Zápisnica
z 5. zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 21.10.2011
Program: 1. Otvorenie
2. Schválenie programu rokovania zasadnutia
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
4. Kontrola plnenia uznesení z posledného zastupiteľstva
5. Správa o hospodárení
6. Informácia o realizácií projektov
7. Diskusia
8. Návrh na uznesenie
k bodu 1. Zasadnutie otvoril a viedol starosta obce
k bodu 2. Program rokovania bol schválený ako je uvedený v pozvánke
k bodu 3. Zapisovateľ bol schválený Ing. Albert Dzemján a overovatelia zápisnice boli
schválení Marián Bešák a Igor Cukrovaný.
k bodu 4. Uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva boli splnené okrem usadenia
retardérov v úseku obecnej cesty od hasičskej zbrojnice po hospodársky dvor.
k bodu 5. Správu o hospodárení za 9 mesiacov roka 2011 predniesol starosta obce.
k bodu 6. Starosta obce informoval obecné zastupiteľstvo o projekte „Prvý realizačný projekt
protipovodňových opatrení“, ktorý je ukončený a pripravuje sa záverečná správu,
ktorú zabezpečuje odborný garant Ing. Hric .
k bodu 7. V diskusii starosta informoval ohľadom obecnej cesty medzi Kerekaničom
a Boškom Antonom až po Džundovú, táto je v štádiu riešenia, pozemky sú už
odkúpené, je potrebné formou kúpnych a zámenných zmlúv zapísať na LV na
katastri v Humennom, je potrebné vysporiadať cestu na začiatku obce smerom
k domu smútku od Hajdučka po Čarňanskeho.
Ing. Džubák sa informoval ohľadom zachovania škôlky z dôvodu, aby nedošlo
k znehodnoteniu ako dopadla škola. Prehodnotiť uskladnenie nástrojov pre fitnes
a posilňovňu pána Róberta Balaščíka. Starosta informoval prítomných ohľadom
SCVČ v Ptičom čo sa týka financovania podielu obce a SCVČ. Je potrebné poslať
tabuľku plnenia dotácií starostovi obce e-mailom vo forme xls.
k bodu 8: Návrh na uznesenie
Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie:
-

správu o hospodárení za 9 mesiacov roka 2011,
projekt „Prvý realizačný projekt protipovodňových opatrení“,
uznesenia z predchádzajúceho zastupiteľstva,
vysporiadanie obecnej cesty medzi Kerekaničom a Boškom po Džundovú
vysporiadanie cesty od Hajdučka po dom smútku (Čarňanský)

schvaľuje:
- program rokovania,
- zapisovateľa a overovateľov zápisnice
- finančný výkaz o plnení rozpočtu subjektu verejnej správy za obec za 9 mesiacov t.r.

-

finančný výkaz o vybraných údajoch z aktív a pasív subjektu verejnej správy obce za
9 mesiacov t.r.
finančný výkaz o prírastku a úbytku vybraných pohľadávok a záväzkov subjektu
verejnej správy za 9 mesiacov t.r.

poveruje:
- finančnú komisiu obecného zastupiteľstva a hlavného kontrolóra kontrolou CVČ vo
veci čerpania a nakladania prideľovaných finančných prostriedkov na rok 2011
Zapisovateľ:
Overovatelia zápisnice:
Marián Čorný
Starosta obce Ptičie

Ing. Albert Dzamjan
Marián Bešák, Igor Cukrovaný
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