Obecné zastupiteľstvo
Súhrn činností od 10.12.2015- 10.3.2016

-

Výroba a dovoz nových dosiek na stoly 15 ks
Výmena bojlera v kuchyni
Ukončenie, preberanie a úhrada rekonštrukcie strechy
Kontrola KPU 11.12.2015 Kaštieľ
Zapojenie sa do projektu7/4 Kamerový systém pre obce
Vianočná kapustnica a vianočný punč v Kaštieli 19.12.2015
Koncoročné posedenie z pracovníkmi OU, učiteľmi
a poslancami OU 29.12. 2015 v Kaštieli
Maľovanie konštrukcie a montáž nových dosiek na stoly
Maľovanie miestnosti kaštieľa cele severne krídlo
Maľovanie dverí a okien severné krídlo
Doplnenie jedného WC do ženskej toalety v Kaštieli
Kontrola zberný dvor OÚ životné prostredie 11.12.2015
obhliadka
Predaj obecného pozemku parcela č. 293/11 , vykonanie
vkladu na katastrálnom úrade KE-okolie
Osekávanie muriva v suteréne Kaštieľa učni Bidovce
Osvietenie Kaštieľa severná , západná strana a vchod
Preberanie a dovoz protipovodňového vozíka z Prešova
odovzdávalo MV SR štátny tajomník
Zabetónovanie podlahy v pánskom WC ,prerobenie novej
odpadovej kanalizácie po starých trasách
Prinesenie odpadových nádob 9 ks z obce Olšovany
Príprava vodovodu a odpadovej kanalizácie pre veľkú
kuchyňu v južnej časti kaštieľa

-

Oprava detských toaliet škôlka 17.12. 2015
Výroba presklenia v kuchynke kaštieľa a uzavretie stropu
Upratanie , vyčistenie žľabov na kaštieli a pultové strechy
Kontrola KPU na ukončenie strechy, záväzné stanovisko ku
prevedeným prácam a zúčtovanie na MKSR
Donáška volebných materiálov a príprava na parlamentné
voľby marec 2016
Zakúpenie sedacej súpravy a stoličiek do kaštieľa
Zapojenie sa do výzvy na výstavbu domu smútku
Výroba nábytku pre doplnenie kancelárií referentky OU
Rekonštrukcia parketových podláh v dvoch miestnostiach
a chodby severné krídlo
Demontáž prenesenie a montáž klavíra miestnosť pre ŽSS
Čerešeň
Brúsenie dverí a okien v kaštieli
Príprava miestnosti pre knižnicu a archív v kaštieli,
vybudovanie drevenej priečky brúsenie a náter
Zakúpenie ozvučovacieho zariadenia a mikrofónov pre
obecné akcie 80 Eur.
Obhliadka a predbežný projekt na dom smútku cez nórske
fondy pre Kaštieľ p. Nemčík
Školenie volebnej komisie príprava na voľby 5.3.2016
Zaistenie náhradného projektu pre rozostavaný kultúrny
dom p. Slavomír Stano (kúrenie škola)
Zakúpenie náhradného el. zdroja pre obehové čerpadlá na
kúrenie , AKB kaštieľ montáž p. Mičko Ladislav
Zakúpenie štvorkolky a prívesného vozíka KPZ 770 eur pre
skupinu koscov verejného priestranstva vodič p. Sabol O.
Ukončenie Ver. obstarávania na kúrenie budovy školy

- Dovoz a montáž nábytku do kancelárií a kuchynky nového
obecného úradu v kaštieli
- Čistenie okenných rámov a dverí ich maľovanie kaštieľ
- Školenie volebnej komisie, voľba predsedu a podpredsedu
- Školenie o schválených národných projektoch v rámci
nového oper. programu Ľudské zdroje 29.1.2016 UPSVaR
- Prijatie na dohodu o vykonaní práce pomocnej
administratívnej pracovníčky na úrad a pomocnej kuchárky
do jedálne, pokračovanie na § 54 p. Mačugová a p. Slivková
- Kontrola z KPU na odkrytú zhnitú zárubňu chodba a medzichodba pred kanceláriami v kaštieli rozsah poškodenia
a spôsob reštaurovania, celková obhliadka
- Zadanie objednávky obnovy zárubne p. Kocák Marek
- Obnova klenbového stropu vstupnej chodby kaštieľa
- Rekonštrukcia webovej stránky obce sprehľadnenie
a doplnenie o diskusiu, možnosť vymazania príspevku
- Výroba rokovacieho stola do zasadačky OU v kaštieli
- Výmena vodovodných batérií školská kuchyňa
- Výmena sifónov na 4. umývadlách v MŠ
- Prekládka všetkých komunikačných sieti z budovy školy do
kaštieľa, napojenie na monitorovaciu signalizáciu
- Ukončenie verejného obstarávania, ukončenie zmluvy
o dielo pokračovanie pozemkové úpravy 2.2.2016
- Kontrola KPU 9.2.2016 rekonštrukčné práce na dverách,
oknách a zárubniach
- Rokovanie Mikroregiónu pod Mošníkom 11.2.2016
- Vypratanie dvoch miestností južného krídla v Kaštieli
- Sťahovanie obecného úradu do zrekonštruovaných
priestorov kaštieľa v 8. kalendárnom týždni 22.02-26.2.2016

- Informačné stretnutie z poslancami OZ 15.2.2016
- Oprava sporáka školská kuchyňa 23.2.2016
- Hĺbková kontrola na EKODVOR Nižná Kamenica - zberný
dvor OU ŽP KE, celkový zoznam majetku vedenie
dokumentácie 03.03.2016
- Príprava volebnej miestnosti, školenie volebnej komisie
- Parlamentné voľby SR 5.3.2016
- Príprava na zapojenie sa do projektu ELENA potrebne
prerokovať a schváliť zastupiteľstvom OU
( možnosť financovania dostavby Kultúrneho domu cez
rôzne európske fondy )

