פרוטוקול מס' 45

פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין
שהתקיימה ביום חמישי ,ד' בתשרי התשע"ז 6.10.2016 ,בשעה
 18:00בחדר הישיבות
נוכחים:

אליהו זהר -ראש העיר
שמעון חזן ,מישל טפירו ,חיים שטיינר ,שלומי מלכה ,ד"ר שלום אלדר,
בוריס בורוכוב ,גדעון מהרי

חסרים :בצלאל מזרחי ,שי סיום ,יוסי חדד ,יוסי סולימני ,דוד גלעם
משתתפים:

אריה פיקל -מ"מ מזכיר העיר ,צביקה דוידי -גזבר ,עו"ד עידית יפת לוי –
יועמ"ש  ,איתי קורן – מבקר

ראש העיר פותח את הישיבה

על סדר היום
 אישור תב"רים
ראש העיר
אני מבקש מהגזבר לקרוא ולהסביר את התב"רים
תב"ר 818

תכנון צומת ירושלים  /ז'בוטינסקי על סך ₪ 80,000
מקורות מימון  :משרד התחבורה ₪ 72,000
קע"פ ₪ 8,000
שימושים  :עבודות תכנון ₪ 80,000

תב"ר  825תכנון צומת נחלת חב"ד  /שד' ירושלים ע"ס ₪ 85,555
מקורות מימון  :משרד התחבורה ₪ 77,000
קע"פ ₪ 8,555
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שימושים  :עבודות תכנון ₪ 85,555
תב"ר 826

תב"ר

תכנון מעגל תנועה בצומת בר יהודה  /כנען ע"ס ₪ 81,111
מקורות מימון  :משרד התחבורה ₪ 73,000
קע"פ ₪ 8,111
שימושים  :הוצאות תכנון ₪ 81,111

 827תיקון מעגל תנועה בצומת רש"י  /בן גוריון ע"ס ₪ 400,000
מקורות מימון  :משרד התחבורה ₪ 360,000
קע"פ ₪ 40,000
שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 400,000

תב"ר  828תכנון הסדרת צומת ויצמן  /הרצל ע"ס ₪ 75,000
מקורות מימון  :משרד התחבורה ₪ 67,500
קע"פ ₪ 7,500
שימושים  :הוצאות תכנון ₪ 75,000
תב"ר 829

שיפוץ גני ילדים ברחבי העיר על סך ₪ 500,000
מקורות מימון  :קע"פ ₪ 500,000
שימושים :עבודות קבלניות ₪ 500,000

תב"ר 778

שיפוץ מבני פיס לפי סקר הגדלה ב  ₪ 57,281מ ₪ 579,000
ל₪ 636,281 -
מקורות מימון  :מפעל הפיס הגדלה ב  ₪ 57,281מ ₪ 579,000
ל₪ 636,281 -
שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  57,281₪מ ₪ 579,000
ל₪ 636,281 -

תב"ר 765

עב' שיפוץ במועדון פיס לגיל הזהב רח' בן גוריון על סך ₪ 62,179
לבטל

תב"ר 681

מערכת  GISייעודי קרקע הגדלה ב  ₪ 720,252מ₪ 45,000 -
ל ₪ 765,252 -
מקורות מימון  :משרד הפנים ₪ 470,000
קע"פ הגדלה מ  ₪ 45,000ל ₪ 295,252
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שימושים  :עבודות קבלניות הגדלה ב  ₪ 720,252מ₪ 0 -
ל₪ 765,252 -
הוצאות תכנון הקטנה ב ₪ 45,000 -מ ₪ 45,000 -ל – 0
תב"ר 706

הצטיידות תשתיות רפורמה תכנון ובניה הקטנה ב ₪ 256,031
מ 1,111,00₪ -ל₪ 743,969 -
מקורות מימון  :משרד הפנים הקטנה ב  ₪ 516,784מ ₪ 1,000,000
ל438,216₪ -
קרן לעבודות פיתוח הגדלה ב  ₪ 194,753מ  111,000ל 305,753

₪
שימושים  :רכישות להקטין ב  ₪ 1,111,000מ  ₪ 1,111,000ל 0
עבודות קבלניות הגדלה ב  743,969₪מ  0ל ₪ 743,969
ראש העיר
אני מבקש מחברי המועצה לאשר את התב"רים שהקריא הגזבר
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 203
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה להעלות תב"ר נוסף

ומעמיד בקשתו להצבעה

החלטה מס' 204
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר
ראש העיר
אני מבקש את אישור המליאה לתב"ר הבא:

תב"ר 830

תכנון  ,שיפוץ והרחבת מוסדות ציבור על סך ₪ 120,000
מקורות מימון  :קע"פ ₪ 120,000
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שימושים  :עבודות קבלניות ₪ 120,000
ומעמיד בקשתו להצבעה
החלטה מס' 205
מחליטים :פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר

הישיבה נעולה
הישיבה הסתיימה בשעה 18:28
הישיבה כולה הוקלטה

______________
אריה פיקל
מ"מ מזכיר העירייה

_____________
אליהו זהר
ראש העיר
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