UZNESENIA Obecného zastupiteľstva v Látkach, zo dňa 27.01.2011
k bodu:

Návrh na schválenie náhradných sobášiacich, času, miesta a dňa konania sobášov

Uznesenie č. 1//2011
Obecného zastupiteľstva v Látkach:
A. schvaľuje
1. náhradného sobášiaceho a to:
Gondáš Jozef, Látky 109, poslanec OZ
Koristeková Marta, Ing., Látky, Čechánky 49, poslankyňa OZ
Kršiak Peter, Látky 138, poslanec OZ
Michalovský Rudolf, Ing., Látky, Nový Svet 59, poslanec OZ
Segeč Ján, Látky 150, poslanec OZ
2. deň sobášenia: piatok, sobota
3. čas sobášenia: 15.00 – 18.00 hod.
4. miesto : Obradná sieň Obecného úradu v Látkach
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

k bodu: Určenie zástupcu starostu obce
Uznesenie č. 2/2011
Obecného zastupiteľstva v Látkach
A. berie na vedomie
1. poverenie poslanca OZ Látky
Jána Segeča, bytom Látky 150
za zástupcu starostu obce v zmysle zákona č. 369/90 Z.b. o obecnom zriadení
v znp, § 13b, odst. 1
k bodu:

Správa o stave obecného úradu

Uznesenie č. 3/2011
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. berie na vedomie
1.

prednesené informácie starostu obce o technickom a materiálnom vybavení
Obecného úradu Látky

k bodu:

Návrh na možnosť výstavby bytov a rekonštrukcie stavieb v obci Látky

Uznesenie č. 4/2011
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. schvaľuje
1. zariadiť vypracovanie bezplatnej štúdie malometrážnych sociálnych bytov
v podkroví budovy základnej školy a budove zdravotného strediska
minimálne od troch uchádzačov, tak aby bol dodržaný zákon o verejnom obstarávaní
s inzerciou v tlačových médiách

Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

B. doporučuje
1. zistiť záujem mladých občanov o bývanie v sociálnych malometrážnych bytoch,
s písomným vyjadrením otázky ich spolufinancovania pri výstavbe takéhoto bytu
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. zabezpečiť jednanie s p. Poliakom Antonom, Látky 33
ohľadom odkúpenia pozemku pod výstavbu za účasti starostu obce
a zástupcu starostu
Hlasovanie: Za: 5

k bodu:

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Návrh na umiestnenie zdravotného strediska, klubu mládeže, klubu dôchodcov

Uznesenie č. 5/2011
Obecné zastupiteľstvo v Látkach:
A. berie na vedomie
1. informáciu o možnosti zabezpečenia zdravotného strediska v mesiaci 09.2011
v spolupráci s obcou Detvianska Huta
2. informáciu o umiestnenie klubu mládeže a klubu dôchodcov
v nevyužívaných budovách v majetku obce
k bodu:

Určenie obvodov poslancov a návrh na zriadenie komisií

Uznesenie č. 6/2011
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. určuje
1. obvod jednotlivých poslancov takto:
1. Polianky, Mláky - Segeč Ján, zástupca starostu
Bahleda Ľubomír, starosta obce
2. Čechánky, Nový Svet – Koristeková Marta, Ing., poslankyňa
Gondáš Jozef, poslanec
3. Látky, Paseky - Michalovský Rudolf, Ing., poslanec
Kršiak Peter, poslanec
Hlasovanie:

Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

B . nezriaďuje komisie
- poslanci sa budú zúčastňovať každých jednaní v počte minimálne dvaja
Hlasovanie: Za: 5
k bodu:

Rôzne

Uznesenie č. 7/ 2011

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A. schvaľuje:
1.

podpísanie zmluvy s fi. Thorma Výroba, k.s. Fiľakovo
na dodanie kachľovej pece za reklamu firmy v obci v zmysle Zmluvy o prenájme
reklamnej plochy vo výške 216€

Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

2. aktiváciu karty Skyline, č. 4200634066 7 na 12 mesiacov
pre príjem platených programov v televíznom káblovom rozvode v sume 99,00 €
z účtu televízneho káblového rozvodu
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

3. parkovanie služobného auta na adrese trvalého pobytu starostu obce
t.j. Látky, Nový Svet č. 83
Hlasovanie: Za: 5
4.

Proti: 0

Zdržal sa: 0

maximálne využívanie služobného auta a len vo výnimočných prípadoch
využitie súkromného motorového vozidla starostu obce na služobné účely

Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

5. využívanie súkromného mobilného telefónu starostu obce
s telefónnym číslom: 0903 290 900, s mesačným telefónnym paušálom 30,00€
a 10,00 € mesačným paušálom na mobilný internet, na služobmé účely,
v prípade prevolania tohto paušálu sa uhradí faktúra za tieto služby v plnej výške
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

6. refundácia kúpy mobilného telefónu pre starostu obce, zn. Nokia N8,
so zabudovanou GPS navigáciou v sume 199 €
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

7. kúpu notebooku pre starostu obce, s notebookovou prenosnou tlačiarňou
a príslušenstvom, do maximálnej výšky 1500 €
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

8. prihlásenie 10 členov Obecného hasičského zboru na odbornú prípravu
kde finančný príspevok za obec bude odsúhlasený na budúcom zastupiteľstve
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

B. berie na vedomie :
1. informáciu o výkone štátneho požiarneho dozoru
v podnikateľských objektoch na území obce

2. ohlásenie drobnej stavby Látky- stoková sieť, kanalizačné prípojky
3. Správu hlavného kontrolóra obce Látky, Ing. Ivana Sivoka
o kontrolnej činnosti za rok 2010
4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Látky
na I. polrok 2011
5. zadanie vypracovania odborného posudku na havarijný stav
budov : Základná škola Látky 51, Obecný úrad Látky 36
6.

prípravu stretnutia prezidenta TJ Družstevník Látky p. Segeča, Látky 150
a zároveň zástupcu starostu za investičnú akciu
„ Rekonštrukcia kultúrno-športového areálu Látky“ - tribúna

C. doporučuje:
1. žiadosti o výrub drevín z parcely KN č. 461/1, vo vlastníctve obce, žiadateľov:
Kelemen Ferdinand. Ing. a manž., Bratrícka 7, Lučenec

Husík Otto, Ing., Obrancov mieru 11, Fiľakovo
Bystrianska Jozefa, Malinovského 4, Brezno
zabezpečiť prostredníctvom Spoločného úradu v Hriňovej
Hlasovanie: Za: 5

Proti: 0

Zdržal sa: 0

D. dočasne pozastavuje
1. odpredaj pozemkov vo vlastníctve obce, v časti Rekreačná oblasť
Prašivá, z dôvodu reálnej obhliadky terénu a zmapovania
zabezpečenia prechodnosti z požiarnej techniky
a manipulácie pri výrube drevín a v tomto smere odpísať záujemcom o kúpu pozemkov
Hlasovanie: Za: 5
k bodu:

Proti: 0

Zdržal sa: 0

Interpelácie, diskusia

Uznesenie č. 8/2011
Obecné zastupiteľstvo v Látkach :
A . doporučuje starostovi obce doriešiť autobusové spojenie
v zmysle požiadavky občana p. Kuvika
I. Overovateľ:

II. Overovateľ:

Ľubomír Bahleda, v.r.

Koristeková Marta, Ing., v.r.

Kršiak Peter. v.r.

starosta obce

poslankyňa OZ

poslanec

