Verejno-prospešné služby, m.p.o. Nemšová

7.

NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
DŇA 9.11.2016
K bodu:

Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2016
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2016

Spracoval:
Predkladá:
Schválil :

Katarína Strečanská - ekonóm VPS,m.p.o.
Katarína Strečanská - ekonóm VPS,m.p.o.
Mgr. Ladislav Palička- vedúci VPS,m.p.o.

Materiál obsahuje: Dôvodovú správu- tabuľkovú časť.
Počet výtlačkov:

20

Rozdeľovník

členovia MsZ -13 x
primátor mesta
prednostka MsU
MsÚ -odd.správne,soc.vecí,podnikania, život.prostredia a kultúry
MsÚ- odd.finančné a správy mestského majetku
MsÚ-odd.výstavby
MsÚ –hlavná kontrolórka
VPS- vedúci VPS,m.p.o.

:

Dôvodová správa: Na základe uznesenia č.138 z 12.zasadnutia MsZ konaného 24.2.2016 bol schválený Dodatok č.8
k Štatútu VPS, m.p.o. Nemšová ktorý pojednáva o tom, že pohrebnícke a cintorínske služby
sa presúvajú v rámci hlavného predmetu činnosti na podnikateľskú činnosť, čo sa nám prejavilo aj
v plnení rozpočtu v podprograme cintorínske a pohrebné služby.
V náhodilých príjmoch sú zúčtované preplatky z ročného zúčtovania zdravotného poistenia za rok 2015
vo výške 701 eur.
Vo výdajovej časti v podprograme verejné osvetlenie bola uskutočnená výmena a montáž RVO skrine na
ul. Odbojárov vo výške 1.200 eur.
V tomto roku v spolupráci s firmou DATAZ s r.o. bola vykonaná pasportizácia cintorínov
v Nemšovej, Ľuborči a Kľúčovom vo výške 4.532 eur. Taktiež boli vyhotovené informačné vitríny
s hrobovými miestami vo výške 2.048 eur. V položke údržba cintorínov –vo výške 1.900 eur sme zabezpečili
vymaľovanie kaplnky a novej fasády na cintoríne na Janka Palu.
Na základe požiadavky nájomníkov sa opravili a vymaľovali priestory /chodby a schody/ na 3 poschodiach
na bytovke na ul.Odbojárov 7 vo výške 3.300 eur .

Prerokované :

a / na zasadnutí komisie finančnej a správy majetku mesta a na pracovnej porade poslancov
MsZ konanej dńa 2.11.2016 , ktorí navrhujú tento pracovný materiál - zobrať na vedomie

Návrh na uznesenie
Mestské zastupiteľstvo v Nemšovej na základe prerokovaného materiálu
A/ berie na vedomie
Plnenie rozpočtu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2016
Plnenie finančného plánu VPS, m.p.o. Nemšová k 30.9.2016

