Uznesenie zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva , konaného dňa 8.1.2007

A. Berie na vedomie :
001/07 Správu o kontrole Hlavného kontrolóra „ Kontrola účtovných dokladov za
mesiac November 2006 v Školskej jedálni ZŠ Benice “.
002/07 Informáciu o plynofikácii IBV
003/07 Informáciu o podielových daniach a výnosoch z podielových daní pre obec za
rok 2006 a predpokladaných výnosoch na rok 2007 .
004/07 Vyplatenie odstupného pre bývalého starostu podľa § 5 ods. 2 písm. a ) zák. č.
253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov
miest v znení neskorších predpisov ,vo výške 5 mesiacov .
B. Schvaľuje :
005/07 Funkčný plat starostu podľa § 3 a §4 ods. 4 zák. č. 253/1994 Z.z. o právnom
postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších
predpisov na sumu 24.900 ,- Sk brutto. Výkon funkcie starostu sa bude vykonávať na 6,5
hodinový úväzok .
006/07 Vybavenie kancelárie Obecného úradu
- zakúpenie LCD monitora na počítač
- zakúpenie faxu
- zakúpenie stolíka pod počítač
007/07 Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva
008/07 Oprávnené osoby pre styk s bankovými ústavmi VÚB a DEXIA banka
Ing. Milan Remšík
starosta
Mgr. Milan Adamec
poslanec
Viliam Hajný
poslanec
Emília Remšíková účtovníčka
009/07 Zloženie stálych komisií pri Obecnom zastupiteľstve :
Komisia pre rozpočet a financie : Mgr. Milan Adamec ,
Viliam Hajný ,
Emília Remšíková
Komisia pre životné prostredie a výstavbu : Mgr. Milan Adamec
Viliam Hajný
Miroslav Krška
Komisia pre šport ,kultúru a mládež : Ivan Jackulík

Rastislav Romančík
Dušan Schumichrast
Komisia pre školstvo ,sociálne veci a zdravotníctvo : Mgr. Milan Adamec
Viliam Hajný
Anna Žiarová
010/07 Inventarizáciu majetku obce a inventarizačné komisie na jej vykonanie :
Hlavná inventarizačná komisia :
Ing. Milan Remšík
predseda
Anna Ondrušová
člen
Emília Remšíková člen
Anna Žiarová
člen
Čiastkové inventarizačné komisie :
Hasičská zbrojnica :František Harazin
- predseda
Viliam Hajný
- člen
Rastislav Romančík - člen

Dom smútku : Peter Ondruš
Miroslav Krška
Anna Ondrušová

– predseda
- člen
- člen

Klub mladých : Ivan Jackulík
- predseda
Rastislav Romančík - člen
Viliam Hajný
- člen
Budova OcÚ : Mgr. Milan Adamec
- predseda
Emília Remšíková - člen
Anna Ondrušová - člen
Inventarizáciu vykonať k 31.12.2006 . Termín :31.1.2007

C . Ukladá :
011/07 Predložiť „Štatút obce „na schválenie
Zodpovedný : Obecný úrad
Termín
: Budúce zasadnutie
012/07 Zadať objednávku na spracovanie projektovej dokumentácie na plynofikáciu novej
IBV
Zodpovedný :Obecný úrad
Termín
:Budúce zasadnutie

013/07 Vypracovať podklady pre návrh rozpočtu na rok 2007 a rozpočtované roky 2008 a
2009
Zodpovední : Obecný úrad , Obecné zastupiteľstvo ,Členovia stálych komisií
Termín
: Budúce zasadnutie

Ing. Milan Remšík v.r. - starosta
11.1.2007

