Zápisnica zo zasadnutia OcZ v Šamudovcicah

ZÁVERY Z ROKOVANIA
Obecného zastupiteľstva v Šamudovciach,
konaného dňa 4. 11. 2013
Obecné zastupiteľstvo prijalo UZNESENIE pod číslom : 7/2013
A/

Obecné zastupiteľstvo - BERIE NA VEDOMIE :
1. Kontrolu Uznesenia č. 6/2013 zo dňa 18.9.2013.
2. Správu nezávislého audítora k účtovnej závierke obce Šamudovce za rok 2012.
3. Informáciu o neposkytnutí sponzorského príspevku od Nafty, a.s.
4. Informáciu o schválení dotácie MV SR na projekt „Vypracovanie projektovej
dokumentácie na rekonštrukciu KC“ vo výške 5.000 €.
5. Informáciu o zaslaní žiadosti na Environmentálny fond o poskytnutie podpory
formou dotácie na rok 2014 s názvom projektu „Triedený zber a úprava biologicky
rozložiteľného odpadu (BRO) v obci Šamudovce.
6. Informáciu o uskutočnenom stretnutí starostu obce s ministrom vnútra, predstaviteľmi
HaZZ a DPO SR k projektu „Celoplošné rozmiestnenie síl a prostriedkov hasičských
jednotiek na území SR, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach.
7. Informáciu o učasti starostu obce na informačno-konzultačnom seminári k novele
zákona o verejnom obstarávaní, ktorý sa bude konať 6.11.2013 na Obvodnom úrade v
Košiciach.
8. Informáciu o predložení žiadosti o poskytnutie dotácie v oblasti kriminality na rok
2014 do 30.11.2013 na základe výzvy MV SR.
9. Informáciu o schválení projektu ZŠ pod názvom „ Vzdelávaním pedagogických
zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít“ v rámci ktorého bol
škole poskytnutý didaktický balíček.

B/ Obecné zastupiteľstvo – SCHVÁĽUJE :
1. Program zasadnutia obecného zastupiteľstva.
2. Uskutočnenie akcie „Mesiac úcty k starším“ na deň 17.11.2013.
3. Poskytnutie sponzorského príspevku pre ZO SZCH so sídlom v Šamudovciach vo
výške 100 € na nákup trofejí k oceneniu vystavovateľov na výstave drobných zvierat,
ktorá sa uskutočnila v dňoch 18. a 19.10.2012 v priestoroch OCÚ Šamudovce.
C/ Obecné zastupiteľstvo – UKLADÁ :
D/ Obecné zastupiteľstvo – NESCHVÁĽUJE :
Za prijatie uznesenia hlasovalo sedem prítomných poslancov.
Nikto z prítomných nebol proti.
Nikto z prítomných sa nezdržal hlasovania.
Vladimír Paulov
starosta obce
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