Primátor města Ústí nad Labem

POZVÁNKA
na 8. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 15. prosince 2011 od 10.00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

=================================================================
Program:
1. Složení slibu
2. Návrh na udělení čestného občanství
3. Plnění usnesení ZM (ústně)
4. Dodatek ke zřizovací listině Domova pro seniory Velké Březno, p.o.
5. Management IPRM II. – podání žádosti, předfinancování, spolufinancování projektu
6. Informace o schváleném závěrečném účtu 2010 DSO Jezero Milada
7. Rozpočet DSO Jezero Milada 2012
8. Collegium Bohemicum
9. Smlouva o účasti na programu129120 Ministerstva zemědělství ČR ke stavbě
protipovodňového opatření: „Labe, Ústí nad Labem, levý břeh – protipovodňová
ochrana na Q100 na Labi“
10. Územní plán Ústí nad Labem - vydání
11. Bezúplatné nabytí pozemku p.č. 529/23 v k.ú. Vaňov formou darování
12. Převod části pozemku p.č. 1890/1 k.ú. Klíše formou prodeje
13. Převod nemovitostí v k.ú. Klíše formou prodeje
14. Převod nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem formou prodeje
15. Směna nemovitostí s ČR – Krajským ředitelstvím policie Ústeckého kraje
16. Směna nemovitostí v k.ú. Strážky u Habrovic
17. HYDROLABE s.r.o. – Návrh převodu obchodního podílu měst Jaroměř a Smiřice na
společníka – VODNÍ CESTY a.s.
18. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2011
19. OZV č. ../2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
20. Návrh OZV č. ../2011, kterou se stanoví systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se
stavebním odpadem na území města Ústí nad Labem
21. Návrh OZV o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový
interaktivní videoloterijní terminál a herní místo lokálního herního systému
22. Návrh peněžních plnění členům výborů ZM a peněžních darů předsedům a členům
komisí RM, kteří nejsou členy ZM za II. Pololetí roku 2011
23. Poskytnutí půjček z Fondu rozvoje bydlení

24. Poskytnutí dotace
25. Vyhlášení rozpočtového provizoria na rok 2012 pro město Ústí nad Labem Magistrát
26. Návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci provozování sázkových her, loterií a
jiných podobných her
Různé
Diskuse - dotazy
Závěr

Ing. Vít Mandík
primátor města

