Hl. 26.6.2017
+
Primátor Mesta Nemšová v súlade so zákonom SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov, zvoláva 27. zasadnutie Mestského zastupiteľstva
v Nemšovej dnes o 17.00 hodine do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1,
na poschodí.
Program:
1.
2.
3.

Otvorenie
Kontrola plnenia uznesení
Záverečný účet mesta Nemšová za rok 2016 vrátane stanoviska hlavnej kontrolórky a správy
audítorky
4.
Plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 31.3.2017
5.
Návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2017 – RO č. 3
6.
Záverečný účet VPS, m. p. o. Nemšová za rok 2016
7.
Plnenie rozpočtu VPS, m. p. o. Nemšová k 31.03.2017
8.
Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku pre
projekt:
„Vybavenie učební a školskej knižnice ZŠ Janka Palu 2, Nemšová“, spolufinancovanie
9.
Súhrnná správa o výsledkoch hospodárenia škôl a školských zariadení v zriaďovacej
pôsobnosti mesta za rok 2016
10.
Návrh na VZN mesta Nemšová č. .... o pravidlách času prevádzky služieb na území
mesta Nemšová
11.
Majetkové záležitosti:
12.
Finančné záležitosti
13.
Návrh na udelenie „ Ceny mesta Nemšová“ a „ Ceny primátora mesta Nemšová“
14.
Schválenie zápisu do Kroniky mesta Nemšová za rok 2015
15.
Hromadná sťažnosť obyvateľov Kľúčového
16.
Správa a prehľad o príjmoch a výdavkoch spojených s nakladaním a separovaním
komunálneho odpadu a BRO za mesto Nemšová v období rokov 2012 - 2016
17.
Diskusia
18.
Záver
+
Mesto Nemšová pozýva všetkých záujemcov na okružné jazdy po Nemšovej
vyhliadkovým vláčikom, ktoré sa budú konať zajtra, v utorok 27.6.2017. Nástup bude
na Mierovom námestí v Nemšovej, každú pol hodinu. Začiatok prvej jazdy je o 15:00 hod.
Posledná jazda bude o 17:00 hod.
+
Riaditeľka materskej školy Vás pozýva v mene všetkých škôlkarov na Slávnostný
rozlúčkový galaprogram predškolákov, ktorý sa bude konať zajtra, v utorok 27. júna 2017
od 15 hod. v Kultúrnom centre Nemšová, ul. SNP č. 1. Deti Vás potešia v uliciach mesta
spevom z veselého vláčika a v kultúrnom stredisku pásmom piesní, básní a tancov.
Tešíme sa na Vašu prítomnosť.
+
Mesto Nemšová Vás všetkých srdečne pozýva na koncert
Franty a Vojtu
Nedvědovcov s kapelou, ktorý sa uskutoční vo štvrtok 29. júna o 19 hodine vo veľkej sále
Kultúrneho centra v Nemšovej. Vstupenky v hodnote 9 € si môžete zakúpiť na Mestskom
úrade v Nemšovej počas úradných hodín.

+
Cukrárska výroba v Borčiciach prijme do TPP cukrára/cukrárku, pomocnú silu a pani
na upratovanie s nástupom ihneď. Zamestnávateľ vyžaduje precíznosť, zručnosť a pozitívny
vzťah k práci. Výhodou sú voľné víkendy a výborný pracovný čas. Bližšie informácie získate
na tel. č. 0905 401 738 - pani Tóthová, alebo osobne vo výrobe.
+
Vážení občania,
dnes a v najbližších dňoch vás vo vašich domácnostiach navštívia pracovníci ZSE z dôvodu
uplatnenia zľavy a benefitov od ZSE. Pracovníci sa vám preukážu preukazom. Pracovníkov si
môžete overiť na zákazníckej linke ZSE: 0850 111 555.

