Zápisnica
napísaná zo 7. zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 24.3.2012
Program: 1. Zahájenie zasadnutia obecného zastupite stva
------------ 2. Schválenie overovate ov zápisnice
3.Dôvodová správa o potrebe založenia oblastnej organizácie
Cestovného ruchu v regióne Horné Považie
4. Schválenie lenstva obce Vrchteplá v oblastnej organizácii
5. Rôzne
6. Uznesenie
7. Záver
Prítomní: 1. ubomír Novosad – starosta obce
------------2. Poslanci - Ing.. Miroslav Minar ík, Miroslav Bohuš, Daniel
urkovský, Ing. Zdena Bohušová, Ing. Lenka Vokelová
Rokovanie
Starosta zahájil zasadnutie, privítal zú atnených a predstavil program.
Pristúpilo sa k 2.bodu programu: Za overovate ov zápisnice boli stanovení
Ing. Zdenka Bohušová a Daniel urkovský.
Hlasovanie: všetci zú astnení /5/ za.
K bodu 3: Zú astnení prerokovali možnosti zú astnenia sa na založení
oblastnej organizácie cestovného ruchu. Prebrali dôvodovú správu o založení
oblastnej organizácie cestovného ruchu región Horné Považie. Prebrané boli
stanovy, zakladate ská zmluva, plán innosti.
Poplatok predbežný bol pre obec Vrchteplá stanovený vo výške 74,60 euro
na za iato ný rok. Poplatky za alšie roky sú 0,10 eur/1 obyvate a.
K bodu 4: Hlasovanie: všetci zú astnení (5/ súhlasia s lenstvom aj
s poplatkom v rámci oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Horné
Považie“.
K bodu 5 – Oboznámil zú astnených o:
- Vodovod – v roku 2011 bol získaný príspevok 82.080 eur, spoluú as na
dotácii bola 4104,25 eur. Z toho sa spravilo 610 m vodovodu.
Stavite odporú al prida do vodovodu kábel, ke že obec na nemá ,
uhradil ho stavite .
- Výmena po íta a a monitora obecného úradu
- Oprava stolov
- Oprava kuchyne
- Úprava strechy na škole /vyšmirg ovanie, nátery/
- Prekrytie Domu smútku
- Odvod vody z rýn na obecnom úrade do potoka
- Nastavenie asovania spúš ania a vypínania verejného osvetlenia

- Výmena isti a na Dome smútku, zmeny taríf – úspora približne 10 euro
mesa ne
- Práca na rýnach na škole, zmena odvodu do kanalizácie
- Príprava KD na opravu strechy
- Verejná schôdza na konci apríla 2012.
Diskusia:
- Možnosti nového rozvrhu plánu na detské ihrisko
- Návrh Lenky Vokelovej, aby ob ania, ktorí majú otázky, problémy, aby
ich predložili na obecný úrad pre poslancov, zárove , aby pridali návrhy,
riešenia i navrhovaných problémov, tieto môžu by následne prerokované
na verejnej schôdzi obce
- Diskusia o možnosti miestnosti pre deti na hranie ping-pongu, miestnosti
na posilov u. Východiskom je nájdenie loveka, ktorý bude zodpoveda
za kompletný stav miestnosti.

Uznesenie zo 7.zasadnutia obecného zastupite stva zo d a 24.03.2012:
1.Berie na vedomie:
Dôvodovú správu o možnostiach a prínose lenstva v oblastnej organizácii
cestovného ruchu region Horné Považie
2. Súhlasí
so založením oblastnej organizácie cestovného ruchu regiónu Horné
Považie pod a zákona . 91/2010 Z.z. o podpore cestovného ruchu v znení
neskorších predpisov
3. Schva uje
v súlade s § 11 ods. 4 písm. m/ zák. . 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení
v znení neskorších predpisov lenstvo obce Vrchteplá v oblastnej
organizácii cestovného ruchu regiónu Horné Považie
4. Berie na vedomie
správu o innosti v roku 2011 a predbežný plán na rok 2012

Overovatelia: Daniel urkovský
Ing. Zdena Bohušová
Zapísala: Ing. Lenka Vokelová
ubomír Novosad, starosta obce

