Uznesenie z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Zbyňove konaného 1.
augusta 2013

Obecné zastupiteľstvo obce Zbyňov schvaľuje:

Bod č. 13/2013 – Monitorovaciu správu o plnení programového rozpočtu obce Zbyňov k
30.6. 2013
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Bod č. 14/2013 – a) predaj majetku obce, nehnuteľnosti – stavbu súp. č. 92, popis stavby:
základná škola, postavená na pozemku KNC parc. č. 445/7 v katastrálnom území obce
Zbyňov formou verejnej obchodnej súťaže podľa ust. § 9a ods.1 písm. a) zákona č.
138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov v spojení s ust. § 281 zákona č.
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.
b) podmienky obchodnej verejnej súťaže v zmysle § 9 ods. 2, písm. b) zákona 138/1991 Zb.
o majetku obcí v znení neskorších predpisov, v rozsahu tak, ako boli predložené na rokovanie
obecného zastupiteľstva a tým, že v tomto rozsahu budú zverejnené na úradnej tabuli obce,
internetovej stránke obce a regionálnej tlači, a návrh zmluvy s víťazom VOS.
c) členov komisie na otváranie a hodnotenie predložených súťažných návrhov pre vyhlásenú
verejnú obchodnú súťaž, a to Ing. Stanislav Hudek – starosta obce, poslanci obecného
zastupiteľstva: Ing. Tibor Slyško, Mgr. Eva Janísková, Ing. Michal Smuda, Pavol Majerčík,
Mária Myšiaková, Daniela Mačugová, Roman Urík, JUDr. Anna Kecerová Veselá
(advokátka).
d) ponuky je možné odovzdať do 27.9. 2013 do 10,00 hod. Otváranie a hodnotenie ponúk sa
uskutoční 27. 9. 2013 o 17,00 hod.
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Bod č. 15/2013 – Rozpočtové opatrenie č. 3/2013
Za: 6

Proti: 0

Zdržal sa: 1

Bod č. 16/2013 – Variant dopravného napojenia na „Športcentrum“ Zbyňov z cesty 3.
Triedy 518013 cez lokalitu Trnovica.
Za: 7

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo obce Zbyňov berie na vedomie:

Bod č. 17/2013 – Hospodárenie obce Zbyňov za 1. Polrok 2013.
Členenie finančného rozpočtu bolo nasledovné:
- príjmy bežného rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 117 082,64 Eur, pri plnení na 50,67 %
k upravenému rozpočtu a výdavky bežného rozpočtu boli čerpané vo výške 116 855,16 Eur
pri plnení na 42,77 % k upravenému rozpočtu.
- príjmy kapitálového rozpočtu boli dosiahnuté vo výške 0 Eur, pri plnení na 0 Eur
k upravenému rozpočtu a výdavky kapitálového rozpočtu boli čerpané vo výške 18 033,44
Eur pri plnení na 100% k upravenému rozpočtu.
- príjmové finančné operácie tvoria prevedené nevyčerpané finančné prostriedky
z predchádzajúcich rokov vo výške 18 033,44 Eur.
- hospodárenie obce Zbyňov k 30. 6. 2013 vykázalo prebytok vo výške 227,48 Eura.

Za: 7

V Zbyňove: 1. agusta 2013

Proti: 0

Zdržal sa: 0

...............................................................
Ing. Stanislav HUDEK
Starosta

