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

19. septembra 2013 o 8,00 hod.
do Veľkej zasadačky Mestského úradu v Seredi.
Návrh programu:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie, mandátovej komisie, stanovenie overovateľov
3. Informatívna správa o činnosti Mestského úradu a mesta Sereď od ostatného zasadnutia Mestského
zastupiteľstva v Seredi
/primátor mesta/
4. Interpelácie poslancov
5. Správy hlavnej kontrolórky
/hlavná kontrolórka/
A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
B. Správy z vykonaných kontrol
C. Opatrenia na nápravu zistených nedostatkov vykonanou kontrolou a na odstránenie príčin ich
vzniku
6. Správa o vyhodnotení XIV. Seredského hodového jarmoku

/riaditeľ DK/

7. Informatívna správa o hospodárení Domu kultúry za I. polrok 2013

/riaditeľ DK/

8. Informatívna správa o hospodárení škôl a školských zariadení za I. polrok 2013
/riaditelia škôl a školských zariadení/
9. Správy o plnení rozpočtu mesta Sereď
A. Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2013
B. Monitorovacia správa o plnení programového rozpočtu mesta Sereď k 30.6.2013
/vedúca finančného odd./
10. Správy polície
A. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Sereď za I. polrok 2013
B. Vystúpenie zástupcu Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Galante
11. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

/projektový manažér/

12. IV. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2013

/vedúca finančného odd./

13. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2014 – 2016
14. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
A. Nájom majetku mesta
B. Zámer prevodu majetku
C. Prevod majetku
D. Zriadenie vecného bremena – prekládka plynovodu

/náčelník MsP/

/prednosta úradu/
/vedúca finančného odd./

15. Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do Rady školy ZŠ J.A.Komenského

/vedúci odd. ORM/
/vedúca odd. ŠRKŠ/

16. Koncepcie rozvoja mesta
A. Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2018
/vedúca odd. ŠRKŠ/
B. Koncepcia rozvoja škôl v meste Sereď do roku 2018
/vedúca odd. ŠRKŠ/
C. Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2014 - 2018
/Ing. Kyselý/
D. Koncepcia rozvoja kultúry v meste Sereď do roku 2018
/riaditeľ DK/
E. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2014 – 2018 /vedúca organizač.odd./
17. Rôzne
A. MsBP s.r.o. – predĺženie poverenia konateľa
B. Zámer zriadiť pešiu zónu na Námestí slobody
C. Informácia o vybavení petície – chodník a cesta na Jesenského ul.
D. Návrh zmeny Rokovacieho poriadku MsZ
18. Záver

Ing. Martin Tomčányi v.r.

/primátor mesta/
/prednosta úradu/
/viceprimátor mesta/
/viceprimátor mesta/

