Príloha č.2

Kontrola uznesení k 13.07.2022
číslo
uznesenia

termín
dátum

Text uznesenia

predĺžené
uznesenie
čiastočne
splnené

37/2020 27.05.2020 41/2020/B 29.7.2020

ukadá

Komisii pre ekonomiku a služby zhodnotiť doterajšie pôsobenie Sociálneho podniku pracovnej integrácie zriadeného pri obci a o zistených skutočnostiach
30.06.2022
predložiť správu na zasadnutí OZ
Z. predseda komisie

116/2021/B zo dňa
13.10.2021

žiada

1. starostu obce bezodkladne preveriť opodstatnenosť predložených žiadostí o výrub nebezpečných drevín rastúcich na verejných priestranstvách
2. starostu obce zabezpečiť výrub chorých a nebezpečných drevín, ktoré bezprostredne ohrozujú život a zdravie, resp. majetok žiadateľov

28.02.2022

uznesenie je
splnené

25/2022/B zo dňa
16.03.2022

žiada

spracovať nový Sadzobník poplatkov za služby poskytované obcou Tomášovce do 30.06.2022

30.06.2022

uznesenie sa
plní

28/2022/B zo dňa
16.03.2022

ukladá

31/2022/B zo dňa
16.03.2022

ukladá Komisii výstavby a dopravy preveriť situáciu na ulici „Poza lesy“ a prehodnotiť umiestnenie retardéra na tejto ulici

Z: starosta a komisie

Komisii pre ekonomiku a služby v súčinnosti s ekonómkou obce zistiť finančnú situáciu, prognózu vývoja na rok 2022 a na základe toho aj možnosti
uznesenie sa
30.06.2022
poskytovania dotácií z rozpočtu obce na iné ako kultúrne a športové podujatia Z: predseda komisie
plní

Z: predseda komisie

31.05.2022

uznesenie je
splnené

ihneď

uznesenie sa
plní

32/2022/B zo dňa
16.03.2022

žiada

47/2022/B zo dňa
25.05.2022

ukladá

Komisii pre ekonomiku a služby vypracovať stanovisko k doručenej žiadosti od občana Mgr. Romana Babinského o uzatvorenie zmluvy o prenájme
uznesenie sa
30.06.2022
nebytových priestorov v Zdravotnom stredisku
Z: predseda komisie
plní

48/2022/B zo dňa
25.05.2022

žiada

starostu obce zvolať pracovné stretnutie za účasti predsedu Rady školy, predsedu ZRPŠ MŠ a členov komisie na preriešenie aktuálneho nepriaznivého stavu
uznesenie sa
31.07.2022
v materskej škole
plní

V Tomášovciach, dňa 25.05.2022
Vypracoval: Ing. Ján Mičuda

starostu obce preveriť stav - prepadávajúci sa chodník na ulici Poľná a riešiť parkovanie áut pred pohostinstvom He3k na chodníku

