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z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Žiline, konaného dňa 26. 02. 2007



Uznesenie č. 15/2007

Kontrolná správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Kontrolnú správu o plnení uznesení mestského zastupiteľstva





Uznesenie č. 16/2007

K návrhu rozpočtu mesta na rok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	konštatuje, že


	Návrh rozpočtu mesta na rok 2007 je zostavený ako vyrovnaný, pričom celkové príjmy aj výdavky sú vo výške 1 239 904 tis. Sk.

v priebehu roka 2007 bude vykonávané prehodnocovanie napĺňania rozpočtových príjmov a priebežne budú vykonávané zmeny rozpočtu v príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu a podľa potreby sa budú vykonávať prípadné zmeny rozpočtu.

	berie na vedomie


	Stanovisko hlavého kontrolóra Mesta Žilina k návrhu rozpočtu Mesta Žilina na rok 2007



	schvaľuje


	Návrh rozpočtu mesta na rok 2007





Uznesenie č. 17/2007

Správa o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o hospodárení organizácií školstva zriadených Mestom Žilina





Uznesenie č. 18/2007

Správa o stave požiarnej ochrany v meste

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o stave požiarnej ochrany v meste





Uznesenie č. 19/2007

Správa o činnosti hlavného kontrolóra mesta

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Správu o činnosti hlavného kontrolóra mesta









Uznesenie č. 20/2007

Informatívna správe o súčasnom stave sociálnej politiky v meste

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Informatívnu správu o súčasnom stave sociálnej politiky v meste





Uznesenie č. 21/2007

Návrh na zmenu výšky nájomného za pozemky pod sezónnym posedením (letné terasy) v meste Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Zmenu výšky nájomného za pozemky pod sezónnym posedením (letné terasy) v meste Žilina nasledovne: 
	v Mestskej pamiatkovej rezervácii, na Národnej ulici a Hlinkovom námestí za cenu 10,– Sk/m2/deň,

na sídlisku Hájik, Hliny, Solinky, Vlčince za cenu 6,– Sk/m2/deň,
na ostatnom území mesta za cenu 3,– Sk/m2/deň.




Uznesenie č. 22/2007

Základná predstava o činnosti MsHK Žilina na obdobie do 30. apríla 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Základnú predstava o činnosti MsHK Žilina na obdobie do 30. apríla 2007


	


Uznesenie č. 23/2007

K Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	zriaďuje


	Útvar hlavného architekta mesta Žiliny dňom 01. 03. 2007


	schvaľuje


	zmenu názvu oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku na oddelenie stavebného poriadku





Uznesenie č. 24/2007

Návrh na zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	schvaľuje


	Zmenu Organizačného poriadku Mestského úradu v Žiline





Uznesenie č. 25/2007

Plán práce komisií mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

	berie na vedomie


	Plán práce komisií mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2007





Uznesenie č. 26/2007

K Útvaru hlavného architekta mesta Žilina

Mestské zastupiteľstvo v Žilina

zaväzuje

	Útvar hlavného architekta mesta, aby do schválenia aktualizovaného ÚPN – SÚ mesta Žiliny venoval vo svojej činnosti zvýšenú pozornosť jestvujúcim plochám verejnej zelene v záujme jej zachovania a ochrany

Uznesenie č. 27/2007

K návrhu rozpočtu mesta na rok 2007

Mestské zastupiteľstvo v Žiline

ukladá

Ing. Viliamovi Mikulášovi, prednostovi mestského úradu
	vypracovať návrh riešenia otázky neuhradených faktúr za práce vykonané v roku 2006 a ich zapracovanie do rozpočtu Mesta Žilina.

	Termín: 	najbližšie riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva 







								Ivan Harman
							     primátor mesta Žilina


