פרוטוקול מס' 57

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום רביעי ,ח' בניסן התשע"ז 5.4.2017 ,בשעה
 20:25בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר – ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,משה מלאייב ,מיכל מגן ,ד"ר שלום אלדר,
יוסי סולימני ,בוריס בורוכוב , ,דוד גלעם  ,גדעון מהרי

חסרים:

בצלאל מזרחי  ,חיים שטיינר  ,שי סיום

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,עו"ד עידית יפת לוי -יועמ"ש ,צביקה דוידי –
גזבר ,איתי קורן -מבקר העירייה
ראש העיר פותח את הישיבה
על סדר היום
 אישור תב"רים
 סגירת תב"רים
 אישור פרוטוקול הועדה למחיקת חובות מה3.1.2017 -
 אישור מס"ב להוראת קבע של בי"ס חב"ד בנים
ראש העיר
פתיחת תב"רים
אבקש את אישור המליאה לפתיחת התב"רים הבאים:
תב"ר 478

תיקון מעגל תנועה ע"ס ₪ 100,000
מקורות מימון  :משרד התחבורה ₪ 90,000
₪ 10,000
קע"פ
שימושים  :עבודות קבלניות הקטנה ב  ₪ 10,098מ ₪ 85,000
ל 74,902₪
הוצאות תכנון ובניה הגדלה ב  ₪ 10,098מ  ₪ 15,000ל ₪ 25,098

תב"ר 829

שיפוץ גני ילדים ברחבי העיר הגדלה ב  ₪ 65,000מ ₪ 500,000
ל₪ 565,000 -
מקורות מימון  :קע"פ הגדלה ב  ₪ 65,000מ ₪ 565,000 ₪ 500,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 65,000מ ₪ 500,000
ל₪ 565,000 -

תב"ר 762

שיפוץ מבנה העירייה ע"ס ₪ 900,000
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 800,000
₪ 100,000
קע"פ
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 812,000מ  0ל ₪ 812,000
הוצאות תכנון הקטנה ב  ₪ 812,000מ  ₪ 900,000ל ₪ 88,000
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תב"ר 570

הקמת מועדון נוער על סך ₪ 3,445,137
מקורות מימון  :רשות מקרקעי ישראל ₪ 2,545,137
קע"פ ₪ 900,000
שימושים  :עבודות קבלניות הקטנה ב  ₪ 137,000מ ₪ 3,197,137
ל₪ 3,060,137 -
הוצאות תכנון הגדלה ב  ₪ 137,000מ  ₪ 248,000ל ₪ 385,000

תב"ר 854

רכישה  /הקמה של מתקני ביטחון ובטיחות חדשים במוסדות חינוך
ע"ס ₪ 62,500
מקורות מימון  :משרד החינוך 50,000ש"ח
₪ 12,500
קע"פ
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 62,500

תב"ר 771

בניית מרכז צעירים הגדלה ב ₪ 50,000
מ ₪ 3,300,000 -ל₪ 3,350,000 -
מקורות מימון  :תרומות  ₪ 850,000ללא שינוי
משרד הפנים  ₪ 1,100,000ללא שינוי
משרד השיכון  ₪ 650,000ללא שינוי
קע"פ הגדלה ב  ₪ 50,000מ  ₪ 700,000ל₪ 750,000
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 50,000מ ₪ 3,000,000
ל₪ 3,050,000 -
הוצאות שונות  ₪ 300,000ללא שינוי

תב"ר 855

תמיכה לעידוד הקמת מרכזי שירותים אינטגרטיביים לגיל הרך
ע"ס ₪ 130,000
מקורות מימון  :הרשות לפיתוח הנגב ₪ 100,000
קרן לעבודות פיתוח ₪ 30,000
עבודות קבלניות ₪ 130,000
שימושים :

תב"ר 839

הקמת מתחם ספורט הגדלה ב ₪ 1,500,000 -מ₪ 800,000 -
ל₪ 2,300,000 -
מקורות מימון  :קע"פ הגדלה ב  ₪ 1,500,000מ₪ 800,000 -
ל₪ 2,300,000 -
שימושים :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 1,500,000מ ₪ 800,000
ל₪ 2,300,000 -

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 247
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
פתיחת חשבונות חדשים להשקעות
אני מבקש את אישור המליאה לפתיחת חשבונות חדשים בבנק לאומי ובנק
דיסקונט ,במטרה לנהל חשבונות השקעות .
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 248
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
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ראש העיר
סגירת תב"רים
אבקש את אישור המליאה לסגירת התב"רים הבאים:
מס תב"ר
521
812
737
759
656

שם התב"ר
עדכון חוקי עזר
הקמה ושיפוץ מתקני ספורט
טיפול מפגעי פסולת בניין
באמצעות מחזור
תיקון מתקני משחקים ברחבי
העיר
עבודות ניקוז ברחבי העיר

חובה

זכות
₪ 56.31
₪ 528
0
0
0

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 249
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
אישור פרוטוקול הועדה למחיקת חובות מה3.1.2017 -
אבקש את אישור המליאה לאישור הפרוטוקול למחיקת חובות מה 3.1.2017 -וזאת
ע"ס . ₪ 6,553,887.15
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 250
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
אישור מס"ב להוראת קבע של בי"ס חב"ד בנים
אבקש את אישור המליאה לאפשר לבי"ס חב"ס בנים לפתוח מס"ב להוראת קבע.
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 251
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
הישיבה ננעלה בשעה 20:45
הישיבה כולה הוקלטה
__________________
אליהו זהר
ראש העיר

____________________
עו"ד עידית יפת לוי
יועמ"ש העירייה
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