Primátor mesta Kolárovo

Pozvánka
Pozývam Vás
na 12. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove,
ktoré sa uskutoční dňa 09.11. 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 poslancov z predchádzajúceho
zasadnutia MsZ
4. Materiály v oblasti školstva
a.) Úprava rozpočtu škôl a školských zariadení na r. 2015
b.) Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno–vzdelávacej činnosti škôl
a školských zariadení za školský rok 2014/2015
c.) Informatívna správa o počte detí a žiakov v školách a školských zariadeniach
v školskom roku 2015/2016 - stav k 15. 9. 2015
d.) Čerpanie rozpočtu škôl a školských zariadení za I. polrok. 2015
e.) Požiadavky škôl a školských zariadení (50. výročie ZUŠ, odstupné pre MŠ Lesná
10....)
f.) Zmluvy v oblasti školstva
5. Návrh úpravy rozpočtu príspevkových a rozpočtových organizácií na rok 2015
6. Vyhodnotenie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Kolárovo
za r. 2008-2015
7. Informatívna správa o podaných žiadostiach mesta o dotácie
8. Prerokovanie Koncepcie verejného osvetlenia mesta
9. Prerokovanie Koncepcie rozvoja spoločnosti – Podnikateľský plán Gúta TV s.r.o.
Kolárovo
10. a.) Návrh na riešenie uloženia komunálneho odpadu – prejednanie podmienok
b.) Návrh na likvidáciu komunálneho odpadu na r. 2016
c.) Návrh na odkúpenie akcií od STKO N-14, a.s. Neded od akcionárov resp. predaj
d.) Možnosti mesta v prípade zotrvania mesta ako akcionára v spoločnosti STKO
N-14, a.s. Neded
11. Prerokovanie spolupráce medzi mestom Kolárovo a KolByt s.r.o. Kolárovo v oblasti
správy nájomných bytov a rodinných domov mesta
12. Vyhodnotenie obchodnej verejnej súťaže na prenájom rozhlasového systému mesta
Kolárovo
13. Majetkovoprávne podania
a) Exal s.r.o. Hadovská cesta 5, 945 01 Komárno – žiadosť o odpredaj pozemku v k.ú.
Kolárovo, na parc. č. 28451/452, ved. na LV č. 4941 vo výmere 402 m2,
za účelom vybudovania parkoviska

14. Rôzne
a.) Návrh na predĺženie nájomných zmlúv a pridelenie nájomných bytov mesta
b.) Mgr. Cyntia Takács Szalai, Nám. M. R. Štefánika 6, 945 01 Komárno – žiadosť
o prenájom nebytového priestoru č. 1.23. o celkovej výmere 22,27 m2 v AB
na Kostolnom nám. 32, Kolárovo
c.) Gúta TV s.r.o., Kostolné nám. 32, Kolárovo – žiadosť o výpožičku nebytového
priestoru v AB na Kostolnom nám. 32
15. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenia
16. Návrh na uznesenie
17. Záver
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