ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Pružine, konaného dňa
06.novembra 2018 o 17.30 hod. v zasadačke Obecného úradu v Pružine

Prítomní: podľa priloženej prezenčnej listiny
K bodu 1/
Starosta v úvode privítal poslancov obecného zastupiteľstva, oboznámil ich za akým
účelom bolo zvolané mimoriadné zastupiteľstvo.
Starosta predložil návrh na zloženie návrhovej komisie a overovateľov zápisnice.
Do návrhovej komisie odporučil: Ing. Jaroslav Beňadik – predseda,
členovia: Mgr. Martin Jakubech a p. Vladimír Hogaj
O tomto návrhu dal starosta hlasovať:
Hlasovanie: za: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

Za overovateľov zápisnice navrhol: p. Stanislava Dolinku a p. Petra Vrábla
Aj o tomto návrhu dal starosta hlasovať:
Za predložený návrh hlasovalo: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0.

K bodu 2/
Starosta informoval poslancov, že mimoriadne zastupiteľstvo zvolal za účelom
predloženie projektovej žiadosti o NFP (nenávratný finančný príspevok) na SO OP II
(Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra) za obec
Pružina pre projekt Wifi pre Teba v rámci výzvy Úradu vlády (kód výzvy: OPII-2018/7/1-DOP)
s výškou maximálneho celkového spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa 750,- EUR
z celkových oprávnených výdavkov (15.000 EUR).
Žiadosť o NFP je potrebné predložiť do dňa 15.11.2018.
Starosta informoval, že týmto projektom sa riešia bezplatné Wifi zóny na verejných miestach.
Starosta k tomuto bodu otvoril diskusiu:
p. Apoleníková - navrhla, že je potrebné zvážiť miesta aby mladí ľudia nerobili neporiadok
p. Jance - navrhol primerané rozmiestnenie po obci.
p. Hogaj - požiadal, či by jedn miesto noemohlo byť aj na Priedhorí
Starosta informoval, že miesta sa upresnia, ale počíta sa s umiestením na Priedhorí, Chmelisku
v strede obce, pri hasičskej zbojnici a KD.
Starosta dal o návrhu hlasovať:

Starosta dal o tomto hlasovať:
Za hlasovalo: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 3/
Starosta predložil návrh odmien poslancov za rok 2018.
Poďakoval poslancom za vykonanú prácu a zaželal im veľa úspechov vo voľbách.
Starosta dal o tomto návrhu hlasovať:
Za hlasovalo: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 4/


Starosta informoval poslancov o zmenách rozpočtu obce od posledného OZ.
Tieto zobrali poslanci na vedomie, bez pripomienok.



Starosta ďalej informoval o:
1) navrhovaných zmenách súvisiace s projektom MŠ v Pružine (podľa prílohy)
2) navýšení vlastných príjmov ZŠ na základe žiadosti nasledovne:

- o 1.789,- € preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia zamestnávateľ - o túto sumu sa zvýšia aj bežné výdavky v ZŠ s KZ 131H
- o 45,- € za dobropisy z m.r. (reklamácia) - o túto sumu sa zvýšia aj výdavky
na učebné pomôcky.
Starosta dal o týchto zmenách hlasovať:
Za hlasovalo: 9 poslancov


proti: 0

zdržal sa: 0

Starosta ďalej informoval o žiadosti ZŠ, Š. Závodníka, Pružina 408 o zníženie
kapitálových výdavkov v ZŠ o 1700,- € rozpočtovaných na rekonštrukciu
školských priestorov na výdajňu obedov a tieto použiť na MŠ - Zvýšenie kapacity
v MŠ.

Starosta dal o tejto žiadosti hlasovať:

Za hlasovalo: 9 poslancov

proti: 0

zdržal sa: 0

K bodu 5/

Predseda návrhovej komisie Ing. Beňadik predložil návrh na uznesenie, o ktorom dal
starosta hlasovať:
Za prijatie uznesenia hlasovalo: 9 poslancov

proti:0

zdržal sa: 0.

Starosta poďakoval prítomným za účasť a pochopenie nutnosti účasti. Na záver
poďakoval poslancom za prácu počas celého volebného obdobia.

V Pružine dňa 07.11.2018

Michal Ušiak
starosta obce

Overovatelia zápisnice: p. Stanislav Dolinka .....................................
p. Peter Vrábel

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

