PRIMÁTOR MESTA SEREĎ
zvoláva
v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení
v znení neskorších zmien a doplnkov § 12 ods. 1
zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Seredi na deň

14. júna o 8.00 hod.
do veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.
Program:
1. Otvorenie
2.

Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov

3. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď
zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Seredi
/primátor mesta/
4.

Interpelácie poslancov

5.

Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ
/hlavná kontrolórka/

6.

Informatívna správa o príprave projektov
/zástupca primátora/

od ostatného

7. Správa o výsledku kontroly v rozpočtovej organizácii MŠ D.Štúra
/hlavná kontrolórka/
8.

Správa o výsledku kontroly vykonanej v Mestskej poliklinike Sereď s.r.o.
/hlavná kontrolórka/

9.

Návrh plánu kontrolnej činnosti na II.polrok 2011
/hlavná kontrolórka/

10.

Návrh VZN č. 5/2011 o určení školských obvodov v meste Sereď
/prednosta úradu/

11.

Návrh VZN č. 6/2011 o určení výšky dotácie na žiaka na prevádzku a mzdy na žiaka
ZUŠ, dieťa MŠ a žiaka školského zariadenia na území mesta Sereď
/prednosta úradu/

12.

Návrh VZN č. 7/2011 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom
/prednosta úradu/

13.

Návrh VZN č. 8/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2004 o podmienkach
poskytovania jednorazových sociálnych dávok
/prednosta úradu/

14.

Návrh rozpočtových opatrení na rok 2011
/vedúca finančného oddelenia/

15.

Správa o činnosti Mestskej polície za rok 2010
/náčelník MsP/

16.

Nakladanie s majetkom mesta Sereď
/vedúca finančného oddelenia/

17.

Návrh na predaj akcií Dexia banky Slovensko a.s.
/prednosta úradu/

18. Návrh dodatku č. 1 k Zmluve o prevode OP uzatvorenej medzi Mestom Sereď a Pro
Care, a.s.
/zástupca primátora/
19.

Schválenie memoranda o spolupráci pri budovaní cyklotrasy Sereď – Kaskády
/zástupca primátora/

20.

Schválenie platu primátora v zmysle novely zákona o platových pomeroch starostov
/zástupca primátora/

21. Rôzne
a) Schválenie Ing. Márie Mrnkovej ako tajomníčky Komisie sociálnej, zdravotnej,
kultúrnej a bytovej pri MsZ /zástupca primátora/
b) Menovanie Mgr. Františka Čavojského za riaditeľa Domu kultúry v Seredi
/primátor mesta/

Ing. Martin Tomčányi

