Prejednať polohu stánku s dotknutými osobami
Termín: apríl 2010
Zodpovedný: Obecný úrad
Hlasovanie: za – 4, proti – 0, zdržal sa - 0
-

Ing. Milan Remšík v. r. - starosta
Vyvesené: 21.02.2010
Zvesené:
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