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

Zápisnica č. 4 / 2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kurimke konaného dňa 3.8.2014

Prítomní : Podľa prezenčnej listiny

Program :

1. Otvorenie
2. Kontrola uznesení
3. Program osláv
4. Otváranie obálok – výmena okien
5. Prenájom priestorov
6. Protipovodňová ochrana
7. Úväzok starostu a počet poslancov na r. 2014 - 2018
8. Rôzne

1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce Božík Ján.
2.Kontrólu uznesení predviedol starosta obce a konštatoval že uznesenie C/1 a C/2 neboli
splnené.
3. Programom osláv „ Spomíname na Žniva v Kurimke“ sa zaoberal starosta obce .
Poznamenal že všetko je pripravené a oslavy sa budú konať pri obecných garážoch.
Pripravené je obilie na mlátenie , mláťačka ako aj mlátenie cepami. Pred garážami bude
vystavení „ Malý gazdovský dvir “ t.j. náradie ktoré sa našlo v našich domoch a ktoré
naši rodičia , dedovia a pradedovia používali . Na zvoz obilia je zabezpečení kôň ,
veniec upletú dievčatá obce. V programe vystúpia : Kurimčanská kapela , deti
z Kurimky a Vranovský heligonkári . Občerstvenie pre občanov bude zabezpečené cez
lístky , ktoré vydá p. Paliga podľa prezentácie a obec podá tradičnú Kurimčanskú
mačanku ako aj krepli a zakručaniki.
4. Na základe výzvy OcU o výmenu okien v sále KD sa do súťaže prihlásili 3 firmy :
1. Stavok - Rodák Vasiľ
2. Ján Čobirka – Soboš
3. Jaroslav Ďuk – Svidník
Po otvorení obálok najnižšiu cenu dala firma Stavok 4511 €. Táto firma bude
realizovať výmenu okien .

5. O prenájom priestorov po bývalej pošte požiadal Baran Peter , a o prenájom priestorov
po bývalej predajni potravín požiadala p. Labunová , kedže tieto priestory sú prázdne
a nevyužité. Poslanci odsúhlasili prenájom na základe žiadosti a nájomnej zmluvy.
6. V tomto bode starosta informoval poslancov , že je vydaná Výzva z Min. životného
prostredia, kde je možné získať fin. prostriedky na reálizaciu akcie „ Protipovodňová
ochrana intravilónu obce Kurimka“ kde obec má vypracované projekty od apríla r. 2010.
Keď že do tohto času nebolo možné pustiť sa do tejto akcie , preto teraz je príležitosť
a je potrebné začať platiť aspoň projekty.
Výzva končí 2.9.2014 a je potrebné zabezpečiť všetky materiály podľa prílohy
k žiadosti.
7. V tomto bode bol schválení úväzok starostu na 100% a počet poslancov 5.
8. V bode rôzne starosta informoval , že zájazd na term. kúpalisko Šarošpatak sa
uskutoční 19.8.2014. Nakoniec starosta požiadal poslancov o pomoc pri zabezpečení
a organizovaní akcie „ Spomíname na žniva v Kurimke “ a poďakoval im za účasť.

Uznesenie č.4/2014
zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Kurimke konaného dňa 3.8.2014
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Obecné zastupiteľstvo v Kurimke :

A. Berie na vedomie :
1. Program osláv „Spomíname na Žniva “

B: Schvaľuje :
1. Predloženie žiadosti o NFP v rámci Operačného programu životné prostredie , Prioritná
os 2Ochrana pred povodňami
2. Prenájom priestorov pre Kaufmann .sk , Baran Peter v cene 8.3 € /m2 rok + energie
odpočtu na základe zmluvy , Olivin n.o ,St.organ Mgr. Labunová Mária v cene12 €/m2 rok
+ energie odpočtu
3.Úväzok starostu na ďalšie vol.obdobie 2014 – 2018 na 100 % a počet poslancov 5
4. Preplatenie faktúry za autobus Svidník – Šarošpatak 19.8.2014
5. Nákup vo výške 120 € potravín na akciu Spomíname na žniva v Kurimke

Ukladá :
Poslancom a pracovníkom OcU zabezpečiť akciu „Spomíname na Žniva v Kurimke
zodp .poslanci T: 9.8.2014

Zapísal Božík Ján
Overovatelia zápisnice :

starosta obce
Božík Ján

