Primátor Mesta Bardejov
Radničné námestie č. 16, 085 01 Bardejov
Slovakia
_______________________________________________________________________________________________
V Bardejove: 15. 4. 2010

POZVÁNKA
na XXXII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční
dňa 29. apríla 2010 (štvrtok ) o 9,00 hod.
v zasadačke MsZ MsÚ v Bardejov
PROGRAM:

1.

Otvorenie

2.

Schválenie programu- doplnenie programu – nakladanie s majetkom mesta , prevod zostatku úveru –Bapos, návrh
nájmu nehnut.majetku Bapos

3.

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

4.

Informácia hlavného kontrolóra mesta o plnení uznesení MsZ

5.

Plnenie rozpočtu mesta, finančné usporiadanie a záverečný účet mesta za rok 2009, rozbor pohľadávok a záväzkov
rozpočtu k 31. 12. 2009, Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2009
(rozprava)

6.

Výročná správa o hospodárení za rok 2009: a) m. p. Bapos
b) ZUŠ M. Vileca (rozprava)

7.

Výročná správa o hospodárení za rok 2009 obchodných spoločností mesta:
a) Bardbyt, s. r. o.,
b) Bardterm, s. r. o.,
c) BTS, s. r. o. (rozprava)

8.

Návrh na I. zmenu rozpočtu mesta na rok 2010 (rozprava)

9.

Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)

10. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
11. Návrh na schválenie a financovanie projektov (rozprava)
12. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie štúdie – 2/2010 (rozprava)
13. Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2010 (rozprava)
14. Správa o vybavovaní sťažností a petícií za rok 2009 (rozprava)
15. Voľba prísediacich Okresného súdu v Bardejove na roky 2010 – 2014 (rozprava)
16. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Bardejov do roku 2013 (rozprava)
17. Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2009 a o dodržiavaní Požiarneho
a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru ( rozprava)
18. Interpelácie (rozprava)
19. Záver
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MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta
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