
43 Orlov 119

U Z N E S E N I A

z 9. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Orlov
volebného obdobia 2018 – 2022,

konaného dňa 29. mája 2020 v zasadačke Obecného úradu

                                                                                                                                                       

81.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
Program rokovania:
1.   Otvorenie zasadnutia
2.   Schválenie programu 9. riadneho zasadnutia obecného  zastupiteľstva
3.   Voľba návrhovej komisie a určenie overovateľov zápisnice
4.   Kontrola plnenia uznesení
5.   Posúdenie projektu Bezpečnostný systém v obci (kamerový systém)
6.   Správa o pripravenosti ZŠ s MŠ Orlov na obnovenie vyučovania od 1. júna 2020 
      v šk. roku 2019/2020
7.   Rôzne
8.   Diskusia
9.   Návrh uznesení
10. Záver 

82.
uznesenie

k voľbe návrhovej komisie a k určeniu overovateľov zápisnice 

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

a) Schvaľuje
návrhovú komisiu v zložení: Zuzana Žiláková, Ján Plavčan, Michal Šujeta

b) Určuje
za overovateľov zápisnice Ing. Annu Drobňákovú a Miroslava Drobňáka
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83.
uznesenie

ku kontrole plnenia uznesení

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie 
informáciu  starostu  obce  o  plnení  uznesení  z  predchádzajúceho  zasadnutia  Obecného
zastupiteľstva obce Orlov konaného dňa 28.02.2020 

84.
uznesenie

k projektu Bezpečnostný systém v obci (kamerový systém)

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
realizáciu projektu Bezpečnostný systém v obci (kamerový systém) v 3 etapách nasledovne:

I. obecný úrad, skládka pri požiarnej zbrojnici
II. vstupy do obce
III. okolie ZŠ s MŠ Orlov

85.
uznesenie

k Správe o pripravenosti ZŠ s MŠ Orlov na obnovenie vyučovania 
od 1. júna 2020 v šk. roku 2019/2020

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Berie na vedomie

1. Správu o pripravenosti ZŠ s MŠ Orlov na obnovenie vyučovania od 01. júna 2020
v šk. roku 2019/2020

2. informáciu  o  počte  prihlásených  žiakov  do  ZŠ  a  detí  do  MŠ,  na  základe  ktorej
zriaďovateľ rozhodol, že prevádzka ZŠ, MŠ, ŠKD a ŠJ sa od 01. júna 2020 neotvorí
z dôvodu nízkeho počtu prihlásených 
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86.
uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
dotáciu pre TJ Orpann ZZ Orlov  vo výške 500  € na činnosť združenia v roku 2020, t.  j.
uhradenie členských poplatkov pre SFZ, ISSF a MAS „Horný Šariš“, vyplatenie faktúr SFZ,
nákup pohonných hmôt, kosenie a bežná údržba ihriska

      
87.

uznesenie

Obecné zastupiteľstvo obce Orlov po prerokovaní:

Schvaľuje
zámer odpredať obecný pozemok parcela reg. E – KN č. 190/1 o výmere 1502 m², druh
pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, za podmienok obchodnej verejnej súťaže

            

JUDr. Peter Timočko, v. r.
                   starosta obce

V Orlove, dňa 01. júna 2020
Za formálnu správnosť: Andrea Timočková
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