Komisia školstva a kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi

UZNESENIA
Zoznam uznesení z 19. 09. 2017
od 20/17 do 24 /17

20/17
21/17
22/17
23/17
24/17

-

Stanovisko k materiálom MsZ
Návrh programového rozpočtu mesta na roky 2018 - 2020
Stanovisko k žiadostiam o poskytnutie dotácií
Návrh na rozpočtové presuny
Výmena okien na pracovisku ZUŠ L. Stančeka (výtvarný odbor) v objekte ZŠ na
Ul. Rastislava

Uznesenie č. 20/17
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie
mat. č. 63/2017 – Návrh Doplnku č. 4 k IS č. 25 – Príspevok pri narodení dieťaťa, nového
obyvateľa mesta Prievidza,
mat. č. 64/2017 – Návrh Doplnku č. 2 k VZN mesta Prievidza č. 10/2016 o určení výšky
dotácie na mzdy a prevádzku na dieťa/žiaka ZUŠ, MŠ a školského zariadenia zriadeného
na území mesta Prievidza pre rok 2017.
II. odporúča MsZ
v mat. č. 63/2017 upraviť znenie nového bodu 3. 1. 8. takto: Príspevok pri narodení
dieťaťa je žiadateľ povinný prevziať si najneskôr do 1 roka od dátumu narodenia dieťaťa
Hlasovanie. všetci prítomní „za“
Uznesenie č. 21/17
Komisia odporúča zostaviť rozpočet na roky 2018 – 2020 tak, ako je uvedené v prílohe tejto
zápisnice
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uznesenie č. 22/17
Komisia školstva a kultúry
I. berie na vedomie žiadosti týchto žiadateľov o poskytnutie dotácie:
1. Art point - Hornonitriansky mesiac fotografie (honoráre, propagácia, inštalačný
materiál na výstavu) - požadovaná suma - 800,00 eur
2. Art point – tvorba zbierky výtvarných diel prievidzských umelcov - požadovaná suma –
6000,00 eur
3. Art point – zakúpenie koberca do Art galérie – požadovaná suma – 7 400,00 eur

4. Regionálne kultúrne centrum – Remeselné dielne keramiky (zabezpečenie
hrnčiarskeho kruhu) požadovaná suma – 1000,00 eur
II. odporúča primátorke mesta poskytnúť dotácie takto:
1. Art point - Hornonitriansky mesiac fotografie (honoráre, propagácia, inštalačný
materiál na výstavu) - požadovaná suma - 800,00 eur - odporučená v požadovanej
výške
2. Art point – tvorba zbierky výtvarných diel prievidzských umelcov - požadovaná
suma – 6000,00 eur - odporučená suma – 5000,00 eur,
3. Art point – zakúpenie koberca do Art galérie – požadovaná suma – 7 400,00 eur –
poskytnutie dotácie neodporučené
4. Regionálne kultúrne centrum – Remeselné dielne keramiky (zabezpečenie
hrnčiarskeho kruhu) požadovaná suma – 1000,00 eur - odporučená v požadovanej
výške
Hlasovanie: všetci prítomní „za“
Uznesenie č. 23/17
Komisia školstva a kultúry odporúča vykonať rozpočtové presuny takto:
1. presun 450,00 eur z programu 9 - 8 – 0950 – 640 – 2 na program 9- náklady spojené
s konaním galaprogramu (raut) k 40. výročiu DFS Malý Vtáčnik
2. presun 2000,00 eur z programu 11 – 4 – 0820 – 640 – 2 - na program 9 - vybavenie
šatnice členov DFS Malý Vtáčnik pri príležitosti osláv 40. výročia súboru
3. presun 700,00 eur z programu 11 – 4 – 0820 – 640 – 2 na program 11 - 1 – 0820 – 640
– 1 (KaSS) – koncert k 25. výročiu vzniku hudobnej skupiny Country Limit Club - koncert
Uznesenie č. 24/17
Komisia školstva a kultúry
žiada zabezpečiť výmenu nefunkčných okien na pracovisku pavilónu „A“ ZUŠ L. Stančeka
v objekte ZŠ na Rastislava ul. s použitím nečerpaných finančných prostriedkov zo ZŠ
Mariánska ul.
Hlasovanie: všetci prítomní „za“

Zapísala: O. Ďurčenková

Helena Dadíková
predsedníčka komisie školstva a kultúry

