Primátor mesta Kolárovo

Pozvánka
Pozývam Vás
na 5. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove,
ktoré sa uskutoční dňa 30.03. 2015 /pondelok/
o 14,00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ Kolárovo.

Program:
1. Otvorenie
2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
3. Kontrola plnenia uznesení a vyhodnotenie interpelácií z predchádzajúceho zasadnutia MsZ
4. Finančná analýza mesta Kolárovo za rok 2014 v zmysle uznesenia MsZ č. 19/2015
(Predbežná informatívna správa o hospodárení mesta v hrubých rysoch)
5. Materiály v oblasti školstva
a.) Návrh financovania a plán realizácie rozšírenia a rekonštrukcie Školskej jedálne,
Školská 6, Kolárovo, v zmysle uznesenia MsÚ č. 893/2014 zo dňa 30.10.2014 a 56/2015
zo dňa
2.3.2015
b.) Návrhy opatrení, ktoré umožňujú ŠKD, ŠJ, ZUŠ, CVČ dodržanie normatívov určených
v zmysle ustanovení NV č. 415/2012 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004
Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov na územnej samospráve v z.n.p. začínajúc
rokom 2016, podľa zverejnených východiskových štatistických údajov a rozpočtovaných
podielov obcí na výnose daní z príjmu FO na rok 2015 (uzn. MsZ 15/2015 C1 zo dňa
26.1.2015)
c.) Návrh na riešenie finančných prostriedkov na asistenta ZŠ F. Rákócziho II. a ZŠ J. A.
Komenského v hodnote po 8.173,-€ preskupením štátom poskytnutého normatívneho
rozpočtu ZŠ v súlade s § 4 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ (uznesenie
MsZ č. 15/2015 B.3
d.) Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na aktuálny rok 2015
e.) Informatívna správa o ustanovení Rady školského zariadenia pri CVČ
f.) Informatívna správa o výsledku výberového konania na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ
od 1.4.2015
g.) Informatívna správa o voľbách do Mestskej školskej rady
h.) Informatívna správa o počte zapísaných detí do MŠ na šk. r. 2015/2016
6. Úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie ZPS a DS Kolárovo na rok 2015
7. Návrh na vykonanie zmien v zakladateľskej listine a stanov v obchodnej spoločnosti Gúta TV,
s.r.o. Kolárovo
8. a.) Správa o činnosti Spoločného stavebného úradu v Kolárove za rok 2014
b.) Správa o činnosti Spoločného školského úradu v Kolárove za rok 2014
9. Informatívna správa o pripravenosti investičnej aktivity – ČOV Kolárovo, v spolupráci so
ZVS, a.s. Nitra
10. Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta o nenávratný finančný príspevok

11. Informatívna správa o činnosti Mestskej polície Kolárovo za rok 2014
12. Návrh na uzavretie Zmluvy o dielo s víťazom verejného obstarávania na obnovu verejného
osvetlenia v meste Kolárovo
13. Návrh Programu spomienkového podujatia pamiatkových slávností 50. výročia povodne a
rozpočet podujatia „Pamiatkové slávnosti – 50. výročie“, zdroj jeho financovania
14. Návrh cenovej mapy mesta Kolárovo
15. Majetkovoprávne podania
a.) Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na odpredaj nehnuteľnosti v k.ú. Kolárovo
ved. na LV č. 4941 časť pozemku parc. reg. „C“ s p.č. 28451/197
16. Rôzne
a.) Návrh na predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta a pridelenie
nájomných bytov
b.) Ohliadnuť sa po 25-ročnej histórii Vodného mlyna (kultúrnej pamiatky v Kolárove)
c.) Žiadosť p. Sluka Rolanda, bytom Mliečno, Hruškovská ul. 193/75 931 01 Šamorín
o prenájom bufetu v športovej hale
d.) MEDCHIR s.r.o., Krivá 8, Komárno – žiadosť o prenájom nebytových priestorov
v budove ZS Kolárovo
17. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenia
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
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