UZNESENIE
zo 7. zasadnutia OZ konaného dňa 09.09.2009 v MKS v Turanoch
Obecné zastupiteľstvo v Turanoch
A/ schvaľuje
1. VZN obce Turany o hospodárení s majetkom obce Turany
2. uzatvorenie dohôd o rozšírení pôsobnosti OHZ Turany pri zdolávaní požiarov medzi obcou
Turany a obcami Nolčovo, Šútovo a Ratkovo
3. zapojenie sa obce Turany do projektu „Renovácia sídiel obcí“ v severnej a južnej časti obce
4. vypracovanie technického projektu a žiadosti v súlade s výzvou
5. vyplatenie jednorazových odmien pre členov historickej komisie podľa návrhu starostu
obce
6. udelenie odmeny starostovi obce vo výške 30% súčtu platov vyplatených za obdobie
1.- 4. štvrťrok 2008
B/ berie na vedomie
1. kontrolu plnenia uznesení z OZ
2. informáciu o stave pohľadávok obce k 30.6.2009
3. informáciu o možnosti využitia nehnuteľností vo vlastníctve obce v lokalite Dielec
v k.ú. Turany
C/ ukladá
1. stavebnému úradu vyzvať vlastníkov nehnuteľností v intraviláne obce na úpravu
– vykosenie zaburinených pozemkov
D/ žiada
1. starostu obce, aby podával písomnú informáciu o prenájmoch a predajoch majetku obce
v zmysle požiadavky ekonomickej komisie obce od platnosti VZN o
hospodárení
s majetkom obce
2. starostu obce, aby vo svojej kompetencii zabezpečil vypracovanie Smernice o nakladaní
s majetkom obce
T : 30.11.2009
3. starostu obce zvolať mimoriadne zasadnutie OZ k výstavbe RD v časti Mohylka
T : do 31.10.2009
4. starostu obce rokovať osobne s MUDr. Tokarčíkom ohľadom splatenia dlhu za neuhradené
služby spojené s užívaním nebytových priestorov – ambulancie všeobecného lekára
v severnej časti obce a riešiť nepriaznivú finančnú situáciu
T : do 31.10.2009
5. starostu obce rokovať osobne so zástupcami spol. AFG s.r.o. Turčianske Teplice a ďalšom
pôsobení a podnikateľskej činnosti v k.ú. Turany
T : 31.10.2009
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6. starostu obce, aby zabezpečil predloženie správy o činnosti OHZ Turany na rokovanie OZ
za roky 2008 a 2009
T : 30.11.2009
7. starostu obce predložiť na zasadnutie OZ štúdiu riešiacu možné využitie lokality Dielec
v k.ú. Turany s dopadom na rozpočet obce
T : 31.01.2010

Ing. Miroslav Blahušiak
starosta obce

