M E S T O
B Y T Č A
Mestský úrad
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––Č.j.: P-64/2018

Bytča, 22. 11. 2018
P O Z V Á N K A

Podľa § 12, ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvolávam
ustanovujúce zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bytči, ktoré sa
bude konať
26. 11. 2018 (pondelok) o 15,00 hodine
v Dome kultúry v Bytči v hlavnej sále (na prízemí)
s týmto programom:
1/ Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia.
2/ Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
3/ Správa o výsledku volieb do orgánov samosprávy mesta –
informáciu podá predseda mestskej volebnej komisie.
4/ Zloženie sľubu novozvoleného primátora mesta.
5/ Zloženie sľubu novozvolených poslancov mestského
zastupiteľstva.
6/ Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia mestského
zastupiteľstva.
7/ Príhovor primátora mesta.
8/ Voľba mandátovej, volebnej a návrhovej komisie.
9/ Správa mandátovej komisie o zlučiteľnosti funkcii novozvolených poslancov mestského zastupiteľstva.
10/ Zástupca primátora mesta – oboznámenie.
11/ Návrh na zrušenie dočasných pracovných komisii zriadených
v predchádzajúcom volebnom období.
12/ Zriadenie a voľba členov mestskej rady.
13/ Návrh na odvolanie členov komisii zriadených pri mestskom
zastupiteľstve v predchádzajúcom volebnom období.
14/ Zriadenie komisii pri mestskom zastupiteľstve, voľba
predsedov a členov komisií.
15/ Poverenie poslanca mestského zastupiteľstva, ktorý bude
oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia mestského
zastupiteľstva.
16/ Návrh na schválenie obradníkov pri občianskych obradoch.
17/ Schválenie platu primátora mesta.
18/ Delegovanie poslancov ako zástupcov Mesta do školských rád.
19/ Návrh na delegovanie prísediacich Okresného súdu Žilina na
obdobie rokov 2018 – 2022.
20/ Návrh na schválenie termínov zasadnutí mestskej rady
a mestského zastupiteľstva na I. polrok 2019.
21/ Predloženie žiadosti o nenávratný finančný príspevok
z operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014-2020, pre
dopytovo orientované projekty „Wifi pre Teba“, na projekt: „Wifi pre
Teba – mesto Bytča“.

22/ Žiadosť Urbárskeho spolumajiteľstva Bytča o schválenie dodatku
k nájomnej zmluve uzatvorenej medzi Mestom Bytča a Urbárskym
spolumajiteľstvom Bytča.
23/ Zmena rozpočtovým opatrením č. 3/2018/Z a č. 4/2018/Z v zmysle
§ 21, ods. 1 Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami Mesta
Bytča.
24/ Návrh zmeny rozpočtu Mesta Bytča rozpočtovým opatrením č. 8/2018
k 30. 11. 2018.
25/ Návrh nájomnej zmluvy medzi Mestom Bytča a Urbárskym pozemkovým
spoločenstvom Malá Bytča.
25/ Záver.

Ing. Miroslav M i n á r č i k
primátor mesta

