UZNESENIE
zo 4. riadneho zasadnutia Mestského zastupite stva mesta Dobšiná

zo d a 04. 04. 2007

UZNESENIE

. 37-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prerokovaní správy hlavnej kontrolórky
mesta o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupite stva
mesta Dobšiná v Mestskej rade Dobšiná

berie na vedomie

Správu o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí Mestského zastupite stva
Dobšiná

UZNESENIE

. 38-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej
rade

schva uje

Štatút mesta Dobšiná, Organiza ný a Rokovací poriadok samosprávnych orgánov mesta
Dobšiná, Organiza ný a Rokovací poriadok komisií pri MsZ mesta Dobšiná.

UZNESENIE

. 39- 4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prejednaní v mestskej rade

berie na vedomie

predložený návrh VZN

schva uje

VZN . 100/2007 o vytváraní a ochrane životného prostredia a poriadku v meste Dobšiná

ukladá

prednostovi MsÚ zverejni VZN v meste spôsobom obvyklým.

Zodpovedný: prednosta MsÚ
Termín: ihne

UZNESENIE

. 40-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po prejednaní v mestskej rade

berie na vedomie

doplnenú správu o innosti MsP a na úseku verejného poriadku v meste Dobšiná za
hodnotené obdobie mesiacov január až december 2006.

ruší

uznesenie . 170-26/III-2001-MsZ o rozdelení mesta Dobšiná na nieko ko menších
celkov- obvodov stanovuje mesto ako jeden celok – služobný obvod

ukladá

a/ zintenzívni hliadkovú innos MsP
b/ zabezpe i výmenu sú asti uniformy pod a zákona
c/ predklada primátorovi mesta pravidelné mesa né správy

Z: ná elník MsP
T: stály, ako v texte

UZNESENIE

. 41-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo mesta Dobšiná po predchádzajúcom prerokovaní v mestskej
rade

berie navedomie

Návrh plánu hlavných úloh mesta Dobšiná pre roky 2007 – 2010 ako materiál na
pripomienkové konanie na zasadnutie MsZ v mesiaci apríl.

ukladá

pripomienky k plánu hlavných úloh doru i na MsÚ do 15.4.2007 na zapracovanie do plánu
hlavných úloh.

Zodpovedný: všetci zainteresovaní
Termín: ako v texte

UZNESENIE

. 42-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prejednaní

1.

berie na vedomie

stanovisko hlavnej kontrolórky mesta Dobšiná k Závere nému ú tu mesta Dobšiná za
rok 2006
výsledok audítorskej správy ú tovnej závierky mesta za rok 2006
stanovisko Finan nej komisie MsZ Dobšiná

2.

schva uje bez výhrad

A/ Závere ný ú et mesta Dobšiná za rok 2006 s nasledovným riešením prebytku

hospodárenia vo výške

3.631.921,51 Sk

a/ tvorba fondu rozvoja bývania
b/ tvorba rezervného fondu

17.039,07 Sk
1.289.303,19 Sk

c/ nevy erpané ú elové finan né prostriedky za rok 2006
z dotácie pre ZŠ použi v r. 2007 na stanovený ú el

2.323.448,50 Sk

d/ zostatok SOcÚ ponecha na potreby SOcÚ
- stavebného

1.158,20 Sk

- školského

972,55 Sk

s týmto použitím rezervného fondu v roku 2007 :
na financovanie kapitálových výdavkov

1.289.303,19 Sk

B/ správu rozborovej komisie o plnení a o hospodárení v rozpo tových organizáciách ZŠ
a CV za rok 2006 a opatrenia prijaté rozborovou komisiou.
C/ správu ústrednej inventariza nej komisie a o inventarizácii majetku mesta k 31.12.2006
s návrhom na vyradenie majetku mesta, ktorý prejednala ústredná inventariza ná komisia.

3. u k l a d á
-

vedúcej finan ného odboru MsÚ zabezpe i realizáciu schva ovacej asti bod
A/ tohto uznesenia
Termín: do 30.6.2007
Zodpovedná: vedúca finan ného odboru MsÚ

-

riadite om ZŠ a CV splni opatrenia uložené rozborovou komisiou / bod B /
Termín: ako v správe rozborovej komisie v bode B/ uznesenia
Zodpovední: riaditelia ZŠ a CV

4.

schva uje

Kritéria na poskytovanie odmien v zmysle poriadku odme ovania – vyplácanie
mimoriadnych odmien. Tieto kritéria sa vz ahujú na všetkých volených predstavite ov mesta.

UZNESENIE

. 43-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prejednaní v mestskej rade

1. s c h v a u j e

Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom

2. r u š í

Všeobecne záväzné nariadenie . 62/2000 „O zásadách hospodárenia s majetkom mesta
Dobšiná“
3. u k l a d á

prednostovi MsÚ a štatutárnym orgánom organizácii zriadených alebo založených mestom
Dobšiná, ktoré majú majetok mesta zverený v správe a v nájme, vypracova návrhy cenníkov
nájomného za prenájom priestorov a poplatkov za používanie zariadení, u ktorých prenájom,
prípadne používanie pripadá do úvahy.
Zodpovedný: Prednosta MsÚ
Konatelia spolo ností so 100% ú as ou mesta
Riaditelia škôl a školských zariadení zriadených mestom
Velite DZPZ

Termín:

do zasadnutia MsR v mesiaci apríl 2007

UZNESENIE

. 44-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo po prejednaní v mestskej rade

