Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Blatnom,
konaného dňa 18.3.2010, v kancelárii starostu obce v Blatnom
Prítomní: Milan Šarmír – starosta obce, Emil Bosáčik – zástupca starostu obce, Ivana
Benkovská, Štefan Fiala, JUDr. Marek Kovačič, Anna Kubicová, Rudolf Rodný
Ospravedlnená: Mgr. Katarína Takáčová
Občania: Jozef Kubica
Program:
1. Otvorenie
2. Informácia o možnosti podania projektov v rámci výzvy v súlade s výnosom MP SR č.
2357/2008 – 100 o poskytovaní dotácií pri rozvoji vidieka
3. Záver.
Zasadnutie obecného zastupiteľstva otvoril a viedol starosta obce. Privítal všetkých
prítomných. Za overovateľov zápisnice určil Štefana Fialu a JUDr. Marka Kovačiča.
Navrhnutý program rokovania prítomní členovia jednomyseľne schválili. Posledné prijaté
uznesenie č.: 36/2010 – Z.
2. Informácia o možnosti podania projektov v rámci výzvy v súlade s výnosom MP SR
č. 2357/2008 – 100 o poskytovaní dotácií pri rozvoji vidieka
Informáciu o možnostiach podávania projektov v zmysle uvedenej výzvy zo dňa 21.
januára 2010 podal predseda PD Blatné Jozef Kubica. Podľa výzvy je možnosť
schválenia dotácie na kapitálové výdavky na:
1. výstavbu a technické zhodnotenie budov a zariadení vo vlastníctve obce využívaných
na verejnoprospešné účely a aktivity vo voľnom čase,
2. výstavbu a technické zhodnotenie verejných priestranstiev a parkov,
3. výstavbu a technické zhodnotenie miestnej infraštruktúry,
4. realizáciu protipovodňových opatrení na vodných tokoch v správe obce.
Poslanci Obecného zastupiteľstva v Blatnom sa zhodli, že pri týchto možnostiach je
vhodné, aby boli spracované projekty na:
1. ukončenie Nadstavby Materskej školy v Blatnom,
2. výmenu okien a zateplenie Základnej školy v Blatnom,
3. výmenu okien a zateplenie budovy Obecného úradu v Blatnom
4. dostavbu kanalizácie v obci Blatné
Uznesenie 37/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje zadanie spracovania projektov o poskytnutie dotácií
v rámci výzvy v súlade s výnosom MP SR č. 2357/2008 – 100 o poskytovaní dotácií pri
rozvoji vidieka na:
1. ukončenie Nadstavby Materskej školy v Blatnom,
2. výmenu okien a zateplenie budovy Základnej školy v Blatnom,
3. výmenu okien a zateplenie budovy Obecného úradu v Blatnom
4. dostavbu kanalizácie v obci Blatné
Uznesenie 38/2010 – Z
Obecné zastupiteľstvo poveruje starostu obce prerokovať so spracovateľom projektov výšku
odmeny za vypracovanie a podaj projektov a následne informovať OcZ.
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3. Záver
Rokovanie Obecného zastupiteľstva v Blatnom ukončil starosta obce a poďakoval prítomným
za aktívnu účasť na rokovaní.
Overovatelia:

Štefan

Fiala

JUDr. Marek Kovačič

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

Milan Šarmír
starosta
Originály zápisníc podpísané
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