Zápisnica
z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného
dňa 30. 11. 2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-

Prítomní:

Starostka obce: Mária Mišáková
Zástupca starostky: Jozef Minárech

Členovia OZ

Neprítomní:

Bohuslav Kopecký
Mgr.Ľudmila Závodská
MVDr.Hájek Miloš
Ing.Ondrej Novosad
Daniela Fialová – ospravedlnená
Ing.Ján Pšenák - ospravedlnený

Overovatelia zápisnice:
Mgr.Ľudmila Závodská
MVDr.Miloš Hájek

Hostia:

podľa prezenčnej listiny

Program zasadnutia:
1/ Zahájenie
2/ Návrh rozpočtu na rok 2010
3/ VZN do dani z nehnuteľností a komunálnom odpade
na rok 2010
4/ VZN o určení výšky dotácie na prevádzku MŚ, ŠJ, ŠK
na rok 2010
5/ Došlá pošta
6/ Rôzne

l/ Zahájenie – otvorenie zasadnutia
Otvorenie zasadnutia vykonala starostka obce p.Mária Mišáková, ktorá privítala
prítomných a konštatovala, že prítomných je nadpolovičná väčšina poslancov.
Oboznámila ich s programom a postupovalo sa podľa jednotlivých bodov programu.

2/ Návrh rozpočtu na rok 2009
P. starostka oboznámila členov OcZ s návrhom rozpočtu na rok 2010. Návrh je
vypracovaný písomne a je prílohou zápisnice. Voči vypracovanému návrhu rozpočtu vystúpil
občan p.Dušan Závodský, ktorý mal pripomienku k položke úveru. Ďalej vystúpil Ing.Martin
Mach za organizáciu TJ Dynamo Motešice, ktorí požadujú do rozpočtu sumu 3190 € pre TJ.
Členovia OcZ sa uzniesli na tom, aby návrh rozpočtu bol prejednávaný na verejnej schôdzi
občanov.

3/ VZN o dani z nehnuteľností a komunálnom odpade na rok 2010
P.starostka informovala členov OcZ , že pre rok 2010 sa nebude prijímať nové VZN
z toho dôvodu, že dane sa zvyšovať nebudú. Na vývoz komunálneho odpadu obec dopláca
/cca 5 € na osobu +rok/ napriek tomu sa poplatok zvyšovať nebude, budú prijaté úsporné
opatrenia pri vývoze veľkoobjemových kontajnerov a dôslednejšie sa bude riešiť aj separácia
odpadu.

4/ VZN o určení dotácie na prevádzku MŠ, ŠJ, ŠK na rok 2010
Z toho dôvodu, že rozpočet obce na rok 2010 nebol ešte schválený, VZN o určení dotácie
bude schvaľované až na budúcom zasadnutí obecného zastupiteľstva.

5/ Došlá pošta
P.starostka informovala členov s došlou poštou
- žiadosť Základnej školy s MŠ Motešice o finančnú dotáciu pre projekt „Zdravá výživa“
vo výške 70 € .Členovia OcZ uvedenú sumu na projekt schválili.
-žiadosť Základnej školy s MŠ Motešice o povolenie výnimky v organizácii popoludňajšieho
vyučovania: skrátiť dĺžku obednej prestávky z pôvodných 30 minút na 20 minút. Členovia
OcZ žiadosť schválili.
- žiadosť Školskej jedálne pri ZŠ s MŠ Motešice o preradenie detí MŠ do l.finančného pásma
nákladov na nákup potravín. Doteraz boli deti MŠ v 2.finančnom pásme a žiaci ZŠ
v 1.finančnom pásme. V zmysle zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení
neskorších predpisov, musia byť stravníci v rovnakom finančnom pásme. Členovia OcZ
preradenie deti MŠ do 1.fančného pásma schválili.

U Z N E S E N I E č.209/2009
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach
a/ finančnú dotáciu pre ZŠ s MŠ na projekt
„Zdravá výživa“ v sume 70 €
s ch v a ľ u j e 1 poslanec p.Kopecký sa zdržal
hlasovania
b/ výnimku v organizácii popoludňajšieho vyučovania
v ZŠ s MŠ Motešice
jednohlasne s ch v a ľ u j e

c/ preradenie detí MŠ z 2.finančného pásma do 1.fin.
pásma nákladov na nákup potravín
jednohlasne s ch v a ľ u j e

- žiadosť p.Ginterovej Evy, Motešice s.č.105 o prenájom priestorov v priestoroch KD
a zdravotného strediska. Využijú sa priestory chodby v budove obecného úradu
a jedna miestnosť z kultúrneho domu výmera cca 40m2. Prerábku si po dohode urobí
žiadateľka na vlastné náklady a preto o prenájom žiada na dobu 10 – 15 rokov.
Náklady, ktoré vzniknú pri prerábke žiada zohľadniť v nájme. Členovia OcZ
s prenájom priestorov súhlasili.

U Z N E S E N I E č.210/2009
Obecné zastupiteľstvo v Motešiciach prenájom
priestorov v kultúrnom dome a chodby zdravot.
strediska o výmere cca 40 m2 pre p.Ginterovú
jednohlasne s ch v a ľ u j e
a ukladá
-starostke obce:
vypracovať zmluvu o prenájme priestorov
- žiadosť ZŠ s MŠ o navýšenie rozpočtu na rok 2010. Žiadosť bude prejednaná až po
schválení rozpočtu obce na rok 2010.

Rôzne:
-MVDR.Miloš Hájek sa dotazoval na IBV pri škole, ako sa pokračuje. Ďalej sa informoval
ako je to s pozemkami pod ČOV.
-starostka informovala o výrube orecha a 4 ks briez pri škole, drevo bolo použité na kúrenie
počas volieb v Dolných Motešiciach a ostatné sa previezlo do budovy bývalej škôlky, kde
bude použité ešte na vykurovanie Pošty.
-pripravuje sa 4.12.2009 Mikuláš, dňa 20.12.2009 vianočný koncert a 31.122009 rozlúčka
a privítanie Nového roka 2010.

U k o n č e n i e : Body programu boli prerokované a zasadnutie bolo ukončené.
Overovateľ:
Mgr.Ľudmila Závodská

Overovateľ:
MVDR.Miloš Hájek

Starostka obce:
Mária Mišáková

