MĚSTO STARÉ MĚSTO
VYHLÁŠKA
V souladu s ustanoveními § 93 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění
svolávám
22. zasedání Zastupitelstva města Staré Město,
které se uskuteční v pondělí dne 27.06.2022 v 17:00 hodin ve velkém sále radnice
ve Starém Městě
Program zasedání:
1.
Zahájení zasedání a schválení programu
2.
Zpráva o činnosti rady města za uplynulé období
3.
Hospodaření města k 30.04.2022
4.
Žádost ředitele příspěvkové organizace Technické služby Staré Město o navýšení
neinvestičního příspěvku zřizovatele
5.
Rozpočtová opatření
5.1
Rozpočtové opatření č. 3/2022
5.2
Rozpočtové opatření č. 4/2022
6.
Pravidla pro tvorbu, čerpání a použití prostředků z FRB
7.
Převody majetku
7.1
Žádost o změnu kupujícího u převodu pozemků v lokalitě ulice Východní
(Ray Service)
7.2
Žádost o prodej pozemků v lokalitě ulice Východní (3G Real Estate)
7.3
Žádost o prodej pozemku pod trafostanicí v lokalitě Luční čtvrť (EG.D)
7.4
Nabídka na výkup zemědělské půdy
7.5
Žádost o prodloužení termínu kolaudace rodinného domu
7.6
Úplatný převod majetku – výkup pozemku p. č. 2494/5 zahrada v lokalitě ulice
Velehradská
7.7
Úplatný převod majetku – výkup pozemku p. č. 2566/15 ostat. plocha v lokalitě ulice
Velehradská
8.
2. kolo dotačních programů v roce 2022 a individuální dotace v roce 2022
9.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí účelové dotace – individuální dotace v roce 2022
10.
Cena města Starého Města v roce 2022
11.
Rekonstrukce sportovní haly ve Starém Městě – žádost o dotaci
12.
Různé
12.1 Zpráva o hospodaření společnosti Školní hospodářství, s. r. o. za rok 2021
12.2 Závěrečný účet mikroregionu Staroměstsko, dobrovolného svazku obcí pro regionální
rozvoj mikroregionu za rok 2021
12.3 Závěrečný účet Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní cesty na řece
Moravě za rok 2021
12.4 Závěrečný účet Sdružení měst a obcí Východní Moravy za rok 2021
12.5 Stanovisko rady města k připomínkám kontrolního výboru ke kontrolám v roce 2021
12.6 Stanovisko rady města k připomínkám finančního výboru ke kontrolám v roce 2021
12.7 Zpráva kontrolního výboru Zastupitelstva města Staré Město o provedených
kontrolách v roce 2022
12.8 Návrh na stanovení počtu členů Zastupitelstva města Staré Město pro volební období
2022–2026
12.9 Informace o změně termínů zasedání Zastupitelstva města Staré Město a schůzí
Rady města Staré Město v období 07–09/2022
13.
Diskuse
14.
Usnesení
15.
Závěr
Podle zákona č. 128/2000 Sb. jsou zasedání zastupitelstva města veřejná.
Těším se na Vaši účast.
Ing. Kamil Psotka, v. r.
starosta

Vyvěšeno:
Sejmuto:

17.06.2022
28.06.2022

