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

13. septembra 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/

od ostatného

4. Interpelácie poslancov
5. Správa hlavnej kontrolórky o kontrole plnenia uznesení MsZ
/hlavná kontrolórka/
6. Informatívna správa o príprave projektov
/zástupca primátora/
7. Správy hlavnej kontrolórky o výsledkoch kontroly – Seredský hodový jarmok, Dom
kultúry, Dotácie z rozpočtu mesta Sereď pre športové kluby
/hlavná kontrolórka/
8. Návrh VZN č. 9/2011 o podmienkach prenajímania nájomných bytov na účel
sociálneho bývania v meste Sereď
/prednosta úradu/
9. Návrh VZN č. 10/2011 o zásadách hospodárenia s bytovým majetkom mesta Sereď
/prednosta úradu/
10. Návrh VZN č. 11/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN Mesta Sereď č. 7/2011
o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských
zariadeniach, ktorých je Mesto Sereď zriaďovateľom
/prednosta úradu/
11. a) Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Sereď k 30.6.2011
b) Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu Mesta Sereď k 30.6.2011
/vedúca finančného odd./

12. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I.polrok 2011
/riaditeľ DK/
13. Správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I.polrok 2011
/riaditelia škôl a školských zariadení/
14. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I.polrok 2011
/náčelník MsP/
15. Návrh rozpočtových opatrení na rok 2011
/vedúca finančného odd./
16. Nakladanie s majetkom mesta Sereď:
a) Zámer Mesta predať nehnuteľný majetok
b) Zámer Mesta prenajať nehnuteľný majetok
c) Ukončenie verejnej ponuky na prenájom nebytových priestorov na ul.
Kuzmányho (pod lekárňou Maja)
d) Návrh na prevod nehnuteľnosti do majetku Mesta (Sokolovňa)
e) Zámer predaja časti nebytových priestorov
f) Návrh na založenie obchodnej spoločnosti
/prednosta úradu/
17. Dodatok č. 4 k Zriaďovacej listine MŠ ul. Komenského
/vedúca oddelenia ŠRKŠ/
18. Dodatok č. 2 k Dohode o zabezpečovaní úloh mestského hasičského zboru
/zástupca primátora/
19. Štatút mestských novín
/zástupca primátora/
20. Rôzne
a) Vyhodnotenie efektívnosti vykurovania škôl z kotolne ZŠ P.O.Hviezdoslava
/vedúci oddelenia rozvoja mesta/
b) Voľba prísediacich sudcov pre Okresný súd v Galante
/zástupca primátora/
c) Voľba členov dočasnej komisie pre udeľovanie ocenení mesta Sereď
/zástupca primátora/
d) Oslavy 700-stého výročia prvej písomnej zmienky o meste Sereď
/zástupca primátora/
e) Vymedzenie úloh Školskej a športovej komisie pri MsZ
/predseda školskej a športovej komisie/
f) Správa o vyhodnotení XII. Seredského hodového jarmoku
/riaditeľ SHJ/

Ing. Martin Tomčányi

