פרוטוקול מס' 5

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום שלישי ,ב' בשבט התשע"ט ,
 8.1.2019בחדר הישיבות בבניין העירייה
הישיבה החלה בשעה 18:10
נוכחים:

אליהו זהר -ראש העיר
שמעון חזן ,בבר אזולאי ,צלי מזרחי ,מישל טפירו ,מוטי יעקובוב,
יוסי סולימני ,שי סיום ,מירי דדון ,אליאור עמר ,שלומי מלכה,

חסרים:

יעקב טלה ,נדב ויצמן

משתתפים :תמיר היזמי -מנכ"ל ,צביקה דודי -גזבר ,איתי קורן -מבקר העירייה,
עו"ד ויינברגר מטעם היועמ"ש
לפני שאנו פותחים את הישיבה אני מבקש להוקיר ולהודות לשני תושבי העיר קרית
מלאכי
 ליוצר והמעבד המוזיקלי נאור כרמי לרגל זכייתו בפרס שר החינוך על
תרומה משמעותית לתרבות היהודית בתחום המוזיקה .
 לתלמידה נעה פרץ לרגל בחירתה לתואר "אות פעילה מצטיינת" המחוז
דרום של משרד החינוך .
ראויים אתם להערכה.
בנוסף אני מבקש לקבל בברכה את נציגי תנועת הצופים ומנהל הנוער רונן אתגר ,
אני מברך אותם על פועלם .
אני פותח את ישיבת המליאה שלא מן המניין
סדר היום:
 אישור תב"רים
 אישור קו אשראי לשנת  2019בנק דקסיה

ראש העיר
אישור תב"רים
אבקש לאשר את התב"רים הבאים :
תב"ר 924

עיצוב מרחבי למידה  21Mלמרכז פסג"ה קריית מלאכי
ע"ס ₪ ₪ 80,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 80,000
עבודות קבלניות ₪ 80,000
שימושים :

תב"ר 925

נגישות אקוסטית  /חושית עבור בי"ס חב"ד בנות ( 3כיתות)
ע"ס ₪ 90,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 90,000
עבודות קבלניות ₪ 90,000
שימושים :

תב"ר 926

נגישות אקוסטית  /חושית עבור בי"ס נצח ישראל ( 2כיתות)
ע"ס ₪ 60,000
מקורות מימון  :משרד החינוך ₪ 60,000
עבודות קבלניות ₪ 60,000
שימושים :

תיקון לתברים שאושרו בישיבת מליאה מס  86מתאריך  – 21/06/2018סגירת
תברים
רישום בזכות במקום רישום בחובה כמפורט :
מס תב"ר
716
816

שם התב"ר
תוכנית חומ"ש
פרויקט התנסות
מדעית טכנולוגית

חובה

זכות
₪ 366.86
₪ 998

תיקון לתב"ר שאושר בישיבת מליאה מס  3מתאריך 05/12/2018
תב"ר 839

הקמת מתחם ספורט הגדלה ב  ₪ 4,039,871מ 26,864,525
ל ₪ 30,904,396
מקורות מימון  :טוטו  ₪ 6,427,600ללא שינוי
מפעל הפיס  ₪ 13,881,489ללא שינוי
קע"פ  -הגדלה ב  ₪ 4,039,871מ ₪ 6,555,436
ל ₪ 10,595,307
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 4,039,871מ 26,864,525
ל ₪ 30,904,396

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 33
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

ראש העיר
אישור קו אשראי לשנת  2019בנק דקסיה
אבקש מחברי המליאה לאשר קו אשראי בנק דקסיה ישראל (מימון ציבורי) בע"מ
ע"ס  4,000אש"ח  ,לפי ריבית אשראי זמן קצר  , P+ 1.7% -הקצאת אשראי -
.0.4%

ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 34
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

תודה לכל חברי המליאה

הישיבה הסתיימה בשעה 18:50
הישיבה כולה הוקלטה

_________________
אליהו זהר
ראש העיר

