Uznesenie č. 16/2013
z 16. zasadnutia poslancov OZ v Nižnom Mirošove dňa 30.04.2013
Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia

Uznesenie č. 1/16/2013
Schválenie programu 16 zasadnutia OZ
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje navrhnutý program zasadnutia
Prítomní : Keselica, Kurty, Bockanič, Kimaková, Ing. Leško
Za:
5
Proti :
0

Zdržal sa: 0

Uznesenie č.2/16/2013
Návrhová komisia
Obecné zastupiteľstvo volí návrhovú komisiu v zložení : Keselica, Kimaková
Prítomní: 5
Za:
5

Proti: 0

Zdržal sa : 0

Uznesenie č. 3/16/2013
Overovatelia zápisnice
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie , že starostka obce určila za overovateľov zápisnice
poslancov: Kurty, Bockanič
Prítomní: 5
Za: 5
Proti: 0
Zdržal sa : 0
Uznesenie č. 4/16/2013
Kontrola plnenia uznesenia
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie kontrolu plnenia uznesenia č. 15 /2012
Prítomní: 5
Za:
4

Proti: 0

Zdržal sa : Ing.Leško

Uznesenie č.5/16/2013
Návrh na schválenie vnútornej smernice na určenie výšky dotácie na záujmové vzdelávanie
detí s trvalým pobytom na území obce Nižný Mirošov zapísaných v centrách voľného čassu
zriadených na území iných obcí

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje predložený návrh vnútornej smernice na určenie výšky
dotácie na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce Nižný Mirošov
zapísaných v centrách voľného času zriadených na území iných obcí
Prítomní:
Za : 4

5
Proti: 0

Zdržal sa : Ing. Leško

Uznesenie č. 6/16/2013
Informácia o ukončení nájmu priestorov predajne potravín a pohostinstva pánom Jánom
Carachom
1.
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie žiadosť pána Jána Caracha, že dňom
30.04.2013 končí dohodou nájomnú zmluvu nebytových priestorov medzi obcou a Jánom
Carachom uzatvorenú dňa 30.06.2009
2. V zmysle §9a, ods.9, písm.c zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí, schvaľuje obecné
zastupiteľstvo zverejniť dnešným dňom na úradnej tabuli obce výzvu prenajať majetok
obce, priestory v budove súpisné číslo 49 – predajňa potravín a pohostinstva za účelom
prevádzkovania predajne potravín a pohostinstva s uzávierkou ponúk do 03.05.2013 do
16,00 hod. na obecnom úrade.
Prítomní : 5
Za:
5

Proti: 0

Zdržal sa :

0

Zapísal: Keselica
Mgr. Darina Keselicová
starostka obce

