MĚSTO ŽATEC

Žatec 16.02.2018

POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na 1. jednání Zastupitelstva města Žatce, které se uskuteční dne
26.02.2018 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. Zpráva o činnosti Žatecké teplárenské, a.s.
7. Zpráva o činnosti Technické správy města Žatec, s.r.o.
8. Prodej nákladního automobilu
9. Zpráva o činnosti Nemocnice Žatec o.p.s.
10. Návrh na zapojení finančních prostředků nevyčerpaných v roce 2017 do rozpočtu r. 2018
11. Nemocnice Žatec, o.p.s. – účelová neinvestiční dotace
12. Kontrola usnesení zastupitelstva města
13. Žádost o účelovou investiční dotaci – PO Kamarád-LORM
14. Podání žádosti do výzvy SFŽP ČR – Environmentální prevence - MŠ Žatec, U Jezu 2903,
okres Louny
15. Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území ORP Žatec
16. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 624/1 k. ú. Žatec
17. Návrh na změnu ÚP Žatec - právní stav po změně č. 5 - p. p. č. 690/1 k. ú. Žatec
18. Upuštění od vymáhání pohledávek
19. Nabytí pozemků p. p. č. 3788/1 a p. p. č. 6953/2 v k. ú. Žatec do majetku města z majetku
ČR – Ministerstva obrany
20. Směna částí pozemků ostatní plocha p. p. č. 4624/5 díl „b“ a ostatní plocha p. p. č.
4624/12 díl „c“ v k. ú. Žatec
21. Prodej části pozemku p. p. č. 6532/2 v k. ú. Žatec
22. Prodej pozemku p. p. č. 1417/1 v k. ú. Žatec
23. Oprava Stroupečské ulice v Žatci – zařazení do Investičního plánu města Žatce na r. 2018
24. Zpráva o činnosti Rady města Žatce
25. Diskuze, dotazy a podněty členů zastupitelstva města
26. Usnesení a závěr
Mgr. Zdeňka Hamousová v. r.
starostka města

