Primátor
Mesta Nemšová

V Nemšovej, 14.09.2016
Č. j. : 749/2016

POZVÁNKA
V súlade s § 12, odst. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov, zvolávam 18. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Nemšovej na deň

28. septembra 2016 t. j. v stredu o 17.00 hodine
do zasadačky Kultúrneho centra v Nemšovej, ul. SNP č. 1, na poschodí.
Program :
1. Voľba návrhovej komisie
Predkladá : primátor mesta
2. Kontrola plnenia uznesení
Predkladá: hlavná kontrolórka
3. a) plnenie rozpočtu mesta Nemšová k 30.06.2016 a monitorovacia správa mesta Nemšová
k 30.06.2016
b) návrh na zmenu rozpočtu mesta Nemšová na rok 2016 - RO č. 4
Predkladá: vedúca odd. finančného a správy ms. majetku
4. Plnenie rozpočtu a finančného plánu VPS, m. p. o. Nemšová k 30.06.2016
Predkladá: ekonómka VPS, m. p. o. Nemšová
5. Zmena v komisii finančnej a správy ms. majetku
Predkladá: prednostka úradu
6. Majetkové záležitosti:
6.1 Zriadenie vecného bremena – Rastislav Fary
6.2 Žiadosť o odkúpenie pozemku, C KN parcely č. 549/2, k.ú. Trenčianska Závada...
Jozef Gabriš
6.3 Žiadosť o prenájom pozemku, C KN parcely č. 2077, k. ú. Ľuborča.... Michal Koníček
6.4 Žiadosť o prehodnotenie výšky nájmu...Ing. Juraj Čapek a manželka, Ľuborča
6.5 Obchodná verejná súťaž: „Prenájom nehnuteľnosti – verejná lekáreň v Nemšovej“
6.6 Odňatie majetku mesta zo správy Materskej školy, Odbojárov 177/8A a zverenie majetku
mesta do správy Základnej umeleckej školy Nemšová, Ľuborčianska 2, Nemšová
6.7 Zverenie majetku mesta do správy Verejno prospešných služieb, m. p. o., Mierové námestie
21, Nemšová
Predkladá: zástupca primátora
7. Súhrnná informácia o pedagogicko-organizačnom a materiálno-technickom zabezpečení
výchovno-vzdelávacieho procesu školského roka 2016/2017 škôl a školských zariadení v
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
predkladá: prednostka MsÚ
8. Diskusia
9. Záver
Ing. František Bagin
primátor mesta

Na 18. zasadnutie MsZ Nemšová prizývam:
• poslancov MsZ Nemšová
• hlavnú kontrolórku mesta Nemšová
• prednostku úradu, vedúcich oddelení MsÚ Nemšová
• vedúceho a ekonómku VPS, m. p. o. Nemšová
• riaditeľku ZŠ Nemšová
• riaditeľku MŠ
• riaditeľa KSŠ

