Primátor mesta Kolárovo
Pozvánka
Pozývam Vás
na 37. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove,
ktoré sa uskutoční dňa 03.02. 2014 /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. a.) Návrh VZN mesta Kolárovo č. 2/2014 o vymedzení miest na vylepovanie volebných
plagátov k voľbám prezidenta SR
b.) Informatívna správa MsÚ o voľbách prezidenta SR, konaných dňa 15.03.2014
5. Návrh podmienok a kritérií výberového konania na post riaditeľa ZPS a DS Kolárovo
6. Návrh na prevod dlhodobého hmotného majetku „Rekonštrukcia a hydroizolácia strechy
MsKS Kolárovo“ v obstarávacej hodnote 3.014,88 € dňom 01.01.2014 na dobu neurčitú do
správy príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko Kolárovo, Kostolné námestie č. 4
7. Informatívna správa o priebehu IX. Vianočných trhov a o usporiadaní Silvestrovského ohňostroja
8. Návrh VZN mesta Kolárovo č. 3/2014, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 17/2012
o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Kolárovo
9. Harmonogram športových a kultúrnych podujatí na území mesta v r. 2014
10. Návrh pracovného harmonogramu a náplne rokovaní MsR a MsZ v r. 2014
11. a.) Stanovisko HKM k úverovej zmluve – financovanie nákupu úžitkového motorového
vozidla Dacia Dokker Van 1.6 benzín
b.) Správa HKM o výsledku NFK č. 5,6,8/2013
c.) Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta za r. 2013
12. a.) Informatívna správa o vyhodnotení cenovej ponuky na dodávku materiálu PEDN80
na akciu „Prepojenie vodovodu na Jesenské nábrežie“
b.) Informatívna správa o možnosti riešenia investície „Prepojenie vodovodu na Jesenské
nábrežie“
13. Informatívna správa o vyhodnotení cenovej ponuky na drvenie stavebnej sute v areáli
Gúta Service Kolárovo
14. Informatívna správa o stave pripravenosti projektu „Región Kolárovo – Odvedenie, čistenie
odpadových vôd a zásobovanie pitnou vodou, podaného akciovou spoločnosťou
Západoslovenská vodárenská spoločnosť, Nábrežie za hydrocentrálou 4, Nitra
15. Majetkovoprávne podania
a.) Cenová mapa mesta Kolárovo na I. polrok 2014
b.) Imrich Szabó a manž. Margita Szabóová, bytom Kolárovo, Malinová 2 – žiadosť o odpredaj
pozemku parc.č. 258/4 v k.ú. Kolárovo o výmere 30m2 na základe platnej cenovej mapy mesta
– dodatočná legalizácia užívacieho vzťahu
16. Rôzne
a.) Návrh na predĺženie nájomných zmlúv v nájomných bytoch mesta
17. Dopyty poslancov, interpelácie a vysvetlenie
18. Návrh na uznesenie
19. Záver
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