Uznesenia
z 1. zasadnutia zastupiteľstva v roku 2015 zo dňa 02. 02. 2015
Obecné zastupiteľstvo obce Bohúňovo
berie na vedomie:
1. Referát starostky o podujatiach - Prvý jesenný festival v Bohúňove, Oslava Mikuláša
2. Vyúčtovanie projektu Úradu vlády: Tradičné tvorivé dielne v Bohúňove
3. Referát starostky o prebiehajúcich projektoch:, Oprava MK k cintorínu, ÚPSVaR –
aktivačná činnosť
4. Aktuálne podujatia - maškarný ples pre deti, ples Mikroregiónu Domica, kladenie
vencov, tradičný environmentálny deň Mikroregiónu Domica
5. Podané žiadosti o podporu – pokračovanie obecného vodovodu, tradičné tvorivé
dielne v Bohúňove
6. Referát starostky o aktivačnej činnosti
7. Finančnú uzávierku za rok 2014
8. Prehľad čerpania príspevku FK Sokol Bohúňovo poskytnutého obcou za rok 2014

uznesením č. 1/2015
schvaľuje: plánované rozvojové aktivity obce na rok 2015

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Pokračovanie vodovodu – z podpory EF
Vyriešenie cesty na cintoríne v Bohúňove - z vlastného rozpočtu
Elektrická prípojka na cintoríne v Bohúňove - z vlastného rozpočtu
Riešenie rizikových stromov na cintoríne v Bohúňove - z vlastného rozpočtu
Vyhotovenie PD altánku na obidva cintoríny obce – z vlastného rozpočtu
Začatie altánku na cintoríne v Bohúňove – z podpory od urbárskej spoločnosti
Oprava komunikácie pred detským ihriskom v Bohúňove – z vlastného rozpočtu
PD na rozdelenie dažďovej vody z centra obce – z podpory
Pokračovanie otvorenej dažďovej kanalizácie v Tibe na začiatku obce - z vlastného
rozpočtu
10. Mŕtve rameno Slanej – začať územné konanie a stavebné povolenie
11. Budova záchodu na športovom ihrisku - stavebné povolenie vybaviť
12. Žalúzie na okná obecného úradu - nákup
13. Stolno-tenisová miestnosť – izolácia z vonka + oprava z vnútra
14. Oprava strešnej krytiny na budove remeselníckeho domu – bývalá materská škôlka – z
podpory
15. PD rekonštrukcie záchodov v KD – vlastný zdroj
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 2/2015
schvaľuje: Plánované podujatia na rok 2015

uznesením č. 3/2015
schvaľuje: hradiť výdavky vstupného na reprezentačný ples mikroregiónu Domica
poslancom a občanom aktívne pracujúcim vo výboroch organizácií v obci – ZO Csemadok,
FK Sokol a taktiež občanovi: Pavolovi Gyömbérovi za výpomoc pri varení guľáša na
športovom festivale.
ukladá: starostke zorganizovať podujatie v zmysle schváleného uznesenia

uznesením č. 4/2015
schvaľuje: Využiť všetky možné príležitosti na získanie podpôr na uskutočnenie
schválených rozvojových aktivít a podujatí, včítane aj tých ktoré boli pôvodne naplánované z
vlastného rozpočtu
ukladá: starostke vykonať uznesenie

uznesením č. 5/2015
schvaľuje: Odpis kníh v obecnej knižnici na základe návrhu knihovníčky spolu v počte 432
ks. /zoznam v prílohe/
ukladá: starostke informovať knihovníčku o uznesení

