Zápisnica
Z druhého zasadnutia OZ obce Blesovce konaného dňa 11.03.2011 o 18.00 hod
v zasadačke OcU Blesovce
Prítomní:
Ing. Zdeněk Michalec, starosta obce
MUDr. Peter Petrík , poslanec
Michal Turčan, poslanec
Jozef Božik, poslanec
Guliková Alena, zapisovateľka
Neprítomní - ospravedlnení
Jozef Matejovič, poslanec
Jozef Uhrík , poslanec
Program schôdze:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

otvorenie
vymenovanie zapisovateľa
vymenovanie overovateľov zápisnice
správa audítora o hospodárení obce za rok 2010
záverečný účet obce Blesovce
odsúhlasenie knižničného a výpožičného poriadku v obecnej knižnici
rôzne
diskusia
uznesenie
záver

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Schôdzu začal starosta obce privítaním poslancov OZ i hostí. Ako zapisovateľku určil
pracovníčku OcU Blesovce p. Alenu Gulikovú a overovateľmi zápisnice boli určení p. Jozef
Božik a p. Michal Turčan.
Starosta prečítal audítorskú správu , ktorú vykonal Ing. Michal Lažo a oboznámil prítomných
zo záverečným účtom obce Blesovce za rok 2010. Všetci prítomní poslanci záverečný účet
obce Blesovce odsúhlasili. Ďalším bodom bol knižničný a výpožičný poriadok obecnej
knižnice, ktorú prevádzkuje obec od 17.12.2009 pod vedením p. Evy Kovaříkovej. Všetci
prítomní poslanci súhlasili. V bode rôzne sa starosta ako k prvému vyjadril k žiadosti
o odkúpenie pozemku p. Jánom Mižákom. Jedná sa o obecný pozemok p.č. 64/19 o výmere
182m2, ktorý nadväzuje na pozemok ktorý menovaný odkúpil od p. Rudolfa Medeka a Anny
Medekovej. Poslanci predaj odporučili. Ďalším bodom bol transfer z Krajského úradu ŽP,
ktorý prišiel v decembri 2010 a bol úrčený na služby a nákup spojený s odstraňovaním škôd
na majetku po odvolaní druhého stupňa povodňovej aktivity. Transfer je možné použiť do
31.3.2011 vyúčtovať do 10.4.2011. Starosta navrhol na základe ponuky firmy FIRE, aby bolo
zakúpené čerpadlo na benzínový pohon s výkonom 1200 l/min. Po vzájomnej diskusii
poslanci odsúhlasili zakúpenie uvedeného čerpadla.
Ďalším bodom bolo odvolanie predsedu DHZ p. Jozefa Španku a vymenovanie nového
predsedu DHZ p. Jozefa Matejoviča. Poslanci návrh odsúhlasili.
Ďalej oboznámil prítomných, že od 1.3.2011 bol prijatý na aktivačné práce p. Miroslav
Masaryk a od 1.4.2011 bude vykonávať menšie služby pre obec podľa § 3 ods. 3 písm. a)
zákona č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení p. Luboš Rondoš. Uvedené vzali poslanci na
vedomie.

Ďalším bodom bolo prejednanie riešenia vodnej nádrže. 28.2.2010 bola zaslaná ponuka na
riešenie úpravy vodnej nádrže , kde cena projektovej dokumentácie predstavuje sumu 1200
EUR. Poslanci majú za úlohu do budúceho zasadnutia OZ porozmýšľať nad uvedeným
návrhom a vyjadriť sa k nemu.
Ďalším bodom bolo prejednanie a odsúhlasenie reprezentačného na obecnom úrade. Poslanci
odsúhlasili čiastku 50 EUR mesačne. V závere bolo prejednanie právomoci starostu robiť
zmeny v rozpočte v priebehu účtovného roku 2011 do výšky 3300 EUR.. Na to mal dotaz
poslanec Petrík, či je možné toto uznesenie v priebehu roka zrušiť alebo nie. Odpoveď bola
áno, takže právomoc starostu bola odsúhlasená.
Posledným bodom bolo určenie hodín na hranie stolného tenisu v priestoroch kultúrneho
domu. Po vzájomnej dohode poslanci schválili, že stolný tenis sa bude hrávať vždy vo štvrtok
od 17.00 hod do 19.00 hod.
Po diskusii bolo prečítané uznesenie č.2/2011, ktoré poslanci OZ jednohlasne schválili.
Záverom starosta obce poďakoval všetkým prítomným za účasť a schôdzu ukončil.
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.............................................
zapisovateľka

