U z n e s e n i e č. 7
zo zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 14. decembra 2007.
Obecné zastupiteľstvo v Bohdanovciach nad Trnavou po prerokovaní:
1. Berie na vedomie:
a/ Správu o plnení úloh
b/ Zápisnice finančnej komisie zo zasadnutí dňa 22.11. a 3.12.2007
c/ Rozhodnutia a oznámenia o stavebných konaniach vydaných Spoločným stavebným úradom
Trnave
d/ Informáciu o výberovom konaní uchádzačov o zamestnanie na obecnom úrade
e/ Zmenu nájomníkov 1 izbového bytu v 8 b.j. nájomnom dome
f/ Žiadosti p. MUDr. Milana Hejduka a Lenky Fagovej o odkúpenie stavebných pozemkov
g/ Odstúpenie od zmluvy o nájme č. 1/2007 p. Evou Marcelovou k 15.12.2007
h/ Podanú žiadosť o dotáciu pre ZŠ s MŠ obci Šelpice
ch/ Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 2008 -2010 a k
návrhu rozpočtu obce na rok 2008
2. Schvaľuje:
a/
Uzatvorenie záložných zmlúv o zriadení záložného práva na bytový dom 15 b.j. súp. č. 410
postaveného na parcele č. 229/26 vo výmere 455 m2 v prospech Štátneho fondu rozvoja bývania,
Lamačská cesta Bratislava, ako prednostného veriteľa Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja
Slovenskej republiky, Prievozská 2/B Bratislava za poskytnutý úver a dotáciu na obstarávanie
výstavby nájomných bytov a ich vklad do Správy katastra Trnava
b/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 10 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bohdanovce nad Trnavou
c/ Všeobecne záväzné nariadenie č. 11 o výške nájomného v obecných nájomných bytoch 15 b.j.
d/ Rozpočet obce Bohdanovce nad Trnavou na obdobie rokov 2008 – 2010
e/ Rozpočet ZŠ s MŠ Bohdanovce nad Trnavou na obdobie rokov 2008 – 2010
f/ Vyčlenenie finančnej čiastky pre materskú školu vo výške 62 220,-Sk z rozpočtu obce na úhradu
faktúr za energie a prevádzkové náklady
g/ Odkúpenie novovytvorených pozemkov parc. č. 100/14 vo výmere 443 m2 – orná pôda a parc. č.
100/16 vo výmere 259 m2 – orná pôda v kat. úz. Šelpice podľa geometrického plánu č. 120/2007
vypracovaného Ing. Dobšovičom od vlastníkov – Ignáca Nádaského, Márie Martišovičovej a Heleny
Krchnákovej v cene 300,-Sk/m2.
h/ Odmenu starostovi obce za 2. polrok 2007 vo výške 40% zo súčtu platov za toto obdobie
v zmysle zákona NR SR č. 289/2002 Z.z. § 5 v platnom znení.
ch/ Odmenu hlavnej kontrolórke obce vo výške 5 000,-Sk za obdobie roka 2007 v zmysle zákona
NR SR č. 369/1990 Zb. § 18 c v platnom znení.
i/ Zmluvu o nájme plynárenského zariadenia č. N 52/2007/RCS zo dňa 11.12.2007 s nájomcom SPP
– distribúcia a.s. Bratislava, Mlynské Nivy 44/b
j/ Navrhovaný nájom plynárenského zariadenia SPP- distribúcia a.s., Bratislava Mlynské Nivy 44/b
v súlade so zákonom č. 18/96 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 4 696,-Sk ročne
k/ Realizáciu prác napojenia dažďovej kanalizácie podľa projektovej dokumentácie na úseku trasy
III. budovanej miestnej komunikácie na Panšule firmou Cesty Nitra, a.s.
3. Odporúča:
Starostovi obce písomne informovať riaditeľstvo Základnej školy s Materskou školou Bohdanovce
nad Trnavou o dodržiavaní rozpočtových pravidiel
4. Ukladá:
Riaditeľstvu Základnej školy s Materskou školou Bohdanovce nad Trnavou predkladať požiadavky
na úpravu rozpočtu aj v priebehu roka.
Schválené pomerom hlasov: Za 8, proti 0, zdržal sa 1.
Overovatelia:
Miroslav Sučák
starosta obce

