Primátor Mesta
Bardejov
_______________________________________________________________________________________
V Bardejove: 17. 9. 2012

POZVÁNKA
na XIII. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční
dňa 27. septembra 2012 (štvrtok ) o 9,00 hod.
vo Veľkej zasadačke v budove Mestského úradu v Bardejove

PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Otvorenie
Schválenie programu
Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
Informácia hlavného kontrolóra o plnení uznesení MsZ v Bardejove (rozprava)
Správa o výsledkoch kontroly (rozprava)
Plnenie programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií za
I. polrok 2012, hodnotenie a vývoj pohľadávok a záväzkov mesta k 30. 6. 2012
(rozprava)
7. Plnenie rozpočtov a hospodárskych úloh a stav v plnení investičného plánu 30. 6. 2012
v obchodných spoločnostiach mesta Bardbyt, s. r. o. , Bardterm, s. r. o., BTS, s. r. o.
(rozprava)
8. Plnenie rozpočtu a hospodárskych úloh, rozbor pohľadávok a záväzkov k 30. 6. 2012
v m. p. Bapos a Plnenie rozpočtu ZUŠ M. Vileca k 30. 6. 2012 (rozprava)
9. Návrh na IV. zmenu programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových
organizácií na rok 2012 (rozprava)
10. Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
11. Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
12. Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov (rozprava)
13. Návrh zmien a doplnkov VZN č. 27/1996 Mesta Bardejov o zóne s dopravným
obmedzením v Meste Bardejov (rozprava)
14. Koncepcia rozvoja verejnej zelene v meste Bardejov na roky 2012-2020 (rozprava)
15. Program prevencie kriminality pre Mesto Bardejov na roky 2012-2015 (rozprava)
16. Program integrovaného trvalo-udržateľného rozvoja mesta na roky 2012-2020 –
Bardejov 2020 (rozprava)
17. Návrh na založenie a vstup Mesta Bardejov do Oblastnej organizácie cestovného ruchu
„Šariš – Bardejov“ (rozprava)
18. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra mesta Bardejov (rozprava)
19. Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ
a neposlancov na zasadnutiach komisií MsZ za I. polrok 2012 (rozprava)
20. Interpelácie
21. Záver
MUDr. Boris Hanuščak
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