Primátor města Ústí nad Labem

POZVÁNKA
na 3. zasedání Zastupitelstva města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 18. 2. 2015 od 16,00 hodin
v zasedací místnosti Magistrátu města Ústí nad Labem

=================================================================

Program:
1. Plnění usnesení ZM (ústně)
2. Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015
3. Volba náměstka primátora
4. Dodatek č. 3 ke smlouvě o revolvingovém úvěru
5. Zastoupení města v orgánech společností
6. Převod nemovitostí ve správě ZOO – Na Vrstevnici formou prodeje
7. Bezúplatné nabytí nemovitých věcí od ČR – HZS ÚK – návrh darovací smlouvy
8. Bezúplatné nabytí pozemků v k. ú. Božtěšice od ČR – ÚZSVM
9. Bezúplatné nabytí staveb stálého lehkého opevnění od ČR – Ministerstva obrany
10. Zřízení věcného břemene k pozemkům v k. ú. Ústí nad Labem
11. Zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 2664/1 v k. ú. Ústí nad Labem
12. Zřízení věcného břemene k pozemku p. č. 125/1 v k. ú. Strážky u Habrovic
13. Jmenování členů dozorčí rady a delegování zástupců Statutárního města Ústí nad
Labem na valnou hromadu Severočeského divadla s.r.o.
14. Ústecký Arcus Občanské sdružení onkologických pacientů, jejich rodinných
příslušníků a přátel – žádost o prominutí vyměřeného penále za porušení
rozpočtové kázně
15. Poskytnutí dotace – Činoherák Ústí, spolek
16. „Úspory energií ZŠ a MŠ Mateřská škola Vojanova“ - podání žádosti o dotaci a
spolufinancování projektu v rámci Operačního programu Životní prostředí
17. Inteligentní zastávky a Elektronický odbavovací systém pro cestující - podání
žádostí o dotace, předfinancování a spolufinancování projektů
18. Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020
19. Monitorovací zpráva o postupu realizace IPRM Ústí nad Labem: Neštěmice –
Sídliště Mojžíř za rok 2013
20. Informace o programovém období 2014-2020, informace o přípravě nástroje ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace
21. Návrh pravidel odměňování a návrh peněžních plnění členům výborů ZM a
peněžních darů předsedům a členům komisí RM, kteří nejsou členy ZM, za II.
pololetí roku 2014
22. Poskytnutí finančního daru

23. Poskytnutí finančního daru Krajské zdravotní, a. s. na nákup specializovaného
přístroje
24. Poskytnutí dotace
25. Stanovisko města k těžebním limitům

Různé

Ing. Josef Zikmund
primátor města

