Obecný úrad Kurimka
–––––––––––––––––––––-

Zápisnica č. 2 /2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kurimke konaného dňa 17.5.2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Program :
1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Správa o podaných projektoch
4. Správa o finančnej situácii
5. Prenájom priestorov PZ – príprava zmluvy
6. Program na dane a neplatiči
7. Príprava akcie pod Altánkom
8. Záverečný účet
9. Rôzne
10. Záver

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Božík Ján.
2. Starosta obce konštatoval že uznesenia boli splnené.
3. Správu o podaných projektoch podal starosta obce , poznamenal že boli dané projekty na
UV na kultúru , na Min. kultúry – festival pod Makovicou , na UV na oplotenie cintorína , na
Min. financií –výmena okien v sále , a na PSK na úhradu tlače publikácie – Kurimka
v premenách času.
4. Správu o finanč. situácii obecných účtov predniesol starosta obce , konštatoval že finančná
situácia je priaznivá , dúfa že po schválení projektov sa situácia v obci zlepší a že sa skultúrni
aj život v obci.
5. O prenájom priestorov šatni za sálou kultu. domu požiadal člen výboru PZ Kravčišin
Marián a predseda PZ Ing. Kravčišin Radoslav na 20 rokov s tým že uvedené priestory
zrekonštruujú a v prípade potreby ich bude mať obec k dispozícii . Vzhľadom k tomu , že
uvedené priestory slúžili ako Klub mladých a boli veľmi zničené OcZ sa rozhodlo tieto
priestory dať do prenájmu v zmysle zmluvy , kde náklady na opravu sa budú odpočítavať
z nájmu.

6. V tomto bode starosta informoval poslancov o zavedení programu na dane a o neplatičoch
daní za r. 2013 a 2014.Ďalej ako postupovať pri občanoch ktorí sú mimo bydliska . Poslanci
rozhodli , že študenti budú platiť za 4. mesiace za odpad a občania pracujúci mimo bydliska
každý rok musia predložiť čestné prehlásenie a zaplatia 50 % z ceny odpadu .
7. Prípravou akcie pod Altánkom sa zaoberal starosta obce , poznamenal že túto akciu budú
zabezpečovať poslanci OcU a DHZ Kurimka . Akcia bude spojená s dňom detí . Na túto
akciu poslanci schválili 200 € .
8. Záverečný účet obce predniesol starosta obce , poslanci záverečný účet schválili bez
výhrad.
9. V bode rôzne starosta vyhodnotil Výstup na Makovicu , kde pre našich občanov a deti bolo
pripravené občerstvenie a špekačky ktoré zabezpečili členovia DHZ . Poslanci na túto akciu
schválili 100 € príspevok.
Na záver starosta poďakoval poslancom za účasť a zasadnutie ukončil.

Uznesenie č. 2/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 17.5.2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

A. Berie na vedomie :

1. Správu o podaných projektoch
2. Správu o fin. situácii
3. Správu o príprave akcie Tur.deň a deň detí pri Altánku dňa 21.6.2014

B . Schvaľuje :

1. Príspevok pre DHZ na akciu Florián 100 €
2. Príspevok na akciu pod Makovicou vo výške 200 € pre DHZ
3. Záverečný účet obce za r. 2013
4. Prenájom priestorov šatní za sálou KD pre PZ Kurimka v zmysle zmluvy na 20.rokov
5. Doplniť VZN o platení za odpad pre študentov 4. mesiace a občanov pracujúcich mimo
bydliska čestné prehlásenie predložiť každý rok do konca januára a 50% zaplatiť

C. Ukladá :
1. Zabezpečiť Výstup k altánku podľa org. zabezpečení zo zasadnutia výboru 17.5.2014

zodp. poslanci ,členovia DHZ

