Zápisnica
zo zasadania obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 02. 05. 2017
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Ospravedlnení: Andrej Šarmír
Overovatelia: Helena Jarábková, Mgr. Daniela Borovská
Zapisovateľka: Lenka Galovičová

Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Otvorenie schôdze
Kontrola uznesenia
Projekt Adaptácia časti podkrovia ZŠ Igram
Žiadosť o poskytovanie jednorazovej pomoci
Zmena príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v Materskej škole Igram
Rôzne
Záver

Ad.1/ Otvorenie schôdze
Peter Holek, starosta obce Igram, privítal prítomných poslancov. Skonštatoval, že obecné
zastupiteľstvo je uznášaniaschopné a zahájil zasadanie obecného zastupiteľstva. Určil
overovateľov zápisnice a zapisovateľku. Predniesol návrh programu, ktorý bol jednohlasne
schválený.

Ad.2/ Kontrola uznesenia
Starosta prítomných poslancov informoval o plnení uznesenia č. 2, ktoré bolo prijaté dňa 28.
03. 2017. Obecné zastupiteľstvo skonštatovalo, že uznesenie bolo splnené.

Ad.3/ Projekt Adaptácia časti podkrovia ZŠ Igram
Starosta informoval prítomných poslancov, že obec ďalej nedokáže svojpomocne uskutočniť
stavebné práce na objekte a nevie pokračovať v pôvodnom režime, preto navrhol osloviť
odborníka na verejné obstarávanie.

Ad.4/ Žiadosť o poskytnutie jednorazovej finančnej pomoci
Obecnému zastupiteľstvu bola predložená žiadosť o finančnú výpomoc, ktorá bola doplnená
o chýbajúce dokumenty. Na základe dôvodov, ktoré p. Lukovičová v žiadosti uvádza sa
poslanci rozhodli finančne pomôcť rodine uhradením rodičovského príspevku v Materskej
škole Igram, ktoré budú poukázané na účet škôlky.

Ad.5/ Zmena príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v Materskej
škole Igram
Starosta predložil návrh na zmenu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa
v Materskej škole Igram, aby mesačný poplatok 12 € platil iba pre deti, ktoré majú trvalý
pobyt v obci Igram. Pre deti, ktoré nemajú trvalý pobyt v našej obci bude výška príspevku na
čiastočnú úhradu nákladov za pobyt vo výške 15 €. Zmena mesačného príspevku nadobúda
platnosť od nasledujúceho školského roka t.j. 2017/2018. V súčasnosti je platné rozhodnutie o
mesačnom poplatku 12 € pre deti z Igramu a Kaplnej a pre ostatné deti 15 €. Poslanci s
predloženým návrhom súhlasili.

Ad.10/ Rôzne
Starosta navrhol zrealizovať opravy na vodovodnom a elektrickom pripojení v kultúrnom
dome a informoval prítomných o výzve zameranej na obnovu kultúrnych domov, do ktorej by
sa obec mohla zapojiť.
Prítomných informoval, že
-

na miesto riaditeľky v Materskej škole bolo vyhlásené výberové konanie,

-

14. mája bude obecný úrad organizovať Deň matiek

-

Henrichovi Danišovi bude predložená výzva na odstránenie stavby, ktorá je
neobývateľná, stojí na obecnom pozemku

-

plánuje vyhlásiť brigádu na úpravu okolia bytovky a pozemku za pohostinstvom Max,
nakoľko na týchto pozemkoch vznikajú nelegálne skládky

-

obec by mala vytvoriť miesto, kde budú môcť občania vyvážať odpad z orezu kríkov
a stromov, priestor by bol oplotený a prístupný v určitý deň v týždni a v stanovenom
čase

Ad.11/ Záver
Po prijatom uznesení sa starosta poďakoval prítomným za účasť a schôdzu ukončil.

Overovatelia:

Mgr. Daniela Borovská

............................................

Helena Jarábková

............................................

Uznesenia č. 3/2017
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 02. 05. 2017

Obecné zastupiteľstvo schvaľuje:
1. starostovi Petrovi Holekovi, aby pri pokračovaní stavebných prác na projekte
Adaptácia podkrovia ZŠ Igram oslovil odborníka na verejené obstarávanie
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

2. na základe Žiadosti o poskytnutie pomoci, ktorú predložila pani Barbora
Lukovičová, poskytnúť finančnú pomoc vo výške 115 €, ktoré budú poukázané na
účet Materskej školy Igram
Hlasovanie:
Za: 6 poslancov
Proti: 0 poslancov

3. zmenu príspevku na čiastočnú úhradu nákladov za pobyt dieťaťa v Materskej škole
Igram na 12 € pre deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Igram a na 15 € pre deti,
ktoré nemajú trvalý pobyt v obci Igram s platnosťou od školského roku 2017/2018

Hlasovanie:
Za:
poslancov
Proti:
poslancov

Peter Holek
starosta obce

Prezenčná listina
zo zasadania Obecného zastupiteľstva v Igrame dňa 02. 05. 2017

Peter Holek

.......................................

Pavel Ščasný

.....................................

Jaroslav Šulák

....................................

Ing. Vít Hinca

.....................................

Mgr. Daniela Borovská

.....................................

Helena Jarábková

....................................

Martina Jarábková

....................................

Mgr. Maršálek Tomáš

.......................................

Lenka Galovičová

.......................................

