Datum: 18. februar 2015

ZAPISNIK
2. redne seje Sveta KS Grgar, ki je potekal 18. februarja, s pričetkom ob 19:00, v
sejni sobi Kulturnega doma Grgar

Prisotni: David Širok, Aleksander Miljavec, Aleksander Škrlj, Milivoj Povšič, Aleš Bremec,
Janja Štrukelj, Janko Belingar, Matej Čubej, Jože Čubej, najemnik bara

Dnevni red:
1. Sprejem zapisnikov prejšnjih sej
2. Določitev poverjenika Civilne zaščite
3. Sprejem sklepa za podajšanje najema prostorov v »stari kovačiji« (Miljavec in Kunc)
4. Sprejem sklepa za določitev najemnin grobov
5. Sprejem sklepa za podaljšanje pogodbe za vzdrževanje pokopališča in določitev
upravljitelja igrišča
6. Krajevni praznik
7. Obnova priključkov KD (sanitarije, vodovodni priključek gostilna, balinarji) –
predstavitev izvedenih del
8. Zaključni račun
9. Razno

Ad. 1
Potrjeni so bili zapisniki 1. redne ter 1., 2. in 3. izredne seje.

Ad. 2
Za poverjenika Civilne zaščite je bil predlagan Uroš Jug.

Ad. 3
Sprejet je bil sklep o podaljšanju pogodbe za najem prostorov v »stari kovačiji«
dosedanjim najemnikom pod enakimi pogoji, in sicer za naslednja štiri leta.

Ad. 4
Sprejet je bil sklep o ceni najemnine za grobove, ki znaša:
- enojni in žarni grob: 17 EUR,
- dvojni: 29 EUR.

Ad. 5
Sprejet je bil sklep o podaljšanju pogodbe, z Aleksandrom Miljavcem, za vzdrževanje
pokopališča, in sicer pod enakimi pogoji za naslednja štiri leta ter sklep o določitvi le-tega
za upravitelja igrišča z okolico v obsegu odobrenih sredstev.

Ad. 6
Sprejet je bil sklep, da bo Krajevni praznik, v petek, 29.5.2015.
Izbran pa je bil ansambel Donačka, stroški nastopa znašajo 2.000 EUR za 6 ur igranja. K
sodelovanju se povabi še otroke OŠ Solkan, podružnica Grgar.
Turistično društvo bo poskrbelo za šotor ter srečelov.

Ad. 7
Predstavljena so nam bila izvedena dela, ki so bila opravljena v januarju in februarju
2015, in sicer na vodovodnem priključku in omrežju gostilne ter korita pri balinarskem
igrišču, sanacija sanitarij v gostilni ter priključitev na kanalizacijsko omrežje.

Ad. 8
Sprejet je bil zaključni račun za leto 2014 ter sklep, da se odpiše drobni inventar, ki je bil
ob popisu osnovnih sredstev poškodovan oz. uničen.

Ad. 9
V sklopu točke razno je bilo obravnavano sledeče:
- povabljena predstavnika gostilne in balinarjev sta obljubila, da bodo redno praznili
koše ter vzdrževali red in čistočo okolice njihovih objektov,
- sprejet je bil sklep, da Kulturno društvo plača stroške ogrevanja in elektrike v primeru
plačljive predstave, in sicer na dan predstave.

Seja je bila zaključena ob 21:00.
Zapisala: Janja Štrukelj

Predsednik Sveta KS Grgar
David Širok

