Primátor Mesta
Bardejov
_______________________________________________________________________________________
V Bardejove: 4. 6. 2012

POZVÁNKA
na XI. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční

dňa 14. júna 2012 (štvrtok ) o 8,00 hod.
v zasadačke MsZ v budove MsÚ v Bardejove

PROGRAM:

1.

Otvorenie

2.

Schválenie programu

3.

Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky

4.

Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Bardejove (rozprava)

5.

Správa o výsledkoch kontroly (rozprava)

6.

Návrh na II. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2012 (rozprava)
a)

Návrh na zmenu príspevku pre m. p. Bapos pre rok 2012 (rozprava)

b)

Návrh na zmenu rozpočtu Bardterm s.r.o. na rok 2012 a návrh na zmenu plánu investičných akcií v tepelnom
hospodárstve pre rok 2012 (rozprava)

c)
7.

Správa nezávislého audítora z overenia účtovnej závierky Mesta Bardejov k 31.12.2011 (rozprava)

Správa o hospodárení obchodných spoločností mesta za rok 2011 a Správa o činnosti Dozorných rád obchodných
spoločností mesta za rok 2011 (rozprava)
a)

Bardbyt, s. r. o. , b) Bardterm, s. r. o., c) BTS, s. r. o.

8.

Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)

9.

Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)

10. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – zadanie pre spracovanie štúdie č. 15/2012 (rozprava)
11. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – zmeny a doplnky ÚPN Mesta Bardejov č. 17 – 21/2012 (rozprava)
12. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 109/2011 o sociálnych službách a úhradách za sociálne služby v
zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Bardejov (rozprava)
13. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 94/2009 o tvorbe, údržbe a ochrane zelene na území mesta Bardejov
(rozprava)
14. Návrh zmien a doplnkov VZN Mesta Bardejov č. 79/2008 o príspevkoch v školských zariadeniach (rozprava)
15. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na II. polrok 2012 (rozprava)
16. Návrh Plánu zasadnutí MsR a MsZ na II. polrok 2012 (rozprava)
17. Správa o súdnych sporoch za rok 2011 (rozprava)
18. Výročná správa Komunitnej nadácie Bardejov za rok 2011 (rozprava)
19. Informácia o hospodárení spoločností s majetkovou účasťou mesta Bardejov za rok 2011: Prima banka, a. s. ,
Ekobard, a. s., VVS, a. s. (rozprava)
20. Prerokovanie protestu prokurátora (rozprava)
21. Interpelácie
22. Záver
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