Uznesenia
Z rokovania riadneho obecného zastupiteľstva obce Bžany konaného dňa 23.12.2014
Obecné zastupiteľstvo na svojom riadnom zasadnutí prerokovalo:
1.Návrh VZN č. 1/2014 o zásadách hospodárenia s majetkom obce
2.Návrh rozpočtu na rok 2015
3.Návrh vývozcu komunálneho odpadu v roku 2015
4.Návrh na založenie občianskeho združenia s účasťou obce
5.Odkúpenie kultúrno - spoločenskej budovy
6.Žiadosť p. Pitkovej a spol.a Jozefa Hrabka o odkúpenie pozemkov v k.ú. Valkov kupujúcim
7.Žiadosť p. Slivku o odkúpenie vyradenej pračky
8.Projekt na prevenciu proti kriminalite
Obecné zastupiteľstvo v obci Bžany
schvaľuje
Uznesenie č. 1
Návrh VZN č. 1/2014 o zásadách hospodárenia s majetkom obce
Uznesenie č. 2
Návrh rozpočtu na rok 2015
Uznesenie č.3
Za vývozcu komunálneho odpadu v roku 2015 fi. FURA s.r.o.
Uznesenie č.4
Založenie občianskeho združenia s účasťou obce s názvom „ Bocianik“
Uznesenie č.5
odkúpenie Sociálnej budovy bez súpisného čísla evidovanej na LV č. 147 k.ú. Bžany postavenej
na pozemku registra "C" číslo 10, zastavané plochy a nádvoria vo výmere 193 m2 bez tohto pozemku
od Družstva podielnikov Lomné za dohodnutú cenu 1900,-€.

Uznesenie č. 6
Predaj pozemku v k. ú. Valkov o výmere 39 m2 pre kupujúcu p. Pitkovú a spol.
Uznesenie č. 7
neschvaľuje
Projekt na prevenciu proti kriminalite
Uznesenie č. 8
poveruje starostku obce:

a)zverejniť výsledky výberového konania v mieste obvyklým spôsobom
b)uzavrieť zmluvu s poskytovateľom služby – vývoz komunálneho odpadu v roku 2015
s firmou FURA s.r.o. Košice
c)zverejniť rozpočet obce na rok 2015
d)pripraviť stanovy a návrh na registráciu občianskeho združenia „ Bocianik“
e)spolu s najmenej 2 poslancami preveriť, lokalitu v ktorej sa nachádza pozemok parc.
parc. č. 245/193 v k.ú. Valkov o výmere 695 m2, o odkúpenie ktorého požiadal Jozef
Hrabko
f)

uzavrieť zmluvu na odkúpenie kultúrno - spoločenskej budovy v obci Bžany od
Družstva podielnikov Lomné

g)

vrátiť dotáciu na prevenciu proti kriminalite

h)

spolu s poslancami OZ pripraviť uvítanie Nového roka 2015

V Bžanoch 23.12.2014

Overovatelia zápisnice: Vladimír Šintaj
Ján Lešňák

JUDr. Mária Kasičová
starostka obce

