Uznesenia
zo 4. zasadnutia zastupiteľstva v roku 2018 zo dňa 06. 11. 2018
Obecné zastupiteľstvo obce Bohúňovo
berie na vedomie:

Kontrolu uznesení OZ zo dňa 17. 08. 2018
Referáty o podujatiach - Naše dedičstvo, V. Jesenný festival
Referát o VIII. Otvorenej univerzite samospráv
Informácie o prebiehajúcich projektoch – dokončenie výstavby parku pri kultúrnom
dome z Programu obnovy dediny, Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove –
KULTMINOR, Projekty cez úrad práce: reštart, §50j, Rekonštrukcia domu so súp. č,
56, začatie výstavby miesta poslednej rozlúčky a pokračovanie vodovodu
5. Informácie o podaných žiadostiach o podporu: dokončenie obecného vodovodu,
pokračovanie úpravy verejného priestranstva okolo vstupu do suterénu
6. Informácie o stave projektov pripravených na výzvy MAS OZ KRAS
7. Informácie o príprave projektu na výzvu č. 29 Ministerstva životného prostredia SR
8. Informácie o použití daru od urbárskej spoločnosti Bohúňovskí pasienkari a urbárnici
Bohúňovo
9. Informácie o rekonštrukcii domu so súp. č, 56
10. Informácie o výsledku odvolania proti rozhodnutiu o vyrubenej dane - Lesy SR...
11. Informácie o využití daru Tibay Terike
1.
2.
3.
4.

uznesením č. 24/2018
schvaľuje: Rozpočtové opatrenie č. 1/2018 na zmenu rozpočtu vypracovaný účtovníčkou

obce Máriou Šeďovou

uznesením č. 25/2018
zmenu projektového zámeru obce na pripravovanú výzvu MAS OZ KRAS

3.1.3 Investície do vytvárania podmienok pre trávenie voľného času, kód opatrenia 7
Základné služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach, podopatrenie 7.4
- namiesto Modernizácie športového ihriska v Bohúňove, SO 02 Sociálne zariadenie
novodobé ihrisko v Bohúňove 2. Etapa, výška žiadanej podpory 25 000 eur

uznesením č. 26/2018
schvaľuje: predaj lesného pozemku

1. INDevel s. r. o. za cenu uvedenú v ponuke zo dňa: 30. 07. 2018. 0,30 euro/m2, t. j. 10
530,68 m2 spolu 3 159,00 eur,

2. JUDr., Ing. Attila Fazekas za cenu uvedenú v ponuke zo dňa: 30. 07. 2018. 2500 euro/ha,
t. j. 1,7497 ha spolu 4374,00 eur.
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 27/2018
Odmeny poslancov za rok 2018
ukladá: starostke vyplatiť odmeny v mesiaci december 2018

uznesením č. 28/2018
schvaľuje: Vyplatenie zostatku nevyčerpanej dovolenky starostky pri skončení funkčného

obdobia
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