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 13. decembra 2017 o 9.00 hodine
v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Krupine.
Program:
1.
9.00
2.
9.15
3.
9.30
4.
9.45
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9.

10.
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12.

13.
14.
15.

- 9.15
- 9.30
- 9.45
- 10.00
- 10.15

Otvorenie – primátor mesta
Správa o činnosti MsR – primátor mesta
Kontrola plnenia uznesení z posledného zasadnutia MsZ – hlavný kontrolór
Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018 – hlavný kontrolór
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu mesta na rok 2018
– hlavný kontrolór
10.15 - 11.15 Návrh rozpočtu mesta na rok 2018 – ekonómka MsÚ
11.15 - 11.20 Návrh VZN Mesta Krupina o miestnych daniach - prednostka MsÚ
11.20 - 11.30 Návrh Dodatku č. 4 k VZN č. 1/2015 o určení výšky príspevku na čiastočnú
úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom
je Mesto Krupina – vedúca odd. školstva
11.30 – 11.45 Návrh VZN č. 7/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka
Základnej umeleckej školy, dieťa Materskej školy a dieťa školského
zariadenia na území mesta Krupina na rok 2018 – vedúca odboru školstva
11.45 - 12.00 Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Krupina – prednostka MsÚ
12.00 – 13.00 OBED – ŠJ ZŠ E.M.Šoltésovej
13.00 - 13.20 Schválenie zadania na spracovanie ÚPN mesta Krupina – Ing. Uramová
13.20 – 14.00 Schválenie Rámcovej dohody uzatvorenej podľa §83 zákona č. 343/201 Z.z.
o verejnom obstarávaní a § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. v platnom
znení Obchodného zákonníka za účelom realizácie stavby: „Obnova a
rekonštrukcia miestnych komunikácií v meste Krupina“ – Ing. Uramová
14.00 – 14.10 Orientačný návrh harmonogramu zasadnutí MsZ a MsR na I. polrok 2018
14.10 - 15.30 Výstupy z komisií
15.30 - 16.00 Rôzne

Prílohy:

Na zasadnutie pozývam:

1. Plán kontrolnej činnosti hl. kontrolóra na I. polrok 2018
- riaditelia škôl a školských zariadení
2. Stanovisko hl. kontrolóra k návrhu rozpočtu na rok 2018
- konatelia mestských s.r.o.
3. Návrh rozpočtu mesta na rok 2018
- riaditeľ OO PZ Krupina
4. Návrh VZN Mesta Krupina o miestnych daniach
- Mládežnícky parlament
5. Dodatok č. 4 k VZN č. 1/2015
- Okresná prokuratúra
6. Návrh VZN o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy ........
- občania mesta
7. Komunitný plán sociálnych služieb Mesta Krupina
8. Zadanie na spracovanie ÚPN mesta Krupina
9. Rámcová dohoda za účelom: „Obnova a rekonštrukcia MK“
10. Orientačný návrh harmonogramu zasadnutí MsZ a MsR na I. polrok 2018
11. Výstupy z komisií:
a) Komisia rozvoja mesta
b) Komisia pre školstvo, mládež, kultúru, šport a verejný poriadok

V Krupine, 8. decembra 2017

Ing. Radoslav V a z a n
primátor mesta

