MESTNA OBČINA MARIBOR
MESTNA ČETRT MAGDALENA
Preradovičeva ul. 1
2000 Maribor

Številka: 01301-88/2016-1 (85)
Datum: 19. 08. 2016

ČLANOM SVETA MČ MAGDALENA

ZADEVA: VABILO ZA SKLIC 3. DOPISNE SEJE SVETA MESTNE ČETRTI MAGDALENA

Spoštovani,
na podlagi 71. člena Statuta Mestne občine Maribor in 32. a člena Poslovnika Mestnega
sveta Metne občine Maribor, sklicujem 3. dopisno sejo Sveta Mestne četrti Magdalena.
Dopisna seja je potrebna zaradi realizacije sklepa 53/2016, 8. redne seje sveta z dne 14. 03.
2016, s katerim je mestna četrt sprejela Program vlaganj v objekte in opremo za leto 2016.
Komisija za investicije, ki deluje pri svetu mestne četrti, se je sestala dne 04. 08. 2016 in
posredovala predloge sklepov, ki so del priložene obrazložitve predlaganih sklepov dopisne
seje (zapisnik komisije). Predlagani so tudi drugi sklepi, za katere menimo, da jih je potrebno
sprejeti v tem času in prilagamo obrazložitev vseh predlogov sklepov.
Glasujete tako, da tajniku MČ Magdalena pisno sporočite, ali ste ZA ali PROTI sprejetju
posameznega predlaganega sklepa. Za glasovanje preko e-pošte velja elektronski odgovor
kot glasovnica. Članom sveta, ki bodo svoj glas oddali osebno ali po navadni pošti, bo
glasovnico pripravil tajnik mestne četrti.
Predlagam, da sprejmemo naslednje sklepe:
SKLEP 1:
Svet MČ Magdalena pooblašča Službo za javna naročila MO Maribor, da izvede postopek izbire
najugodnejšega ponudnika za vgradnjo novih oken zgornjih prostorov sedeža mestne četrti v
Preradovičevi ul. 1, na podlagi sredstev, ki so predvidena v finančnem načrtu mestne četrti po
postavki 811005 - Vlaganja v objekte in opremo. Svet mestne četrti pooblašča Službo za javna
naročila, da sestavi komisijo, ki bo opravila izbiro najugodnejše prispele ponudbe za izvedbo
del. Izbira se opravi med naslednjimi tremi ponudniki: AJM – OKNA – VRATA – SENČILA d.o.o.,
ARCONT IP d.o.o. in MIK d.o.o. Predsednico sveta mestne četrti, ga. Renato Prislan, se s tem
sklepom pooblasti, da v imenu mestne četrti sklene pogodbo za naročilo in izvedbo del z
najugodnejšim ponudnikom, ki ga bo na podlagi postopka izbrala navedena komisija.
SKLEP 2:
Svet MČ Magdalena potrdi izvedbo pleskarskih del po menjavi oken v Preradovičevi ul.1 ter
nujna pleskarska popravila na stopnišču in v dvorani objekta Ul. heroja Zidanška 13. Dela se
naročijo pri podjetju Stildom d.o.o., po ponudbi z dne 17. 08. 2016.
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SKLEP 3:
Svet MČ Magdalena potrdi naročilo treh novih radiatorjev za dvorano v Ul. heroja Zidanška 13.
Radiatorji se naročijo pri podjetju MAVI d.o.o., po ponudbi z dne 11. 08. 2016.
SKLEP 4:
Svet MČ Magdalena sprejme sklep, da se dobava in montaža dvižne ploščadi, ki je bila
predvidena v Programu vlaganj v objekte in opremo, sprejetem s sklepom 153/2016, na 8. redni
seji sveta, dne 14. 03. 2016, v letu 2016 ne izvede. V primeru rebalansa proračuna in za namen
izboljšanja likvidnosti proračuna, se mestni občini sporoči za 14.000 EUR nižja poraba na
postavki finančnega načrta MČ - 811005 Vlaganja v objekte in opremo.
SKLEP 5:
Svet MČ Magdalena sprejme sklep, da se izvede nujna sanacija dimnika v objektu Ul. heroja
Zidanška 13. Dela se naročijo pri podjetju Keber d.o.o., po ponudbi z dne 11. 08. 2016.
SKLEP 6:
Svet Mestne četrti Magdalena se strinja z vezavo sredstev, ki so na transakcijskem računu
mestne četrti, v višini 15.000 EUR, pri Hranilnici LON d.d., Kranj, za obdobje do 31. 12. 2016.
SKLEP 7:
Svet MČ Magdalena sprejme sklep, da se naroči 1.500 litrov kurilnega olja za ogrevanje v
prostorih Ul. heroja Zidanška 13.

Glasovanje poteka od 19. do vključno 23. avgusta 2016.
S spoštovanjem,
Pripravil:
Luka Lubi,
referent - tajnik
Predsednica Sveta MČ Magdalena
Renata Prislan, l.r.
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