MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

ČJ: MH–KVÚ/11694/2018
JID: 27546/2018/MH
Datum: 2018-08-30

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: 10.09.2018 od 17:00

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady města
3. Informace od výborů zastupitelstva města
4. Převody nemovitostí
5. Návrh na poskytnutí finančního daru pro HZS Středočeského kraje
6. Změna rozpočtu – rozpočtové opatření č. 4/2018
7. Plnění rozpočtu města k 31.07.2018
8. Smlouva o poskytnutí finančního plnění dle Zásad pro výstavbu s MB Transport Logistic a.s.
9. Zpráva o získaných dotacích a darech v období 2014 - 2018
10. Program regenerace Městské památkové zóny – revokace usnesení o návrhu na rozdělení příspěvku státní finanční podpory a příspěvku města na rok 2018

11. Spolufinancování projektu „Masarykovo náměstí v Mnichově Hradiště – Bezpečnost dopravy“
12. Petice na zřízení zastávky v místní části Dneboh
13. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí Drábské světničky za rok 2017

14. Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Dobrovolného svazku obcí EKOD
za rok 2017

15. Revokace usnesení ZaMě č. 17 ze dne 12.02.2018
16. Různé
- Interpelace občanů (nejdéle v 19 hodin)
- Informace o záměru vybudování muzea Liazu
- Informace k možné rekonstrukci dopravního hřiště
17. Závěr
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v. r.
starosta města
Vyvěšeno a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz
Vyvěšeno dne: .............................
Sejmuto dne: ...............................
.....................................................
...................................................
osoba pověřená vývěsní službou
osoba pověřená vývěsní službou
....................................................
podpis, razítko úřadu

...................................................
podpis, razítko úřadu
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