U Z N E S E N I E

č. 8/2017

zo zasadnutia OcZ, ktoré sa konalo dňa 7.12.2017
o 16,00hod na OcÚ Dolné Kočkovce.
Prítomní : podľa prezenčnej listiny
1/ schvaľuje :
a./ zapisovateľa – p. Ing. Faktorová, navrhovateľ- p.Valach
overovatelia - p. Faktor, Michalec
b./ návrh programu s doplnením
c./ úpravu rozpočtu na rok 2017
d./ rozpočet na rok 2018
e./ príspevok na Mikuláša
f./ v zmysle § 11, ods.4, písm.b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p. vykonávanie zmien rozpočtu obce na rok 2017
a 2018 starostom obce v nasledovnom rozsahu – presun
rozpočtových prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu, pričom
sa nemenia celkové príjmy a celkové výdavky
g./ zmluvu PO a BOZP
h./ zmluvu o budúcej darovacej zmluve ohľadom cesty na Sedlište
ch./záverečné posedenie dňa 13.12.2017
i./ úpravu nájmu firme JANEK line, s.r.o., na 250,00 € mesačne
j./ zmluvu ohľadom MŠ 1/2017 Obnova materskej školy v obci Dolné
Kočkovce
2/ berie na vedomie :
a./ kontrolu plnenia úloh
b./ stav financií k 30.11.2017, neplatičov
c./ rozpočet na roky 2019 - 2020
d./ správu kontrolórky a predsedníčky finančnej komisie
a odporúčanie na schválenie
e./ ponuku na vybudovanie výťahu pre ZŤP
f./ info MAS Naše Považie
g./ info vodárenskej spoločnosti ohľadom rozšírenia vodovodu
a kanalizácie v lokalite Sedlište
h./ elektronické verejné obstarávanie - ponuka
ch./ponuku na posielanie SMS správ
i./ informáciu ohľadom rozvádzačov, verejného osvetlenia a jeho
predĺžení na ulici J. Hollého, A. Bernoláka, Školská a doplnení
kamery na workoutové ihrisko
3/ ukladá :
a./ urobiť prieskum na využívanie KTR analóg a digitál
zodp.: poslanci
t.: do 28.2.2018
b./ zvolať majiteľov pozemkov na Sedlišti
poveruje: starosta obce
t.: do 31.1.2018
c./ vypracovať súdnoznalecký a geometrický posudok - p. Zezula
zodp.:
t.: rok 2018
d./ pozvať zástupcu firmy TKR, s.r.o. na najbližšie zastupiteľstvo
V Dolných Kočkovciach 7.12.2017.
Overovatelia:

Starosta obce:

Milan Faktor

.................

Jozef Michalec

.................

Bc. Peter Regina

.................

