MESTO KRUPINA
Ing. Radoslav VAZAN
primátor mesta

POZVÁNKA
Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci,
pozývam Vás na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Krupine,
ktoré sa uskutoční
v stredu 11. februára 2015 o 9.00 hodine
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine.
Program:
1.
2.

9.00 9.10 -

3.
4.

9.20 9.40 -

5.
6.

9.50 10.00 -

7.
8.
9.

10.10 10.40 11.00 -

10.

11.15 -

11.

11.30
12.30
13.30
15.00
15.10

12.
13.
14.

-

9.10 Otvorenie – primátor mesta
9.20 Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra za r. 2014 – hlavný
kontrolór
9.40 Kontrola plnenia uznesení za celé volebné obdobie – hlavný kontrolór
9.50 Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v MŠ Malinovského ul. –
hlavný kontrolór
10.00 Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v ZUŠ – hlavný kontrolór
10.10 Záznam o výsledku následnej finančnej kontroly v ZŠ E.M.Šoltésovej –
hlavný kontrolór
10.40 Správa o činnosti Mestskej polície za r. 2015 – náčelník MsP
11.00 Návrh VZN o hospodárení s majetkom mesta – vedúca odd. správy majetku
11.15 Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov
v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je Mesto
Krupina – vedúca odd. školstva
11.30 Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na obnovu historických hrobiek v Meste
Krupina – vedúca organizačného odd.
12.30 Schválenie Mestskej rady a komisií pri MsZ – primátor mesta
13.30 OBED – ŠJ ZŠ E.M.Šoltésovej
15.00 Výstupy z oddelení MsÚ – vedúci jednotlivých oddelení MsÚ
15.10 Schválenie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi – primátor mesta
16.00 Rôzne

Prílohy:
1. Správa o kontrolnej činnosti hl. kontrolóra za r. 2014
2. Kontrola plnenia uznesení za celé vol. obdobie 2011-2014
3. Záznam o výsledku kontroly v MŠ Malinovského ul.
4. Záznam o výsledku kontroly v ZUŠ
5. Záznam o výsledku kontroly v ZŠ E.M.Šoltésovej
6. Správa o činnosti Mestskej polície za r. 2014
7. Návrh VZN o zásadách hospodárenia s majetkom mesta
8. Návrh VZN o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu
nákladov v školách a šk. zariadeniach, ...
9. Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na obnovu historických hrobiek
10. Schválenie Mestskej rady a komisií pri MsZ
11. Výstup z Ekonomického odd. – majetková časť
12. Výstup z Ekonomického odd. – ekonomická časť
13. Výstup z oddelenia projektového manažmentu

V Krupine, 6. februára 2015

Na zasadnutie pozývam:
- riaditelia škôl a školských zariadení
- konatelia mestských s.r.o.
- riaditeľ OO PZ Krupina
- Mládežnícky parlament
- Informačné centrum mladých
- Okresná prokuratúra
- občania mesta

Ing. Radoslav V a z a n
primátor mesta

