ZÁPISNICA
Z MIMORIADNEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA
V BOBOTE, KONANÉHO DŇA 06.03.2009
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Prítomní: starosta obce
zástupkyňa starostu :
Poslanci OZ:

p. Šimon Jozef :

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

p.Ing. Pokorná Iveta : ..............................
p. Bučková Hana :

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

p. Hloža Ľuboš :

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

p. Ing, Koreň Pavol : ................................
p. Kyselicová Alena : ...............................
p. Ing. Michalička Boris: ...........................
p. Zápotočná Dana : ..................................
Hlavná kontrolórka :

p. Vitázková Edita : ....................................

Zapisovateľka :

p. Hložová Drahomíra : ...............................

Hostia a ostatní prítomní:

Program rokovania:

1. Otvorenie
2. Rekonštrukcia kotolne na biomasu

1. Otvorenie
––––––––––––
Otvorenie previedol starosta obce, ktorý konštatoval, že je prítomná
nadpolovičná väčšina poslancov OZ a preto sa môže rokovanie OZ začať. Privítal
prítomných poslancov OZ a ostatných občanov obce. Prítomných oboznámil
s programom rokovania . Nakoľko neboli žiadne doplnky a dodatky do programu
považoval rokovanie OZ za otvorené.
Za overovateľov zápisnice boli určený p. Bučková H. a p. ing. Pokorná I
Za program rokovania hlasovalo 6 poslancov OZ.
2.Kotolňa na biomasu- rekonštrukcia
–––––––––––––––––––––––––––––––––
Starosta obce oboznámil prítomných s tým čo zistil u kompetentných, ktorý tieto
kotolne prerábajú. Nakoľko však iba teplovodný kanál by stál obec nemalé peniaze. Nikto
nám nedá peniaze, keďže naše kotolne sú na plyn a postavené iba 4 roky a zatiaľ nie je
zverejnená výzva na tieto kotolne .
p. Ing Igazová, ktorá bola na OZ prizvaná ako projektant na eurofondy povedala poslancom,
že je potrebné si upresniť, čo vlastne chceme robiť a s akých dotácií.
A je presvedčená, že projekty z eurofondov na kotolňu neprejdu - nakoľko ešte zatiaľ nebola
výzva na predkladanie projektov na takéto kotolne.
- Ing. Pokorná sa pýtala, akú šancu majú projekty na kotolne, ktoré podáva malá obec.

U z n e s e n i e č. 7/ 2009
––––––––––––––––––––––––OZ v Bobote berie na vedomie:
oznámenie p. Ing. Igazovej o projektoch , ktoré
sa budú čerpať z eurofondov a na ktoré vyšla výzva
z príslušných ministerstiev.
OZ sa uznieslo, že zatiaľ sa prerobenie kotolne na
Biomasu nebude realizovať.
Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov OZ

3. Realizácia športového ihriska
OZ sa zaoberalo otázkou realizácie športového ihriska, kde je možnosť dostať
dotácia z Úradu vlády.
Starosta hovoril o zriadení ihriska v areáli školskej záhrady, ale poslanci povedali, že
v areáli školskej záhrady bude vybudované športové ihrisko, ktoré vybaví pani riaditeľka
MŠ v spolupráci so školskou správou .
U z n e s e n i e č8/2009
OZ v Bobote schvaľuje:
realizáciu športového areálu na bývalom klzisku v časti
Bobotaská Lehota. Požiadať Úrad vlády o dotáciu na ihrisko.

OZ v Bobote nariaďuje:
Starostovi obce dať geometricky zamerať bývalé klzisko
Termín do 1. mesiaca
Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov OZ

4. Rekonštrukcia kultúrneho domu a obecného úradu
Keďže vyšla výzva na podanie žiadosti o dotáciu z eurofondov na rekonštrukcie
kultúrnych domov , obecné zastupiteľstvo i napriek tomu, že na predchádzajúcom
zasadnutí OZ neschválili rekonštrukciu KD a OcU, rozhodlo rekonštrukciu realizovať.
Po vysvetlení výzii od p. Ing. Igazovej na rekonštrukciu a modernizáciu kultúrnych
domov a obecných úradov je potrebné podať do 30 júna 2009, kedy bude uzávierka.
Takáto rekonštrukcia a modernizácia obec nemusí stať nič, ale môže obec mať na
rekonštrukcií spoluúčasť. Ak by však projekt neprešiel môže sa o uvedené uchádzať viac
krát, keď budú výzvy pre rekonštrukcie uverejnené.
Ing. Pokorná- ak chceme niečo robiť tak poďme do toho a neváhajme, lebo bude neskoro
a z toho nebudeme mať nič.
Ing. Michalička B. – poslanci vlastne nevedia čo sa ide robiť a čo projektanti
naprojektovali ,ale chceme vedieť, čo tam ako bude , napr. aká podlaha, svietidla atď., je
preto potrebné
Aby sa projektanti stretli zo stavebnou komisiou, starosta má dohodnúť, kedy.
U z n e s e n i e č. 9/2009
OZ v Bobote nariaďuje:
Starostovi obce dohodnúť stretnutie
Stavebnej komisie s projektantom
OZ v Bobote schvaľuje:
Rekonštrukciu kultúrneho domu a obecného úradu
Za uznesenie hlasovalo 6 poslancov OZ

Starosta obce poďakoval prítomným za účasť a rokovanie OZ ukončil.

Overovatelia :

p. Bučková Hana:
p. Ing. Pokorná Iveta:

Jozef Šimon
starosta obce

