Hl. 07.04.2017
+
Primátor Mesta Nemšová na základe zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 25. a 26. neplánované mestské zastupiteľstvo
v pondelok, 10. 4. o 18 hod. a v utorok, 11. 4. o 17 hod. do zasadačky Kultúrneho centra, ul.
SNP 1, na poschodí.
Dňa 10. apríla s nasledovným programom:
1. Voľba návrhovej komisie
2. Zrušenie uznesenia č. 126 zo dňa 9.12.2015
3. Požiadavka spoločníkov RVS Vlára - Váh s.r.o. na zmenu hlasovacích práv
v spoločenskej zmluve
v súvislosti s realizáciou projektu „ Odkanalizovanie
Mikroregiónu Vlára – Váh a intenzifikácia ČOV Nemšová“
4. Prenájom diagnostického sonografického prístroja
5. Informácia o postúpení mesta Nemšová do ďalšieho kola spolupráce so Slovenského
zväzu ľadového hokeja na získanie finančného príspevku na výstavbu športovej haly
pre viacúčelové využitie
6. Informácia o predložení Žiadosti o poskytnutie nenávratného Finančného príspevku
pre projekt: „Rozšírenie kapacity MŠ v meste Nemšová, Ľuborčianska 2“ ,
spolufinancovanie
7. Návrh na doplnenie člena redakčnej rady Nemšovského spravodajca
8. Záver
Dňa 11.4. s nasledovným programom:
1. Voľba návrhovej komisie
2. Zvýšenie základného imania spoločnosti RVS Vlára-Váh s.r.o. Mestom Nemšová
finančným vkladom vo výške 5.381,-€ - návrh na prevzatie záväzku na zvýšenie
základného imania po konaní Valného zhromaždenia spoločnosti RVS Vlára-Váh,
s.r.o.
3. Záver
+
Firma JUKKA bude predávať zajtra, v sobotu 8.apríla 2017 v čase 11.30 - 12.00 hod.
v mestskej časti Kľúčové pred hasičskou zbrojnicou nasledujúce stromčeky k výsadbe:
jablone, hrušky, marhule, broskyne, odolné slivky, ringloty, oskoruše, čerešne, višne,
stromčekové a kríkové rezistentné egreše, stromčekové a kríkové ríbezle, liesky, maliny, vinič
stolový, černice, čučoriedky kanadské a čukotské, ruže kríkové, ťahavé a stromčekové,
rododendrony, azalky, javory, previsnuté vŕby, sadenice jahôd a iné. Viac informácií nájdete
aj na letákoch vo vašich poštových schránkach.
+
Mestský podnik služieb príjme na dohodu do prevádzky letného kúpaliska : plavčíka,
obsluhu v bufete, pokladníčku, upratovačku. Požiadavky : vek minimálne 18 rokov, príjemné
vystupovanie skúsenosti výhodou. Bližšie informácie získate na telefónnom čísle 0910
676 767, alebo na emailovej adrese kupalisko@mpsn.sk
+
Výbor Spoločenstva urbárnikov a leso-majiteľov Kľúčové pozýva svojich členov
na brigádu do lesného porastu Nad Majerom, kde bude ošetrovať sadenice malých stromov.
Prineste si so sebou motyku a rukavice. Zraz účastníkov bude zajtra, 8.4 o 08.30 hodine
na mosteku Slnečná. Za účasť vopred ďakuje výbor urbariátu Kľúčové.

Športové oznamy:
V nedeľu od 10.00 sa v Mestskej športovej hale Nemšová uskutoční 13. ročník Veľkonočného
turnaja vo flórbale dievčat. Štartujú družstvá z Banskej Bystrice, Kysuckého Nového Mesta,
Partizánskeho a Nemšovej.
V nedeľu sa na ihrisku FKS Nemšová o 15.30 hod. odohrá majstrovský zápas 3. ligy mužov
medzi domácimi a hráčmi z FK Šurany.

