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MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

ČJ: MH–KVÚ/16020/2018 
JID: 37882/2018/MH
Datum: 2018-11-29

POZVÁNKA
na zasedání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště

Městský úřad v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecních zřízení), 
v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva města Mnichovo Hradiště, svolaného 
starostou města Mgr. Ondřejem Lochmanem, Ph.D. v souladu § 92 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání:  KLUB Mn. Hradiště s.r.o, Mnichovo Hradiště, Masarykovo náměstí

Doba konání:   10.12.2018 od 17:00
Program:  

1. Zahájení
2. Složení slibu 2 členů zastupitelstva města 
3. Zpráva o činnosti rady města
4. Informace od výborů zastupitelstva města
5. Změna rozpočtu – 6. rozpočtové opatření roku 2018
6. Žádost MSK Mnichovo Hradiště o finanční podporu
7. Rozpočet města na rok 2019 
8. Převody nemovitostí
9. Pověření určeného člena zastupitelstva města řízením Městské policie Mnichovo Hradiště 
10. Veřejnoprávní smlouva s obcí Březina o zajišťování výkonu úkolů podle zákona o obecní policii
11. Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů – stanovení poplatku za 
odpady pro rok 2019

12. Vyhodnocení realizace Akčního plánu na roky 2017 - 2018 
13. Program rozvoje částí města Mnichovo Hradiště na roky 2018 – 2022
14. Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města za výkon funkce člena rady města od 

01.01.2019
15. Příspěvek na použití vlastní výpočetní techniky
16. Aktualizace příspěvku na úhradu zvýšených výdajů na úpravu zevnějšku (svatby, vítání občánků)
17. Návrh na stanovení způsobu odměňování předsedů výborů zastupitelstva, předsedů komisí rady 

a uvolněným zastupitelům
18. Schválení změny sídla DSO Drábské světničky 
19. Udělení Ceny města Mnichovo Hradiště za rok 2018
20. Různé 

- Interpelace občanů (nejdéle v 19 hodin)
21. Závěr

Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v.  r.
starosta města
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