Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

www.mesto-trebon.cz

POZVÁNKA
NA 29. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
které se uskuteční
V PONDĚLÍ 21.05.2018 OD 17:00 HODIN
v zasedací místnosti č. 118 Městského úřadu Třeboň
Z celého jednání zastupitelstva města bude pořizován videozáznam, který bude k dispozici online na
webových stránkách města.
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Zahájení, schválení programu, volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu.
Zpráva o plnění usnesení zastupitelstva města a požadavků vznesených zastupiteli.
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 21.03.2018 - 18.04.2018.
Závěrečný účet za rok 2017 a účetní závěrka za rok 2017.
Závěrečný účet DSO Česká inspirace.
Dotace pro Hospicovou péči sv. Kleofáše – na provoz mobilního hospice.
Dotace pro Oblastní charitu Třeboň – na poskytování sociálních služeb.
Dotace pro Ledax – finanční příspěvek na činnost pečovatelské služby.
Dotace pro Centrum sociálních služeb J. Hradec – Domov seniorů Třeboň.
Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2018.
Dotace v oblasti tělovýchovy a sportu v roce 2018.
Poskytnutí finančního příspěvku Sportovnímu klubu - SK Boxing TŘEBOŇ, z.s.
Finanční dar na akci Jihočeské léto s párou 2018 – Třeboňsko a Vitorazsko – 100 let s námi.
Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 v k. ú. Třeboň.
Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 851 v k. ú. Třeboň.
Záměr prodeje pozemku p. č. KN 689/2 v k. ú. Třeboň.
Záměr prodeje pozemku p. č. KN 1915/39 v k. ú. Třeboň.
Záměr prodeje nebytových prostor v č. p. 1123/II a 1127/II, ul. U Francouzů, Třeboň.
Nákup podílu o velikosti 1/2 na p. č. KN 1239 v k. ú. Stará Hlína.
Statut Fondu financování obnovy vodohospodářského majetku, Rozpočet Fondu financování obnovy
vodohospodářského majetku, RO č. 41 - příděl do fondu.
Místní komunikace Branná – Smlouva o právu provést stavbu a budoucí převod části pozemku.
„Přeložka silnice II/154, Třeboň“ – stanovisko města k pokračování projektové přípravy zajišťované
Krajským úřadem Jihočeského kraje.
Jmenování starostky města Třeboň, Mgr. Terezie Jenisové na pozici určeného zastupitele pro pořízení
Regulačního plánu Třeboň - zastavitelné plochy BM5 a OS6.
Rozdělení dotace z Programu regenerace Městské památkové rezervace Třeboň na rok 2018.
Podání přihlášky pro pořádání sněmu SHSČMS v roce 2019.
Stanovení počtu členů zastupitelstva obce pro volební období 2018-2022.
Dotazy, připomínky a náměty členů zastupitelstva města.
Závěr.

Mgr. Terezie Jenisová v. r.
starostka

