Mesto

Kežmarok
Kežmarok, 19.03.2009

Pozvánka
V zmysle § 13 Zák. SNR č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších
zmien a doplnkov
zvolávam

zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kežmarku

na deň 26. 03. 2009 /štvrtok/
o 15.00 hod. v zasadačke MsKS Kežmarok
Program:
1) Otvorenie
2) Voľba návrhovej komisie, určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
3) Vyhodnotenie stavu plnenia uznesení prijatých MsZ v Kežmarku k 26. 03. 2009
4) a)Informácia o výsledkoch splnenia opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených
následnými finančnými kontrolami v I. polroku 2008
b)Informácie o výsledku následnej finančnej kontroly vykonanej v I. polroku 2009
5) Návrh na použitie finančných prostriedkov na revitalizáciu kežmarských lesov
6) Zmena rozpočtu Mesta Kežmarok pre rok 2009 rozpočtovým opatrením č. 2/2009
7) Návrh na odpis pohľadávok
8) Návrhy na vyradenie majetku Domova dôchodcov
9) a)Návrh na predĺženie doby nájmu bytov
b)Návrh na uzavretie zmluvy o nájme bytu
10) a)Návrh na zrušenie uznesenia 201/2008 – Vlastníci bytového domu, Južná 3, Kežmarok
b)Návrh na odpredaj pozemku pod bytovým domom – vlastníci bytov, Južná 3, Kežmarok
11) a)Návrh na zrušenie uznesení č. 242/2008, 243/2008, 244/2008, 245/2008
b)Návrh na odpredaj časti pozemku v k.ú., Tatranská Lomnica
12) Návrh VZN o mieste a čase zápisu detí na povinnú školskú dochádzku
13) Návrh dodatkov k zriaďovacím listinám škôl a školských zariadení
14) Návrh na udelenie dotácií podľa VZN 7/2008
15) Prerokovanie zahraničnej pracovnej cesty
16) Zvýšenie kvalitatívnej úrovne separovaného zberu komunálneho odpadu v Kežmarku
17) Návrh na odpredaj motorového vozidla z majetku mesta
18) Návrh na odpredaj časti pozemku z majetku mesta Kežmarok – Anna a Pavol Bartošovci,
Továrenská 13, Kežmarok
19) Návrh na odpredaj pozemku z majetku mesta Kežmarok - Ondrej Majer s manželskou, Pradiareň 24,
Kežmarok
- Ľubuša Kahancová, Stará voda 181,
Cheb- ČR
- Vladimír Kňazovický, Uherová
2911/39, Poprad
- Bohuš Kňazovický, Pradiareň 76/22,
Kežmarok
20) Informácia o výsledku kontroly vykonanej Najvyšším kontrolným úradom SR v meste Kežmarok
a prijatých opatreniach mesta
21) Rekonštrukcia protipožiarnych lesných ciest v TANAPe
22) Návrh na prenájom nehnuteľného majetku spoločnosti Technické služby, s.r.o., Kežmarok
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23) Návrh na zámenu pozemkov – Prešovský samosprávny kraj Prešov – Mesto Kežmarok
24) Návrh na odpredaj pozemkov – Obec Mlynčeky – žiadosť o prehodnotenie kúpnej ceny
25) Návrh na kúpu pozemku KN-C 3709 (TOREAL , s.r.o., Pradiareň 40, Kežmarok)
26 )Rôzne
27) Interpelácie
28) Záver

Ing. Igor Šajtlava
primátor mesta
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