










									V Žiline, 23.04.2009








Vec
Doplnenie programu 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline

     Na základe uznesení Mestskej rady v Žiline zo dňa 22.04.2009 dopĺňam návrh programu 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva, ktoré som zvolal v zmysle § 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na deň 27.04.2009 o nasledovné body:

	Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2008

Personálne návrhy v MsHK Žilina, a.s.
Projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej
Koncepcia rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení


Doplnený návrh programu 21. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, je uvedený na druhej strane tohto listu.










Ivan Harman
primátor mesta Žilina






Program:
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
	Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Žiadosť o schválenie dodatku k zriaďovacej listine (rozšírenie oprávnenia na podnikateľskú činnosť) Turistickej informačnej kancelárie (TIK) Mesta Žilina, príspevkovej organizácie, Republiky 1, 010 01 Žilina
Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
Koncepcia zníženia základného imania v spoločnosti MsHK Žilina, a.s. a spätného prevodu nehnuteľností vo vlastníctve spoločnosti na Mesto Žilina
	Personálne návrhy v MsHK Žilina, a.s.
	Odborné stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu záverečného účtu mesta Žilina za rok 2008

Záverečný účet mesta Žilina za rok 2008
Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009
Rozpočet Mesta Žilina na rok 2009 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 1/2009
Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN č. 8/1996 o odchyte a likvidácii túlavých zvierat – činnosti mestského šarhu na území mesta Žilina a VZN č. 7/1996 o chove  a držaní zvierat na území mesta Žilina
Návrh VZN, ktorým sa určujú podmienky poskytovania opatrovateľskej služby, úhrada za opatrovateľskú službu a podmienky a úhrada za donášku stravy
Prevod akcií Mesta Žilina v Letiskovej spoločnosti Žilina, a.s. na Slovenskú republiku v zastúpení Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky
Projekt multifunkčného športového areálu na Karpatskej
Súhrnná správa o stave ochrany pred požiarmi v meste Žilina za rok 2008
	Koncepcia rozvoja kultúry v meste Žilina a návrh systémových opatrení
	Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Lichardova, Žilina“

Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Kvalitnejšie vzdelávanie na ZŠ Limbová, Žilina prostredníctvom jej rekonštrukcie a modernizácie“
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Jarná, Žilina“
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie a modernizácie ZŠ Gaštanová, Žilina“
Žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Regionálneho operačného programu, opatrenia 1.1 – infraštruktúry vzdelávania (výzva na rok 2009) pre projekt „Rekonštrukcia  a modernizácia Základnej školy s materskou školu, Školská 49, Žilina za účelom zníženia energetickej náročnosti a zvýšenia jej kapacity“
Návrh na odpredaj a kúpu nehnuteľností mesta Žilina
	Interpelácie
Všeobecná rozprava
Záver


