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Zápisnica
z riadneho zasadnutia Finančnej komisie, konaného dňa 23. 05. 2016 v budove
Mestského úradu v Leonoldove
Prítomní:
Mgr. Jozef Krilek
Ing. Rudolf Ho lkovič
Ing. Árch. Matej Jančár
doc. PhDr. Miroslav Karaba, PhD.
Mgr. Róbert Levčík
Ing. Terézia Trnková, hlavný kontrolór mesta
Alena Molnárová
Hosť:
Mgr. Terézia Kavuliaková, primátorka mesta
Ospravedlnení:
Mgr., Mgr. Art. Lenka Slováková
Obsahom zasadnutia finančnej komisie (ďalej len FK) bolo prerokovanie nasledovných
bodov programu mestského zastupiteľstva (ďalej len MZ), ktoré sa uskutoční 30. 05. 2016.
FK odporúča MZ nasledovné:
1. Materská škola Leopoldov (ďalej len MŠ) - navýšenie finančných prostriedkov
od 9/2016 z dôvodu rozšírenia priestorov MŠ o jednu triedu
Primátorka mesta informovala FK o vzniknutej situácii v MŠ - prihlásených 58 detí.
Z diskusie k tomuto bodu sú nasledovné závery:
FK požiadala primátorku mesta o detailnejšiu prípravu podkladov:
- detailnejšie informácie ohľadne skutočného počtu detí
(Je možné skutočne prijať 58 detí?);
detailnejšie informácie ohľadne možností optimálneho využitia priestorov MŠ;
Rozpočet nákladov pre úpravu priestorov budovy bývalej policajnej stanice pre
účely knižnice (v prípade presťahovania knižnice na 1. poschodie spomenutej
budovy);
Rozpočet nákladov pre úpravu priestorov MŠ po presťahovaní knižnice
a dovybavenia priestorov MŠ pre účely výchovno-vzdelávacieho procesu.
FK, po zvážení všetkých dostupných informácií, odporúča MZ schváliť:
úpravu priestorov budovy bývalej policajnej stanice tak, aby vyhovovali potrebám
knižnice;
presťahovanie mestskej knižnice do budovy bývalej policajnej stanice;
úpravu priestorov MŠ po presťahovaní knižnice a ich následné dovybavenie tak,
aby vyhovovali účelom výchovno-vzdelávacieho procesoru.
2. Schválenie návrhu VZN č. 112/2016 Požiarny poriadok Mesta Leopoldov
FK odporúča MZ schváliť VZN.
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3. Schválenie odkúpenia pozemkov pod stavbou - Zriadenie chodníka pri ceste
III/5132 v k. ú. Leopoldov
FK odporúča MZ schváliť kúpu pozemkov od konkrétnych vlastníkov, ako je to uvedené
v materiály s názvom: „Schválenie odkúpenia pozemkov pod stavbou - Zriadenie chodníka
pri ceste 111/5132 v k. ú. Leopoldov“ zo dňa 16.5.2016, ktorého predkladateľom je Ing.
Adriana Urbanová, prednostka MsU Leopoldov.
4. Posúdenie žiadosti o prenájom nebytových priestorov v budove vo vlastníctve
mesta na Štúrovej ulici č. 2 v Leopoldove
FK odporúča MZ schváliť prenechanie majetku mesta do nájmu - nebytové priestory na
prízemí budovy na Štúrovej ulici 2 v Leopoldove o výmere 16,218 m2, z dôvodu hodného
osobitného zreteľa žiadatelovi Marekovi Petrusovi ako zástupcovi hudobnej skupiny LP za
účelom zriadenia skúšobne hudobnej skupiny za sumu 1 EUR/mesačne. (V prípade, že
žiadateľ je spôsobilý vykonávať právne akty. Ak nie je, zmluvu odporúčame uzavrieť so
zákonným zástupcom žiadateľa).
5. Schválenie dodatku č. 9 Zmluvy o zriadení Spoločného obecného úradu
FK odporúča MZ schváliť dodatok zmluvy.
6 . Úprava rozpočtu:
a. Informácia o rozpočtovom opatrení č. 8/2016 zo dňa 19. 05. 2016
FK berie na vedomie informáciu o rozpočtovom opatrení.
b. Rozpočtové opatrenie č. 9/2016 - Návrh zmeny ropočtu k 30. 05. 2016
K nasledovným rozpočtovým zmenám zaujala tieto odporúčania:
12.1.3 Oprava cesty Prechodné
FK odporúča zvoliť 3. variant riešenia - vybrúsený asfalt - cena 5895 EUR.
Ostatné návrhy zmien rozpočtu k 30. 05. 2016, okrem vyššie spomínaných, odporúča FK na
schválenie MZ tak, ako sú navrhnuté Návrhu zmeny rozpočtu k 30. 05. 2016, ktoré predložila
Ing. Adriana Urbanová (prednostka MsÚ Leopoldov).

Termín najbližšieho zasadnutia FKje naplánovaný na 13. 06. 2016 o 16:00 h.

Dňa 29. 05. 2016

Mgr. Jozef Krilek
predseda komisie

