Primátor Mesta
Bardejov
_______________________________________________________________________________________
V Bardejove: 14. 3. 2013

POZVÁNKA
na XV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bardejove,
ktoré sa uskutoční
dňa 21. marca 2013 (štvrtok ) o 9,00 hod.
vo Veľkej zasadačke v budove Mestského úradu v Bardejove
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PROGRAM:
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)
Návrh nájmu nehnuteľného majetku mesta (rozprava)
Návrh nakladania s majetkom mesta (rozprava)
Záverečný účet mesta a finančné usporiadanie za rok 2012 (rozprava)
a) Odborné stanovisko hlavného kontrolóra mesta k záverečnému účtu mesta za rok 2012 (rozprava)
Výročná správa o hospodárení za rok 2012 – m. p. Bapos, ZUŠ M. Vileca (rozprava)
Platové pomery členov orgánov Mesta Bardejov (rozprava)
I. zmena programového rozpočtu mesta a zriadených rozpočtových organizácií na rok 2013 – návrh
(rozprava)
a) Zmena plánu investičných akcií v tepelnom hospodárstve pre rok 2013 – návrh (rozprava)
b) Zmena príspevku mesta pre m. p. Bapos na rok 2013 – návrh (rozprava)
Návrh investičného zámeru zvýšenia energetickej a ekonomickej efektívnosti systému verejného osvetlenia
v meste (rozprava)
Návrh zmien a doplnkov ÚPD Mesta Bardejov – stanovisko k spracovaniu UŠ 17/2013 (rozprava)
Návrh zmien a doplnkov Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bardejov č. 117/2011 o podmienkach
nájmu v nájomných bytoch (rozprava)
Návrh zmien a doplnkov VZN č. 79/2008 v školách a školských zariadeniach (rozprava)
Návrh na vyradenie CVČ pri ZŠ zo siete školských zariadení - ZŠ Nám. arm. gen. L. Svobodu a ZŠ
Komenského (rozprava)
Návrh na schválenie a financovanie žiadosti o NFP v rámci opatrenia 4.1a ROP (rozprava)
Informatívna správa o príprave na Letnú turistickú sezónu 2013 (rozprava)
Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za rok 2012 (rozprava)
Správa o stave hospodárenia v mestských lesoch za rok 2012 (rozprava)
Správa o činnosti Mestskej polície v Bardejove za rok 2012 (rozprava)
Správa o stave a plnení úloh požiarnej ochrany a o požiarovosti v meste v roku 2012 a o dodržiavaní
Požiarneho a Organizačného poriadku Mestského hasičského zboru (rozprava)
Vyhodnotenie účasti poslancov na zasadnutiach komisií MsZ, MsR a MsZ a neposlancov na zasadnutiach
komisií MsZ II. polrok 2012 (rozprava)
Interpelácie
Záver
MUDr. Boris Hanuščak
primátor mesta

.
tel.: (00421) 054/ 4862 127, fax: (00421)054/ 472 24 76
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