OBEC OSTROV
ZÁPISNICA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Ostrove konaného dňa
09.02.2009 v zasadačke Obecného úradu v Ostrove
Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Program rokovania:
1) Zahájenie, schválenie programu zasadnutia.
2) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3) Obecný grantový program na rok 2009 – vyhodnotenie žiadostí, návrh.
4) Návrh na schválenie uznesení zo zasadnutia.
5) Záver.
K bodu č. 1
Starostka PhDr. Dana Borovská privítala na zasadnutí obecného zastupiteľstva poslancov
obecného zastupiteľstva a ostatných prítomných.
K bodu č. 2
Za zapisovateľa zápisnice bola navrhnutá a schválená Ing. Hana Zubáková.
Za overovateľov zápisnice boli navrhnutí a schválení p. Alena Drahovská a Ing. Ľubomír
Marci.
K bodu č. 3
Obecný úrad v Ostrove prijal do stanoveného termínu 09.02.2009 do 16:00 hod. dve žiadosti
o poskytnutie grantu z rozpočtu obce. Do súťaže sa prihlásili: TJ Slovan Ostrov a OZ
Ostrovček. Vymenovaná komisia posúdila žiadosti o dotácie, stanovila podmienky
a odporučila prideliť výšku dotácií v rámci schváleného rozpočtu jednotlivým žiadateľom: TJ
Slovan Ostrov vo výške 5312,97 EUR/160 058,53 Sk a OZ Ostrovček vo výške 330 EUR/
9941,58 Sk. Starostka obce predložila návrh komisie na schválenie obecnému zastupiteľstvu.
Poslanci OZ tento návrh v plnom rozsahu schválili.
K bodu č. 4
Uznesenie bolo schválené.
K bodu č. 5
Keďže boli vyčerpané všetky body programu starostka obce poďakovala prítomným
poslancom za účasť a zasadnutie OZ ukončila.
V Ostrove, dňa 09.02.2009.
PhDr. Dana Borovská
starostka obce
Overovatelia: Alena Drahovská
Ing. Ľubomír Marci
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ZÁVERY Z ROKOVANIA
z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ostrov konaného dňa
09.02.2009.

UZNESENIE č. 2/2009
Obecné zastupiteľstvo v Ostrove:
A. s c h v a ľ u j e
poskytnutie finančných prostriedkov na grant v roku 2009 v rámci schváleného rozpočtu
obce na rok 2009 obecnému futbalovému klubu – TJ Slovan Ostrov na projekt pod
názvom „Reprezentácia obce vo futbalových súťažiach v rámci TTSK“ v sume 5312,97
EUR. Obec Ostrov poukáže finančné prostriedky po splnení náležitostí vyplývajúcich zo
VZN obce Ostrov č. 4/2007 a to v prvej splátke vo výške 3.000 EUR bezhotovostným
prevodom na účet TJ Slovan Ostrov prostredníctvom obecného úradu po podpísaní
zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a v druhej splátke vo výške 2312,97 EUR
v druhom polroku, začiatkom mesiaca júl 2009.
Grant v prípade TJ Slovan Ostrov nemožno použiť na alkohol, tabakové výrobky, odmeny
funkcionárom, nákup občerstvenia, pohonných hmôt a na výdavky spojené s hosťovaním
hráčov. Ďalej komisia podmienila poskytnutie grantu v prípade TJ Slovan Ostrov
usporiadaním minimálne jedného obecného spoločensko-športového podujatia
a minimálne jedného futbalového turnaja v letných mesiacoch (jún – august). Súčasne
komisia očakáva participáciu TJ Slovan Ostrov s obcou Ostrov pri organizovaní kultúrnospoločenských podujatí.
Všetky tieto podmienky zadefinuje obec Ostrov prostredníctvom obecného úradu
v Zmluve o poskytnutí grantu uzatvorenej medzi žiadateľom o dotáciu a obcou Ostrov ako
aj spôsob čerpania grantu.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

9
8
0
1
0

B. s c h v a ľ u j e
poskytnutie finančných prostriedkov na grant v roku 2009 v rámci schváleného rozpočtu
obce na rok 2009 mládežníckemu združeniu - Občianske zrdruženie Ostrovček na projekt
pod názvom „Efektívnejšie fungovanie OZ Ostrovček“ v sume 330,- EUR. Grant obec
Ostrov poukáže OZ Ostrovček jednorázovo bezhotovostným prevodom na účet na základe
ich požiadavky po splnení náležitostí vyplývajúcich zo VZN obce Ostrov č. 4/2007 a
podpísaní zmluvy obidvomi zmluvnými stranami prostredníctvom obecného úradu.
Komisia podmienila poskytnutie grantu v prípade OZ Ostrovček zorganizovaním
minimálne jedného kultúrno-spoločenské podujatia v roku. Súčasne komisia očakáva
participáciu OZ Ostrovček s obcou Ostrov pri organizovaní kultúrno-spoločenských
podujatí.

Všetky tieto podmienky zadefinuje obec Ostrov prostredníctvom obecného úradu v
Zmluve o poskytnutí grantu uzatvorenej medzi žiadateľom o dotáciu a obcou Ostrov.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:
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C. b e r i e n a v e d o m i e
stanovisko komisie OZ vytvorenej OZ za účelom posúdenia žiadosti o poskytnutie grantu
na rok 2009 a ich odporúčania v súvislosti s poskytnutím grantov v roku 2009
jednotlivým žiadateľom v súlade so VZN obce Ostrov č. 4/2007, ktorým sa určujú
podmienky poskytovania grantov, príspevkov a dotácií z rozpočtu obce Ostrov.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

9
9
0
0
0

D. u k l a d á
obecnému úradu v termíne do 10.02.2009 pripraviť a starostovi na podpis predložiť
Zmluvu o poskytnutí grantu uzatvorenú medzi žiadateľom a obcou Ostrov.
Počet prítomných poslancov:
Hlasovalo za:
Proti:
Zdržal sa:
Nehlasoval:

9
9
0
0
0

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Hlasovaním:
Počet prítomných poslancov:
9
Hlasovalo za:
9
Proti:
0
Zdržal sa:
0
Nehlasoval:
0
bolo uznesenie č. 2/2008 zo 09. februára 2009 schválené.

PhDr. Dana Borovská
starostka obce
Podpísané dňa: 10.02.2008
Vyvesené na úradnej tabuli: 10.02.2008