1. s ú h l a s í

s vyhlásením verejnej obchodnej sú aže o najvhodnejší návrh na uzavretie nájomnej zmluvy
na prenájom nehnute ného majetku mesta Dobšiná – prevádzkovanie parkovísk
v katastrálnom území Stratenej, miestnej asti Dobšinská adová Jasky a pri dodržaní
podmienok uvedených v návrhu Vyhlášky

2. u k l a d á

prednostovi MsÚ zverejni vyhlášku na úradnej tabuli mesta, na internetovej stránke mesta
a v okresných médiách
T: ihne

Z: v texte

UZNESENIE

. 45-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo na základe návrhu Ing. Pavla Vozára, predsedu komisie správy
majetku a bytov, Milana Demku, predsedu komisie životného prostredia a Mgr. Miroslava
Plichtu, predsedu komisie školstva a mládeže

volí

pána Petra Pamulu za lena komisie správy majetku a bytov,
pána Ing. Michala Neubauera za lena komisie životného prostredia,
pani Ing. Alicu Krivanskú a pani Mgr. Boženu Sentpeteryovú za lenky komisie školstva
a mládeže.

UZNESENIE

. 46-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po predchádzajúcom prejednaní majetku mesta
v mestskej rade a v komisii správy majetku a bytov

1. Na základe žiadosti Pavla Švantnera a Elišky Švantnerovej, Spišská . 7 Poprad

súhlasí

s odpredajom pozemku parc. . KN-C 3211 lesná pôda o výmere 331 m2, k.ú. Dobšiná,
za ú elom zabezpe enia vstupu na pozemky parc. . KN-C 3212/1 a 3212/2 za hodnotu 200,Sk/m2.
Termín: 31.10.2007

Zodpovedný: E. Tišliar, ved. odboru majetku MsÚ

2. Na základe žiadosti spolo nosti SILICON, s.r.o., so sídlom Zimná 131, Dobšiná

súhlasí

so zriadením vecného bremena spo ívajúceho v práve stavby – vedenie elektrickej siete
a vedenie vodovodnej siete na parc. . 7523/2 zastavané plochy o výmere 169 m2, parc. .
7660/2 vodné plochy o výmere 950 m2, parc. . 7660/8 vodné plochy o výmere 9364 m2,

parc. . 6067/2 zastavané plochy o výmere 12477m2, parc. . 7523/4 zastavané plochy
o výmere 11864 a parc. . 5129/9 ostatné plochy o výmere 291 m2 v k.ú. Dobšiná s tým, že
žiadate , SILICON, s.r.o. po ukon ení stavby zabezpe í zameranie týchto podzemných sietí
geometrickým plánom a uvedené trasy budú zakreslené do máp Katastra nehnute nosti
v Rož ave.

Termín: 30.4.2007

Zodpovedný: E. Tišliar, ved. odboru majetku MsÚ

UZNESENIE

. 47-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo v Dobšinej po prejednaní žiadostí o finan né dotácie a na
základe doporu enia Komisie telovýchovy a športu pri MsZ a Rady v zmysle VZN . 96/2006
o poskytovaní finan ných dotácií

schva uje

1. poskytnú finan nú dotáciu pre žiadate a Motorsport Dobšiná v iastke 80.000,-Sk

schva uje

2. poskytnú finan nú dotáciu pre žiadate a Futbalový klub Dobšiná v iastke
204.000,-Sk.

schva uje

3. poskytnú finan nú dotáciu pre žiadate a Lyžiarsky klub – Slovenské elektrárne –
Vodné elektrárne Dobšiná v iastke 25.000,- Sk

ukladá

vedúcej finan ného odboru MsÚ J. Šrenkelovej vyda rozhodnutia a pripravi dohody
o poskytnutých finan ných dotáciách.

Termín: do 15 dní po nadobudnutí právoplatnosti uznesenia MsZ
Zodpovedná: J. Šrenkelová, vedúca finan ného odboru MsÚ

UZNESENIE

. 48-4/IV-2007-MsZ

Mestské zastupite stvo na základe interpelácií poslancov MsZ

berie na vedomie

interpeláciu poslanca Priatku
oh adne:
-

rozpo tu na Turice

-

oh adne elektrického st pa na súkromnom pozemku pána Liptáka na Rybárskej
ulici . 2

interpeláciu poslanca Mgr. Miroslava Plichtu
oh adne:
-

chýbajúcich poklopov na verejnom vodovode, plyne a kanalizácii

-

ako aj oh adne mestského rozhlasu a jeho hlasovej funk nosti na sídlisku Rozkvet

interpeláciu poslanca Ing. Pavla Vozára
oh adne:
-

ozna enia úradnej tabule

-

spôsobu doru ovania pozvánok a pracovného materiálu pre poslancov MsZ

-

zistenia právoplatnosti jeho odvolania z dozornej rady Mestských lesov mesta
Dobšiná, s.r.o.

interpeláciu poslanca Ing. Radovana Revúckeho Lindáka
oh adne:
-

spôsobu doru ovania pracovného materiálu poslancom MsZ e- mailovou poštou

ukladá

prednostovi MsÚ odpoveda na uvedené interpelácie poslancov.

Termín: do aprílového zasadnutia MsZ
Zodpovedný: v texte

Karol H o r n í k

Stanislav H o l i e n í k

primátor mesta Dobšiná

prednosta MsÚ

