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V Žiline, 19. 10. 2007

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Žiline


Uznesenie č. ___/2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informáciu k poslaneckému návrhu o doplnenie webovej stránky mesta Žilina o ďalšie informácie a poskytovanie informácií o službách spojených s údržbou vykonávaných pre mesto Žilina







































Dôvodová správa



Na základe uznesenia č. 48/2007 Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 25.06.2007 predkladám návrh na doplnenie webovej stránky mesta Žilina o ďalšie informácie a poskytovanie informácií o službách spojených s údržbou vykonávaných pre mesto Žilina.











































Informácia k poslaneckému návrhu 
o doplnenie webovej stránky mesta Žilina o ďalšie informácie 
a poskytovanie informácií o službách spojených 
s údržbou vykonávaných pre mesto Žilina


1. Služobné cesty zamestnancov mesta
Služobné cesty zamestnancov mesta sa centrálne neevidujú. Evidencia bude možná po zakúpení nového modulu v Informačnom systéme samosprávy v apríli 2008, kedy bude modul vytvorený.

2. Došlé faktúry na mesto
Došlé faktúry za mesto sa evidujú centrálne v Informačnom systéme samosprávy.
Výsledná tabuľka bude zverejnená mesačne od 01. 10. 2007 v sekcii „Úradná tabuľa“ pod novovytvorenou položkou „Došlé faktúry“ ako Excel dokument. V sekcii budú dokumenty chronologicky zoradené, najvyššie bude posledný mesiac. Po kliknutí na dokument sa zobrazí samotný Excel dokument s tabuľkou.
Hlavička tabuľky:
Číslo
faktúry
Dátum evidencie
Dátum splatnosti
Fakturovaná
suma
Obchodný názov
dodávateľa
Predmet fakturácie

3. Výdavky na služobné telefóny
Výdavky je možné sledovať cez stránku spoločnosti Orange.
Výsledná tabuľka bude zverejnená mesačne od 01. 11. 2007 v sekcii „Úradná tabuľa“ pod položkou „Služobné telefóny“. V sekcii budú dokumenty chronologicky zoradené, najvyššie bude posledný mesiac.

4. Všetky zmluvy a objednávky s mestom
Zverejňovať všetky zmluvy nie je v súčasnosti technicky možné, zmluvy nie sú v elektronickej podobe. Z Informačného systému je možný export z evidencie zmlúv.
Výsledná tabuľka bude zverejnená mesačne od 01. 10. 2007 v sekcii „Úradná tabuľa“ pod novovytvorenou položkou „Prehľad zmlúv“ ako Excel dokument. V sekcii budú dokumenty chronologicky zoradené, najvyššie bude posledný mesiac. Po kliknutí na dokument sa zobrazí samotný Excel dokument s tabuľkou.
Hlavička tabuľky:
Zmluvná strana
Suma
Dátum podpisu

5. Dane a iné poplatky
Prehľad nariadení je zverejnený v sekcii „Úradná tabuľa“ pod položkou „VZN podľa druhu“ a „VZN podľa platnosti“ od 01. 10. 2007.

6. Harmonogram prác firiem vykonávajúcich služby pre mesto Žilina
Harmonogram prác firiem vykonávajúcich služby pre mesto Žilina, ako sú údržba zelene, zimná a letná údržba komunikácii a chodníkov, odvoz smetí a ďalšie bude zverejnený mesačne od 01. 10. 2007 v sekcii „Úradná tabuľa“ pod novovytvorenou položkou „Služby pre mesto“.

