
UZNESENIE
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Švábovce konaného dňa 12.04.2018

Obecné zastupiteľstvo vo Švábovciach

      A – berie na vedomie 
            1.    kontrolu plnenia uznesení zo dňa 09.02.2018 a 26.03.2018
            2.    informáciu o prevádzke materských škôl v obci počas letných prázdnin
            3.    Správu kontrolóra obce o vykonanej kontrole 
            4.    Stanovisko kontrolóra obce k záverečnému účtu obce za rok 2017
            5.    Žiadosť občanov Švábovce Sever a Úsvit k miestnej komunikácii Švábovce - Sever
            6.    Sťažnosť rodiny Špakovej, postúpenie na prešetrenie komisii na vybavovanie sťažností
            7.    informáciu o investičných akciách
            8.    informáciu z výročnej členskej schôdze RZTPO
            9.    informáciu o príprave kultúrnych akcii Stavanie mája a Dňa obce Švábovce      

B  - konštatuje, že
            1.    účasť poslancov je 7/7, obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné
            2.    bod E 3 zo dňa 15.12.2017 – preveriť prevádzkovanie útulku zvierat v areáli PD 
                   Švábovce z pohľadu   vydaného  predchádzajúceho  zamietavého   stanoviska  obce  
                   a ich regulérne povolenie – ostáva v plnení   

C – schvaľuje 
            1.    program rokovania 
              2.    Záverečný účet Obce Švábovce  za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad
            3.    Výsledok hospodárenia obce na účely tvorby rezervného fondu vo výške 214 412 €
            4.    použitie rezervného fondu na kapitálové výdavky

          5.    nájomnú  zmluvu  s   Mgr.  Miroslavom  Slavkovským,  Švábovce 155  na  prenájom 
                 priestorov v ObZS miestnosti č. 2, 7, 9  v suteréne  a  miestnosť č. 38 a 39 na prízemí 
                 v celkovej výmere 33,40 m2 na účely výroby  prírodnej  kozmetiky  a skladové  účely 
                 od 01.05.2018  na dobu  neurčitú,  výška   nájomného    20,- €/m2  +  služby   spojené  
                 s užívaním  priestorov,   z  dôvodu  hodného  osobitného  zreteľa  v zmysle § 9a ods.9 
                 písmeno c)   zákona  č. 138/1991  Z.z.  v  znení  neskorších  predpisov  trojpätinovou 
                 väčšinou  všetkých  poslancov,  pričom  osobitný  zreteľ  je  zdôvodnený   dostatkom 
                 voľných priestorov na prenájom 

            6.    výpoveď nájomnej zmluvy s JT imex s.r.o. od 01.04.2018 
            7.    Rozpočtové opatrenia č. 1, 2/2018 

E – ruší
1. uznesenie C7 zo dňa 09.02.2018 – vypracovanie znaleckých posudkov na parcely č. 
KN C 3/3 a 3/4 s príslušenstvom a na oplotenie na parcele č. KN C 678/23

                          
F – volí
           1.   mandátovú, návrhovú komisiu a overovateľov zápisnice ako celok Ing. Martina Orolina  
                 a Ing. Ľubomíra Tkáča
           2.   výberovú komisiu na vyhodnotenie cenových ponúk k projektu rekonštrukcia chodníkov 

                           v obci, v zložení Ing. Martin Orolin, Ing. Ľubomír Tkáč,  Ing. Ján Brokeš  a Ing. Ondrej 
                 Korenko  

                                                             
G – volí
           1.  za zapisovateľku Bc. Jarmilu Winczlerovú 

Starosta obce Ing. Ján Mlynár                                      .............................................................


