















zo 7. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 27. 08. 2007


Uznesenie č. 55/2007

Kontrolná správa o plnení zročných uznesení Mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
			
	berie na vedomie


	Kontrolnú správu o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline





Uznesenie č. 56/2007

Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina 

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Mesta Žilina


	ukladá


	Ing. Jozefovi Pálfymu, hlavnému kontrolórovi mesta


a/  v ďalších správach konkretizovať zistené nedostatky aj prijaté opatrenia 
     aspoň elektronickou formou


b/  tabuľkovú časť správy o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra rozšíriť  
    o dátum ukončenia riešenia veci a jeho výsledok /opodstatnenosť alebo 
    neopodstatnenosť a prečo /

c/  priebežne monitorovať stav riešenia veci a na každú sťažnosť, žiadosť aj 
    odstúpenú petíciu písomne odpovedať predkladateľovi

d/  zabezpečiť sprístupnenie tabuľky na web stránke mesta a dbať na jej 
    aktualizáciu




Uznesenie č. 57/2007

Informatívna správa o plnení rozpočtu Mesta Žilina za I. polrok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o plnení rozpočtu Mesta Žilina k 30.06.2007




Uznesenie č. 58/2007

Správa o činnosti Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Správu o činnosti Mestského divadla v Žiline, príspevkovej organizácie mesta





Uznesenie č. 59/2007

Informatívna správa Školského úradu o príprave školského roku 2007/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu Školského úradu o príprave školského roku 2007/2008 





Uznesenie č. 60/2007

Štatút Mestskej polície v Žiline, Organizačný poriadok Mestskej polície v Žiline a Platový poriadok Mestskej polície v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje



	Štatút Mestskej polície v Žiline s účinnosťou od 01.09.2007
	Organizačný poriadok Mestskej polície v Žiline s účinnosťou od 01.09.2007

Platový poriadok Mestskej polície v Žiline s účinnosťou od 01.09.2007





Uznesenie č. 61/2007

Návrh na zriadenie Turistickej informačnej kancelárie v Meste  Žiline, príspevkovej organizácie


Mestské zastupiteľstvo v Žiline


	konštatuje, že


	zriadenie Turistickej informačnej kancelárie je v súlade s prijatými uzneseniami mestského zastupiteľstva ohľadom zámeru zriadenia TIK a v súlade so zámermi mesta na podporu rozvoja cestovného ruchu a oživenia podnikateľského prostredia v meste




	zriaďuje


	podľa § 1 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a § 21 ods. 5 písm. b/ a ods. 9 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších  predpisov, príspevkovú organizáciu Mesta Žilina s názvom Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia dňom 01.10.2007.







	schvaľuje


	Zriaďovateľskú listinu príspevkovej organizácie Turistickej informačnej kan-

celárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie so sídlom Farské schody 7, 010 01 Žilina

	Štatút príspevkovej organizácie Mesta Žilina s názvom Turistická informačná

kancelária mesta Žilina, príspevková organizácia,
 
	Zmluvu o prevode správy majetku medzi Mestom Žilina a príspevkovou or-

ganizáciou s názvom Turistická informačná kancelária mesta Žilina, príspev- 
                        ková organizácia 

	Príspevok na rok 2007 – finančné prostriedky vo výške 750 tis. Sk /nájomné,

mzdy, odvody, ostatné bežné výdavky/ a na obdobie od 01.10.2007 do 31.12.
2007 na bežné výdavky Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie. 
   

       IV.         ukladá

                    Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline

                    1.  zabezpečenie všetkých potrebných právnych, ekonomických a organizač- 
                         ných záležitostí /pridelenie IČO, DIČO/ spojených so zriadením Turistic-
                         kej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, na obdobie  
                         od 01.09.2007 do skončenia výberového konania a následného vymenovania
                         štatutárneho zástupcu Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina,
                         príspevkovej organizácie

     
	 súhlasí


1.  s vykonávaním podnikateľskej činnosti Turistickej informačnej kancelárie
mesta Žilina, príspevkovej organizácie a to v rozsahu oprávnení na výkon
                        podnikateľskej činnosti vydaných príslušným orgánom štátnej správy  /tejto/     
                        príspevkovej organizácii. Sem patrí nasledovná činnosť – vedľajšia 
                        hospodárska činnosť:
                   
                        a/   Sprostredkovateľská činnosť
                        b/   Vydavateľská činnosť
                        c/   Obchodná činnosť v rozsahu voľných činností
                        d/   Reklamná, propagačná a inzertná činnosť
                        e/   Kancelárske a sekretárske služby vrátane kopírovacích a faxových služieb



 


  Uznesenie č. 62/2007

   Návrh na vyplatenie odmien primátorovi Mesta Žilina, zástupcovi primátora Mesta Žilina     
   a hlavnému kontrolórovi Mesta Žilina

  Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje vyplatenie mimoriadnej odmeny primátorovi mesta Ivanovi Harmanovi vo výške 270. 000,- Sk za kvalitné vykonávanie pracovných činností a plnenie mimoriadnych úloh za I. polrok 2007


	schvaľuje vyplatenie odmeny zástupcovi primátora mesta Michalovi Horeckému vo výške 126. 000,-sk za plnenie mimoriadnych úloh v I. polroku 2007



	schvaľuje vyplatenie odmeny hlavnému kontrolórovi mesta Ing. Jozefovi Pálfymu vo výške 41. 760,- Sk za kvalitné vykonávanie pracovných činností v I. polroku 2007

                        


Uznesenie č. 63/2007

Návrh na odvolanie riaditeľky Mestského divadla v Žiline Ing. Eleny Dikošovej dňom 31.08.2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	odvoláva


	Ing. Elenu Dikošovú z funkcie riaditeľky Mestského divadla v Žiline dňom 31.08.2007




Uznesenie č. 64/2007

Doplnenie uznesenia mestského zastupiteľstva č. 45/2007 zo dňa 25.06.2007 o termín účinnosti

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	dopĺňa


1.   uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline č. 45/2007 zo dňa 25.06.2007 takto: Úprava ekonomického nájmu bytov, ktoré boli obstarané z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania z 2,5% z obstarávacej ceny bytu na 3,32 % z obstarávacej ceny bytu, s účinnosťou od 01.09.2007.

Uznesenie č. 65/2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

     
	ukladá


            Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestského úradu v Žiline 

           1. na nasledujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Žiline predložiť 
              zoznam mimoriadnych  úloh v I. polroku 2007, za splnenie ktorých bola 
              27.08.2007 primátorovi mesta Žilina Ivanovi Harmanovi a zástupcovi primátora 
              mesta Michalovi Horeckému schválená  Mestským zastupiteľstvom v Žiline 
              mimoriadna  odmena.



Uznesenie č. 66/2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
  
schvaľuje

1. Zásady používania pohotovostných zdrojov z rozpočtu Mesta Žilina pre výbory  
                       v mestských častiach nasledovne: suma 730 tis.,- Sk bude rovnomerne     
                       rozdelená medzi  všetky volebné obvody s účinnosťou od 01.09.2007.








Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2007

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline
 
	konštatuje, že


	pred schválením neboli podané žiadne pripomienky


	schvaľuje


	Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Žilina


	ukladá


Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Žilina, Zásady hospodárenia s majetkom Mesta Žilina na úradnej tabuli mesta a na oficiálnych web stránkach mesta na dobu 15 dní

	Termín: 	28.08.2007
 






                                                                                                            
                                                                                          Ivan Harman
                                                                                                        primátor mesta Žilina

									

					

