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Správa o plnení uznesení z predchádzajúceho obecného zastupiteľstva zo
dňa 29.04.2015

Správu o plnení uznesení z predchádzajúceho OZ zo dňa 29.04.2015 - HKO predkladám
OZ v súlade s ustanovením §18f ods.1 písm. c) zákona č. 369/199 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov.

Uznesenie č. 56/2015 – kde OZ ukladá kronikárke obce pripraviť a predložiť na najbližšie
zasadnutie OZ koncept zápisu do obecnej kroniky za roky 2011 – 2014 k jeho schváleniu
-

Kronikárka bola písmene na to upozornená a bol jej daný dátum do kedy to má predložiť
a to do 12.06.2015. Na čo odpovedala že to určite doloží.

Uznesenie č. 63/2015 – kde OZ ukladá zamestnancovi OU uzatvoriť nájomnú zmluvu
s drobnochovateľmi na nebytové priestory na prízemí budovy s.č.: 345.
-

Touto úlohou bola poverená zamestnankyňa Mgr. Marcela Fonšová, ktorá nájomnú
zmluvu s drobnochovateľmi uzatvorila dňa 14.05.2015 s účinnosťou 15.05.2015

Uznesenie č. 68/2015 – kde OZ ukladá starostke obce vyžiadať od riaditeľa ZŠ a riaditeľky
MŠ všetky doklady, ktoré sú povinní predkladať v zmysle §5 ods.7 zákona č. 596/2003
o statnej správe v školstve a školskej samospráve
-

riaditeľka MŠ doklady, ktoré sú povinní predkladať v zmysle §5 ods.7 zákona č.
596/2003 o statnej správe v školstve a školskej samospráve doložila

-

riaditeľ /t.č. už bývalý/ sa starostke písomne vyjadril dňa 29.05.2015, že požadované
doklady resp. minulé nemá nakoľko ich v minulosti odovzdal bývalému starostovi.

Uznesenie č. 71/2015 – schválilo OZ vykonanie poslaneckej kontroly ZŠ v spolupráci
s HKO a rady školy. Výsledok kontroly bol vypracovaný správou trojčlenou komisiou.
-

Správa z uvedenej kontroly bola vypracovaná poslancami, ktorá je ako príloha k správe

Uznesenie č. 75/2015 – kde OZ poveruje starostku obce zabezpečením vypracovania
Doplnku č. 2 k Územnému plánu Obce Svrčinovec
-

uvedená úloha je v štádiu riešenia, kde sú už vyhotovené aj doklady ako aj konajú sa
ďalšie kroky , do zasadnutia OZ si myslím že bude dotiahnutá do konca.

PhDr. Jana Kubušová
hlavná kontrolórka obce
Vo Svrčinovci, dňa: 09.6.2015

