MĚSTO MNICHOVO HRADIŠTĚ
Masarykovo náměstí 1, 295 21 Mnichovo Hradiště

ČJ: MH–KVÚ/16017/2019
JID: 37330/2019/MH
Datum: 2019-11-29

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: 09.12.2019 od 17:00

Program:
1. Zahájení
2. Zpráva o činnosti rady města
3. Informace od výborů zastupitelstva města
4. Změna rozpočtu – 6. rozpočtové opatření roku 2019
5. Rozpočet města na rok 2020
6. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí finančních prostředků KLUBu Mn. Hradiště s.r.o v roce 2020
7. Žádost o změnu využití přidělené dotace na činnost Malyra s.r.o.
8. Udělení Ceny města Mnichovo Hradiště za rok 2019
9. Zpráva Architekta města o návrhu regulace rozvojových zón v Mnichově Hradišti
10. Projekt regenerace sídliště Jaselská
11. Převody nemovitostí + Pozemkové úpravy
12. Zpráva o postupu stavby Komunitního centra
13. Účast ve spolku „Pojizeří a Polabí“
14. Schválení partnerské smlouvy s DSO EKOD - zajištění majetkových a provozních náležitostí
projektu „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“

15. Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (od 01.01.2020)

16. Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku ze psů (od 01.01.2020)
17. Obecně závazná vyhláška č. 5/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
(01.01.2020)

18. Stanovení odměn předsedům komisí rady, výborů zastupitelstva města, členům rady a
uvolněným zastupitelům

19. Zřízení samostatné organizace pro školní stravování
20. Různé
-

Interpelace občanů (nejdéle v 19 hodin)

21. Závěr
Mgr. Ondřej Lochman, Ph.D., v. r.
starosta města
Vyvěšeno a současně zveřejněno i způsobem umožňujícím dálkový přístup na www.mnhradiste.cz
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.....................................................
...................................................
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osoba pověřená vývěsní službou
....................................................
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