MĚSTO ŽATEC

Žatec 08.12.2017

POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na 8. jednání Zastupitelstva města Žatce, které se uskuteční dne
18.12.2017 od 18:00 hodin ve velkém zasedacím sále v patře radnice.
Program:
1. Zahájení
2. Volba návrhové komise
3. Určení ověřovatelů zápisu
4. Schválení programu
5. Vystoupení veřejnosti
6. Kontrola usnesení zastupitelstva města
7. Rozpočet Města Žatce na rok 2018
8. Střednědobý výhled rozpočtu Města Žatce na období 2019 – 2020
9. Návrh Investičního plánu města Žatce na rok 2018
10. Rozpočtová pravidla pro rok 2018
11. Odpis pohledávky z účetní evidence města
12. Rozpočtová změna – DPH
13. Zřízení portfoliového účtu
14. Zápis z jednání finančního výboru
15. Domov pro seniory a Pečovatelská služba v Žatci – snížení příspěvku zřizovatele
16. Návrh obecně závazné vyhlášky o zákazu požívání alkoholických nápojů na veřejných
prostranstvích, o podmínkách plakátování a o opatřeních ke zlepšení vzhledu veřejné
zeleně
17. Rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Rekonstrukce rybníku v Radíčevsi“, II. výzva
Ministerstva zemědělství, program 129 290 - Podpora opatření na drobných vodních
tocích a malých vodních nádržích
18. Informace o investičních akcích odboru rozvoje a majetku města v realizaci v roce 2017
19. Rozpočtová změna – Rekonstrukce vstupního parteru smuteční síně
20. Nabídka OSBD Louny se sídlem v Žatci převodu pozemků v k. ú. Žatec do majetku města
21. Nabytí části pozemku p. p. č. 444/12 v k. ú. Žatec do majetku města
22. Prodej pozemku p. p. č. 2611 v k. ú. Žatec
23. Prodej pozemku p. p. č. 1417/1 v k. ú. Žatec
24. Záměr prodat část pozemku p. p. č. 6535/2 v k. ú. Žatec
25. Záměr prodat pozemky v k. ú. Žatec
26. Zápis z jednání kontrolního výboru
27. Zpráva o činnosti Rady města Žatce

28. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
29. Usnesení a závěr
Mgr. Zdeňka Hamousová v. r.
starostka města

