OBEC

KUNERAD

Kunerad č. 60, 013 13 Rajecké Teplice
IČO: 00648892; DIČ: 2020638994

Zápisnica z tridsiateho tretieho riadneho zasadnutia
Obecného zastupiteľstva
zastupite
obce Kunerad
Dátum a čas
as konania: 11.3.2013, 18,00 hod.
Miesto konania:
zasadač obecného úradu
zasadačka
Rokovanie vedie:
starosta obce, Daniel Zelenay
Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia
2. Kontrola uznesení
3. Dotácia pre centrá voľného
vo
času
4. Rôzne
5. Záver
K bodu č. 1
- P. starosta privítal
rivítal prítomných, predstavil hlavného kontrolóra, bol schválený program
rokovania, komisia na overenie zápisnice, v zložení: Mgr. Knotek Peter a Horník Lukáš
• schválené – jednohlasne,
K bodu č. 2
- OZ konštatuje, že uznesenia boli splnené okrem uznesenia č.. 29/F/1/2013
K bodu č. 3
voľ
času, ktoré
- P. starosta predložil overený zoznam prihlásených detí v centrách voľného
požiadali o dotáciu pre deti z našej obce. Žiadosť predložili: - Rímskokatolícka cirkev
Žilinská diecéza Žilina, Centrum voľného
vo
času Rajecké Teplice a Centrum voľného
vo
času
Žirafa Žilina. P. Vandlíková informovala o záveroch zo seminára k uvedenej téme
financovania centier voľného
ľného času.
č
Po diskusii predložil návrh p. Knotek, prerozdeliť
prerozdeli určený
balík finančných
ných prostriedkov na dieťa
die pre centrá voľného času podľa
ľa krúžku v obci a mimo
obce, OZ diskutovalo o návrhu a dospelo k rozhodnutiu, kde poslanci schválili poskytnutie
finančných
ných prostriedkov na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom v obci Kunerad
v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách
voľného času na deti do dovŕšenia
ŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce Kunerad,
vo výške 2,75 na dieťa a mesiac,
• schválené – jednohlasne,
K bodu č. 4
- P. starosta predložil podnet p.s. Skalná
S
Konská a Urbár Konská na navýšené dane z lesných
pozemkov, vyjadrenie obce, viď.
viď príloha
- Mgr.. Kavecká predložila návrh na prerokovanie
pre
platu starostu v súlade s § 4 ods. 4 zákona č.
253/1994 Z. z., viď.. príloha. OZ prerokovalo návrh a na základe § 4 ods. 2 zákona č.
253/1994 Z. z., schvaľuje zvýšenie
zvýšen platu starostu o 13 %, t. j. plat starostu celkom 1502 eur
(slovom: jedentisícpäťstodva
ťstodva eur),
eur) s účinnosťou od 1.1.2013.
• za návrh Mgr. Kaveckej – 4 hlasy/Mgr. Kavecká, Mgr. Knotek, Bc. Horník, p Dolník
proti návrhu – 1 hlas/p. Beháň;
Behá
zdržal sa hlasovania – 0 hlasov;
hlasov (prítomní – 5
poslancov)
- OZ berie na vedomie plán kontrol hlavného kontrolóra na 1 polrok 2013, viď.
viď príloha

K bodu č. 5
- Mgr. Kavecká predložila písomné zhodnotenie dotazníka, zápisnicu zasadnutia RŠ pri ZŠ
Kunerad. OZ odporúča prerokovať zápisnicu zasadnutia RŠ pri ZŠ Kunerad, zo dňa
22.1.2013 na budúcom zasadnutí OZ
K bodu č. 6
- Po prerokovaní bodov programu, starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie
ukončil.

Daniel Zelenay
starosta obce

Zapísala: Mgr. Urbancová –
Overil: Mgr. Knotek
–
Bc. Horník
-

