Pozvánka zverejnená na úradnej tabuli a na webovom sídle Mestskej časti Košice-Myslava dňa
29.5.2019
Pozvánka
V súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení
neskorších predpisov
zvolávam
2. zasadnutie miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice - Myslava
ktoré sa uskutoční dňa 12.6.2019 o 17.00 hod
v Klube dôchodcov v Myslave
Návrh programu:
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––1.
ÚVOD
a) Otvorenie
b) Určenie overovateľov zápisnice a zapisovateľky
c) Schválenie programu 2. zasadnutia miestneho zastupiteľstva
d) Voľba návrhovej komisie
2.

Prehľad plnenia uznesení MZ MČ prijatých na ustanovujúcom zasadnutí MZ MČ KošiceMyslava

3.

Správa starostky MČ Košice-Myslava o svojej činnosti od ostatného rokovania, ústna
informácia
- zimná údržba,
- kosenie – 50 m ochranné pásmo cintorína
- požiadavka p. Kolibára – revitalizácia verejného priestranstva za Kultúrnym domom
- cintorín – dom smútku, oplotenie, kolumbárium, nový projekt na parkovisko, cestu,
kolumbárium
- rekonštrukcia budovy pošty a Juhapharmu – právnik zmluva
- zastrešenie javiska
- rekonštrukcia odvodňovacích roštov na križovatke Na Kopu
- križovatka Myslavská – Pod Horou ku Ruženke Ničovej
- podané žiadosti o dotácie
- nové žiadosti – zastávky MHD a obratiska pre súkromnú aj verejnú dopravu
- optický kábel

4.

Organizačný poriadok športovísk

5.

Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami MČ Košice-Myslava – návrh zmeny

6.

Verejná súťaž – prenájom kultúrneho domu

7.

Zmeny a doplnky územného plánu:
-

8.

na Kope – zákaz výstavby
Požiadavka od občanov na vybudovanie komunikácií

VZN 3/2016 na prevádzku pohrebiska
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9.

Správa komisie na ochranu verejného záujmu pri výkone verejných funkcií o podaných
majetkových priznaniach za rok 2018

10.

Správa hlavnej kontrolórky MČ Košice-Myslava o svojej činnosti od ostatného rokovania

11.

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra MČ Košice-Myslava na 2. polrok 2019

12.

Stanovisko kontrolórky k záverečnému účtu

13.

Záverečný účet za rok 2018

14.

Správa audítora za rok 2018 a výročná správa za rok 2018

15.

Čerpanie rozpočtu k 31.3.2019

16.

Zmena rozpočtu

17.

Odmeňovanie poslancov

18.

Rôzne

19.

Dopyty poslancov

20.

Záver

Ing. Iveta Šimková
starostka MČ Košice - Myslava
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