Primátor města Ústí nad Labem

POZVÁNKA
na 9. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 23. 2. 2016 od 10,00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem
=================================================================
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Plnění usnesení ZM (ústně)
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 1587/3 v k. ú. Klíše
Úplatné nabytí pozemků v k. ú. Lindava
Bezúplatné nabytí pozemku p. č. 389/7 v k. ú. Bukov
Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Skorotice u Ústí n. L. včetně příslušenství
Smlouva o spolupráci mezi kraji a městy na marketingu produktu Labská stezka
Zřízení věcných břemen - služebností „Chabařovice – Jezero Milada, centrální
kanalizace“
Bezúplatný převod rozestavěné stavby – šatny na Stadionu mládeže
Opravy místních komunikací a jejich součástí
Poskytnutí dotace společnosti Lidé výtvarnému umění, výtvarné umění lidem,
o. p. s. v roce 2016
Poskytnutí dotace společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. v roce 2016
Poskytnutí dotace Severočeské knihovně v Ústí nad Labem, p. o. v roce 2016
Poskytnutí dotací v roce 2016 – oblast sportu a Revokace usnesení č. 140/15 ze dne
2. 12. 2015
Koncepce Statutárního města Ústí nad Labem v oblasti tělovýchovy a sportu na léta
2016 -2019
Podání žádostí o dotaci na projekty z Programu reprodukce majetku 113 310
Ministerstva práce a sociálních věcí
Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace a vytvoření Řídicího
výboru ITI
Podání žádosti o dotaci a spolufinancování projektu "Úspory energií v ZŠ a MŠ
Jitřní"
Uzavření smluvních vztahů v rámci akce „Rekreační území – východ“ na jezeře
Milada
Závěrečná monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem:
Neštěmice – Sídliště Mojžíř
Rozpočtová opatření odboru investic a územního plánování
Návrh odměn předsedům a členům výborů ZM a členům komisí RM, kteří nejsou
členy ZM, za II. pololetí roku 2015, Stanovení odměn od 1. 3. 2016

22. Prominutí pokut uložených společnosti M + M servis, s. r. o.
23. Zařazení p. p. č. 3456/7 v k. ú. Ústí n. L. do vybraného majetku Statutárního města
Ústí nad Labem

Různé

Ing. Věra Nechybová
primátorka města

