Město Třeboň
Palackého nám. 46/II
379 01 Třeboň

www.mesto-trebon.cz

POZVÁNKA
NA 2. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TŘEBONĚ,
které se uskuteční
V PONDĚLÍ 10.12.2018 OD 18:00 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
Jednací řád Zastupitelstva města Třeboně s přílohou Volební řád
Přehled rozpočtových opatření provedených radou města v období od 29.08.2018 – 20.11.2018
(vč. opatření schvalovaných ZM)
Pravidla rozpočtového provizoria města Třeboně
Informace o připravovaném rozpočtu města na rok 2019
Rozpočtové opatření č. 101 - DPH - zimní stadion
Rozpočtové opatření č. 128 - Revitalizace ZUŠ v čp. 19 a 20 Třeboň
Rozpočtové opatření č. 131 – Územně plánovací dokumentace
Rozpočtové opatření č. 133 - příspěvek na provoz - pečovatelská služba Oblastní charita Třeboň
Dotace na podporu činnosti vedoucích oddílů, kroužků a sportovních trenérů při práci s dětmi a mládeží
za rok 2018
Dotace v oblasti kultury a cestovního ruchu v roce 2018
1) Revokace usnesení ZM č. 92/2018-31 ze dne 10.09.2018
2) Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 1021/2 k. ú. Třeboň
Záměr prodeje pozemku p. č. KN 33/1 v k. ú. Třeboň
Záměr prodeje pozemku p. č. KN 4483 v k. ú. Třeboň
Záměr prodeje pozemku p. č. KN 662 v k. ú. Třeboň
Záměr prodeje části pozemku p. č. KN 623/1 v k. ú. Třeboň
Záměr prodeje částí pozemku p. č. KN 337/1 o výměře 14 m 2 a části pozemku p. č. KN 334/8 o
výměře 2 m2 v k. ú. Třeboň
Prodej pozemku p. č. KN 1536/2 jehož součástí je stavba bez č. p. / č. e. vše k. ú. Třeboň
Nabídka na odkoupení podílu o velikosti 1/4 na pozemku p. č. KN 1095/4 v k. ú. Třeboň
Uzavření smlouvy budoucí kupní na části pozemků p. č. KN 1098/22 o výměře cca 30 m 2 a p. č. KN
1098/1 o výměře cca 10 m 2, vše v k. ú. Třeboň
Uzavření Darovací smlouvy na část pozemku p. č. KN 1378/2 k. ú. Třeboň včetně stavby parkoviště.
Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o místních poplatcích
Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Valná hromada společnosti Česká spořitelna, a.s. - přechod akcií na hlavního akcionáře
Zrušení usnesení č. 101/2018-31 z jednání ZM dne 10.09.2018 - "Předprojektová a projektová příprava
stavby - Třístupňové bydlení Třeboň"
Uzavření smlouvy o výpůjčce - týká se stavby "Stezka Stará Hlína - Nová Hlína"
Pověření k přijetí prohlášení snoubenců členy zastupitelstva města pro volební období 2018 - 2022
Dodatek č. 11 ke Zřizovací listině Základní škola Třeboň, Na Sadech 375
Proplacení nevyčerpané části dovolené uvolněných zastupitelů za rok 2018

31. Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, čerpání prostředků ze sociálního fondu
pro uvolněné zastupitele města, výše odměny neuvolněného starosty města, odměny pro členy výborů
32. Revokace usnesení Zastupitelstva města Třeboně č. 80/2016-15 z 12.9.2016 - zástupce města
Třeboně ve spolku „Turistická oblast Třeboňsko, z.s.“
33. Fórum Zdravého města a Plán zdraví a kvality života 2019
34. Harmonogram jednání zastupitelstva města na I. pololetí 2019
35. Zpráva o hospodaření a Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Svazek obcí regionu Třeboňsko za
rok 2017
36. Zpráva o hospodaření a Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Vodovod Hamr za rok 2017
37. Diskuze
38. Závěr

PaedDr. Jan Váňa v.r.
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