Primátor mesta Žilina

									V Žiline, dňa 06. 10. 2008


P O Z V Á N K A


Zvolávam 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Žiline v zmysle § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov 

na deň 13. október 2008, v pondelok o 12,30 hod.
do Starej radnice mesta Žilina na Radničnej ulici č. 1.

Program rokovania je uvedený na druhej strane tohto pozvania.
Pozvánka je pre pozvaných, ktorí vykonávajú verejnú funkciu popri plnení povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, dokladom na udelenie pracovného voľna podľa § 137 ods. 3 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.




Ivan Harman
primátor mesta Žilina








Program:
Otvorenie, schválenie programu, voľba návrhovej komisie
	Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline
Správa o výsledku kontroly vykonanej zo strany Najvyššieho kontrolného úradu SR v Meste Žilina, prijatých opatreniach a ich následného plnenia
	Správa o kontrole prác vykonaných na cintorínoch v prímestských častiach – Úloha zadaná uznesením č. 3/2008 zo dňa 11.2.2008 /doplnená úloha na žiadosť poslancov MZ/
	Návrh na vyhlásenie pamätihodností mesta Žilina a ich zápis do zoznamu evidovaných pamätihodností mesta Žilina
	Koncepcia rozvoja mesta Žiliny v oblasti tepelnej energetiky
	Koncepcia rozvoja IS MsÚ Žilina

Správa o činnosti MsHK Žilina, a.s. 
	Zmena v orgánoch obchodnej spoločnosti s účasťou Mesta Žilina
Doplnenie správy o činnosti Mestského divadla Žilina v sezóne 2007/2008
Správa o činnosti Mestskej krytej plavárne Žilina za obdobie 1.1.-31.8.2008
Informatívna správa o činnosti Turistickej informačnej kancelárie mesta Žilina, príspevkovej organizácie, za I. polrok 2008
Správa o pripravenosti škôl a školských zariadení v pôsobnosti Mesta Žilina v školskom roku 2008/2009
Rozpis položky nájom rozpočtu Centra voľného času, Pivovarská 1, Žilina na obdobie od 1.9.2008 do 31.12.2008
Informatívna správa o plnení rozpočtu mesta Žilina k 30.6.2008
	Stanovisko hlavného kontrolóra k materiálu Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008
	Rozpočet mesta Žilina na rok 2008 – zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením č. 5/2008
	Správa o plnení úloh súvisiacich so zavedením eura v podmienkach mesta Žilina
Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa dopĺňa VZN Mesta Žilina č. 6/1992 o udržiavaní všeobecnej čistoty, ochrany zelene a likvidácie odpadu na území mesta Žiliny v znení neskorších zmien a doplnkov
	Návrh VZN Mesta Žilina, ktorým sa mení VZN Mesta Žilina č. 14/2007 o reklamných, informačných a propagačných zariadeniach na území mesta Žilina
	Zmena Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Žilina
	Výška spolufinancovania na realizáciu projektu „Lepšie služby verejnosti v meste Žilina prostredníctvom rozvoja ľudských zdrojov v treťom sektore a samospráve“
Dohoda o spolupráci medzi mestami Žilina (Slovenská republika) a Plzeň (Česká republika)
Dohoda o spolupráci partnerských miest uzatvorená medzi Mestom Žilina (Slovenská republika) a Mestom Czechowice-Dziedzice (Poľská republika)
Ocenenie osobností Mesta Žilina pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o Žiline
Voľba prísediacich Okresného súdu Žilina
Prevod správy nehnuteľného majetku Mesta Žilina Byttermu, a.s. Žilina
Návrh zmluvy o záložnom práve k nehnuteľnému majetku
	Návrh na odpredaj nehnuteľností Mesta Žilina
	Interpelácie

Diskusia
Prijatie uznesenia
Záver

