
Obecné zastupiteľstvo v Ľuboticiach

Závery z rokovania
obecného zastupiteľstva obce Ľubotice dňa 09. 11. 2009

Obecné zastupiteľstvo zobralo na vedomie:
Správu o kontrole plnenia uznesení OcZ 

Obecné zastupiteľstvo prijalo nasledovné uznesenia:
Uznesenie 1/11/2009: OcZ schvaľuje program rokovania OcZ č. 10/2009

   Za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Macko a Ing. Zapotoka

Uznesenie 2/11/2009:  OcZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2009 vo výške 680 € pre 
                                     Gréckokatolícku cirkev - farnosť Ľubotice na zakúpenie ikony do 
                                     ikonostasu
                        
Uznesenie 3/11/2009: OcZ schvaľuje dotáciu z rozpočtu obce na rok 2009 vo výške 7000 € pre 
                                    Rímskokatolícku cirkev na opravu interiéru filiálneho kostola v 
                                    Ľuboticiach
                                                         
Uznesenie 4/11/2009: OcZ schvaľuje zmenu rozpočtu obce na rok 2009 rozpočtovým 
                                    opatrením č. 1/2009
                                  
Uznesenie 5/11/2009: OcZ súhlasí so začlenením obce Čelovce do školského obvodu ZŠ 
                                    Ľubotice

Uznesenie 6/11/2009: OcZ súhlasí s uzavretím Dohody o vzájomnej spolupráci s obcou 
                                     Kapušany na úseku plnenia úloh obecného hasičského zboru pre obec 
                                     Ľubotice. Finančná náhrada bude vo výške 15% ročných nákladov na 
                                     Obecný hasičský zbor obce Kapušany.

Uznesenie 7/11/2009: OcZ schvaľuje zníženie ročných odmien pre poslancov, starostu a 
                                     hlavného kontrolóra obce o 10% oproti roku 2008 z dôvodu 
                                     nepriaznivých dopadov hospodárskej krízy

Uznesenie 8/11/2009: OcZ schvaľuje ročnú odmenu pre hlavného kontrolóra obce vo výške 9% 
                                     zo základného ročného platu v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. a ročnú 
                                     odmenu pre starostu obce vo výške 9% základného ročného platu v 
                                     zmysle zákona č. 253/1994 Z. z.

Uznesenie 9/11/2009: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 22 000 € pre TJ SOKOL  Ľubotice z 
                                     rozpočtu obce na rok 2010. Pri umiestnení futbalového A- mužstva po 
                                     skončení sezóny 2009 – 2010 od 3. miesta nižšie, sa dotácia zníži o 
                                     2000 €.

Uznesenie 10/11/2009: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 1000 € pre Klub kresťanských
                                      seniorov Ľubotice z rozpočtu obce na rok 2010



Uznesenie 11/11/2009: OcZ schvaľuje dotáciu vo výške 700 € pre FS Kelemeske furmani z 
                                      rozpočtu obce na rok 2010

Uznesenie 12/11/2009: OcZ schvaľuje odmenu 100 € pre tritisíceho obyvateľa obce Ľubotice

V Ľuboticiach 09. 11. 2009

            
                                                                                                      MVDr. Štefan Krajči
                                                                                                             starosta obce


