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Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
Hlasovanie poslancov
Uznesenia
prijaté na XIX. rokovaní Miestneho zastupiteľstva MČ Košice – Západ, konanom dňa 20.12.2005
v Átrium klube, Zuzkin park č.4, 040 11 Košice, so začiatkom o 15.00 hod.
Č.uzn.                       Obsah
344. Návrh rozpočtu MČ Košice – Západ na r.2006
345. Časový plán zasadnutí MR a MZ MČ Košice – Západ na I.polrok 2006, Dni poslancov MČ Košice – Západ v I.polroku 2006
346. Informácia o žiadosti predsedu Okresného súdu Košice II vo veci voľby prísediacich

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
Uznesenie MZ č. 344 – 20/12 – 2005
MZ MČ Košice – Západ
a)    
schvaľuje
rozpočet MČ Košice – Západ na rok 2006 v predloženom znení s nasledovnými zmenami:
1.     
v príjmovej časti rozpočtu sa podpoložka podielové dane znižuje o 2 mil. Sk
2.     
v príjmovej časti rozpočtu sa podpoložka podielové dane (účelové prostriedky na zateplenie Átria klubu) znižuje o 1 mil. Sk
3.     
vo výdavkovej časti rozpočtu sa ruší vyčlenenie prostriedkov vo výške 1 mil. Sk na zateplenie Átria
4.     
vo výdavkovej časti rozpočtu sa znižuje:
- o 900 tis. Sk program Uličný mobiliár / Verejné fontány - fontána na Luniku I
- o 400 tis. Sk program Kultúra / Kultúrne leto
- o 700 tis. Sk program Doprava / Rekonštrukcia a výstavba parkovísk
5.     
prostriedky vo výške 100 tis. Sk v programe Uličný mobiliár / Detské ihriská - účelovo viazať na realizáciu detského ihriska na Luniku VIII
6.     
vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvyšuje:
- o 100 tis. Sk program Uličný mobiliár / Opravy a doplnenie lavičiek na území MČ
- o 90 tis. Sk program Mládež a šport / Telovýchova a šport
- o 10 tis. Sk program Mládež a šport / Leto v pohybe
7.     
vo výdavkovej časti rozpočtu sa v programe Kultúra upravuje „Kultúrne leto“ na sumu 50 tis. Sk
8.     
vo výdavkovej časti rozpočtu sa znižuje:
- o 100 tis. Sk program Public relation / Občasník
- o 70 tis. Sk program Public relation / Medzinárodné vzťahy
- o 180 tis. Sk program Informačný a komunikačný systém / Prenájom kopírovacieho stroja- sieťovej tlačiarne
9.     
vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvyšuje:
- o 150 tis. Sk program Dotačný / Sociálna oblasť - z toho sumu 50 tis. Sk účelovo viazať na dotáciu pre Charitný dom pre mládež na
Bosákovej ul. v Košiciach
10. vo výdavkovej časti rozpočtu sa znižuje:
- o 50 tis. Sk program Dotačný / Zdravotné služby
- o 40 tis. Sk program Dotačný / Kultúra a šport
11. vo výdavkovej časti rozpočtu sa zvyšuje:
- o 140 tis. Sk program Správa MČ, prevádzka budovy MÚ / Volení predstavitelia, poslanci, miestny kontrolór – z toho 40 tis. Sk na
školenia poslancov a 100 tis. Sk na odborné semináre pre poslancov a občianskych aktivistov v rámci plnenia priority Programu
hospodárskeho a sociálneho rozvoja MČ Košice – Západ: Rozvoj podnikateľských aktivít na území MČ Košice - Západ
b)    
určuje
v súlade so zákonom NR SR č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v platnom znení tieto kompetencie pri výkone rozpočtových opatrení v priebehu rozpočtového roka 2006:
1.     
Starosta MČ Košice – Západ je oprávnený:
a)    
v odôvodnených prípadoch uskutočniť presuny vo výdavkoch rozpočtu. Za odôvodnené prípady sa považuje likvidácia škôd,
spôsobených živelnými pohromami, alebo inou mimoriadnou udalosťou (haváriou, snehovou kalamitou, povodňami).
b)    
zmeniť rozpočet vo výške účelovo poskytnutých prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR.
2.     
Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ je oprávnené:
Uskutočniť zmeny v príjmoch a výdavkoch rozpočtu schválením na zasadnutí MZ MČ Košice – Západ.
3.     
O uskutočnených zmenách rozpočtu podľa bodu 1) starosta MČ informuje neodkladne na najbližšom zasadnutí MZ MČ Košice – Západ.
(Hlasovanie za: 27                        proti: 1                       zdržali sa: 6)
Overili:
Ing. Ján Jakubov                              dňa: 27.12.2005
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Andrej Sitkár                                    dňa: 27.12.2005


                                                                                              PhDr.Pavol Mutafov

                                                                                                    starosta MČ

                                                                                             

                                                                                              dňa: 27.12.2005

V Košiciach, 23.12.2005
Vyhotovila:     J.Butkovičová

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
Uznesenie MZ č. 345 – 20/12 – 2005
MZ MČ Košice – Západ
schvaľuje
Časový plán zasadnutí MR a MZ MČ Košice – Západ na I.polrok 2006
a)    
Dni poslancov MČ Košice – Západ v I.polroku 2006
(Hlasovanie za: 36                        proti: 0                       zdržali sa: 0)
Overili:
Ing. Ján Jakubov                              dňa: 27.12.2005
Andrej Sitkár                                    dňa: .27.12.2005


                                                                                              PhDr.Pavol Mutafov

                                                                                                    starosta MČ

                                                                                             

                                                                                              dňa: 27.12.2005

V Košiciach, 23.12.2005
Vyhotovila:     J.Butkovičová

Miestne zastupiteľstvo MČ Košice – Západ
Uznesenie MZ č. 346 – 20/12 – 2005
MZ MČ Košice – Západ
berie na vedomie
informáciu o žiadosti predsedu Okresného súdu Košice II vo veci voľby prísediacich a o začatí prípravných prác pre voľby prísediacich.
(Hlasovanie za: 33                        proti: 0                       zdržali sa: 2)
Overili:
Ing. Ján Jakubov                              dňa: 27.12.2005
Andrej Sitkár                                    dňa: 27.12.2005


                                                                                              PhDr.Pavol Mutafov

                                                                                                    starosta MČ

                                                                                             

                                                                                              dňa: 27.12.2005

V Košiciach, 23.12.2005
Vyhotovila:     J.Butkovičová
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