Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline


Jednotlivé uznesenia Mestského zastupiteľstva v Žiline boli plnené nasledovne :


Uznesenie č.39/2008

Kontrolná správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

V bode  I. 	ukladá hlavnému kontrolórovi Mesta Žilina

	v predkladanom materiáli pri vyhodnotení  Uznesenia č.32/2008 slová   

„zabezpečuje sa“ zmeniť na „úloha  k 14.04.2008 nesplnená, nový termín
splnenia  30.06.2008“

	Úloha  splnená






Uznesenie č. 32/2008

Mestské zastupiteľstvo v Žiline 

	ukladá


	Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi Mestkého úradu v Žiline, zabezpečiť a odovzdať každému poslaneckému výboru mestských častí nasledovné podklady:

a/ mapu príslušnej časti mesta s vyznačením pozemkov, objektov a parcelných
   čísel
b/ takú istú mapu ešte jednu, ale aj so zakreslenými pozemkami a objektmi vo 
    vlastníctve mesta
c/ výsek     z ortofotomapy     mesta    zobrazujúci    príslušnú    časť  mesta aj  
   s náväznými   plochami susediacich miestnych častí. 

	Úloha splnená

Forma plnenia:

Mapy boli doručené poslancom spolu s materiálmi na MZ. 






Uznesenie č.40/2008

V bode II.	ukladá

		1.  prednostovi    Mestského   úradu   v  Žiline   zabezpečiť  prepracovanie 
                            Súhrnnej správy o stave ochrany pred  požiarmi v meste Žilina za rok 2007
                            a predložiť ju na najbližšie rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline

	Úloha je splnená

Forma splnenia:

Prepracovaná správa je bodom programu rokovania na MZ 16.6.2008






Uznesenie č. 45/2008

Informatívna správa k protestu prokurátora proti uzneseniu Mestského zastupiteľstva č. 71/2007 bod II. 

V bode I.        ukladá

	prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť doručenie upozornení

prokurátora voči postupu  mesta  poslancom  Mestského  zastupiteľstva 
v Žiline

	Úloha  splnená 


	prednostovi Mestského úradu v Žiline zabezpečiť doručenie kópie protestu

prokurátora  v  predmetnej  veci  poslancom  Mestského  zastupiteľstva
v Žiline

	Úloha splnená 


Forma plnenia:
Fotokópie dokumentov boli distribuované do schránok pre doručovanie pošty p. poslancom.











Uznesenie č. 49/2008

Záverečný účet Mesta Žilina za rok 2007

V bode I.        ukladá
                       1. Ing. Viliamovi   Mikulášovi,   prednostovi   Mestského   úradu  v Žiline
                           vypracovať do najbližšieho  zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline
                           Smernicu na evidenciu pohľadávok za výrub drevín

	Úloha je splnená


Forma plnenia:
Dňa 28. 05. 2008 bola schválená Smernica č. 3/2008 prednostu Mestského úradu v Žiline o vymáhaní pohľadávok Mesta Žilina s účinnosťou od 1. júna 2008, ktorá rieši systém vymáhania pohľadávok vo finančnom vyjadrení obligatórne, teda aj za výrub drevín.
Toho času je v záverečnej fáze pripomienkového konania Smernica upravujúca spôsob a postup riešenia ochrany zelene, stanovenie náhradnej výsadby a spoločenskej hodnoty za vyrúbané dreviny na území Mesta Žiliny s pravdepodobným termínom účinnosti od 1. 7. 2008, ktorá vecne  rieši ochranu zelene na území Mesta Žilina. 





Uznesenie č.50/2008

Rozpočet Mesta Žilina na rok 2008 – 1. Zmena

V bode II.       ukladá

                       1. Ing. Viliamovi   Mikulášovi,  prednostovi  Mestského  úradu  v Žiline
                           v rámci prvej zmeny rozpočtu mesta Žiline na rok 2008 zvýšenie dotácie
                           pre Mestskú krytú  plaváreň na objem 12 000 tis. Sk a zároveň zníženie
                           výdajov časti v oblastiach :
                                               -         športová  hala   642 001 na objem  5 000 tis. Sk
                                               -         splátky  úverov 821 005 na objem 61 173 tis. Sk
      
	Úloha     splnená



