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

12.novembra 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
A. Správa o kontrole plnenia uznesení MsZ
B. Správa z vykonanej kontroly
6. Informatívna správa o príprave a realizácii projektov

/hlavná kontrolórka/

/projektový manažér/

7. Návrh VZN mesta Sereď, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 13/2012 o miestnych daniach
/prednosta úradu/
8. V. zmena rozpočtu mesta Sereď na rok 2013
9. Príprava rozpočtu mesta Sereď na roky 2014 – 2016

/vedúca finančného odd./
/prednosta úradu/

10. Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení
v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sereď v školskom roku 2012/2013
/riaditelia škôl/
11. Nakladanie s majetkom mesta Sereď
/vedúca finančného odd./
A. Nájom majetku mesta
1. Pozemok na „kapustniskách“
2. Pozemok na Čepenskej ul.
3. Pozemok na Hornomajerskej ul.
B. Zámer prevodu majetku mesta – pozemok na Trnavskej ul.
C. Prevod majetku mesta
1. Nebytové priestory na Námestí slobody 4334
2. Pozemok na Mládežníckej ul.
3. Výsledky obchodnej verejnej súťaže – kasárne a Tecom
D. Zriadenie vecného bremena – uloženie inžinierských sietí
E. Nakladanie s pohľadávkami
1. Informácia o zániku daňových nedoplatkov
2. Odpis pohľadávky
F. Zverenie majetku mesta do správy škôl (ukončené investičné akcie)
/vedúca odd. ŠRKŠ/
G. Zámer nadstavby mestských bytov na Trnavskej ul.
/vedúci odd. rozvoja mesta/

12. Mestský bytový podnik spol. s r.o.
/konateľ MsBP/
A. Informácia o pokračovaní jednaní s víťazom verejného ponukového konania o prenájme aktív
MsBP
B. Návrh na založenie spoločnosti na správu bytov – odčlenenie od MsBP
13. Koncepcie rozvoja mesta
A. Koncepcia rozvoja športu a telesnej kultúry v meste Sereď do roku 2018
B. Koncepcia rozvoja škôl v meste Sereď do roku 2018
C. Komunitný plán sociálnych služieb mesta Sereď na roky 2014 – 2018
D. Program rozvoja bývania v meste Sereď na roky 2014 – 2018

/vedúca odd. ŠRKŠ/
/vedúca odd. ŠRKŠ/
/vedúca org.odd./
/Ing. Kyselý/

14. Návrhy na ocenenie v zmysle VZN mesta Sereď č. 5/2012 o udeľovaní ocenení mesta Sereď
/vedúca organizačného odd./
15. Rôzne
A. Návrh na zmenu Rokovacieho poriadku MsZ
B. Informácia o vzniku OZ Prevenciou proti kriminalite

/viceprimátor mesta/
/viceprimátor mesta/

16. Záver

Ing. Martin Tomčányi v.r.

