Město Zábřeh

Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů,
svolávám
21. zasedání

ZASTUPITELSTVA MĚSTA ZÁBŘEHA,
které se koná ve středu 13.12.2017 od 16 hodin v sále kina Retro
Program zasedání:
1.

Kontrola plnění usnesení ZM

2.

Výbory ZM
Zápisy z jednání Finančního výboru
Zápisy z jednání Kontrolního výboru

3.

Odbor finanční
Návrh rozpočtu na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2020
Programy pro poskytování dotací z rozpočtu města v roce 2018
Nařízení odvodu odpisů školským příspěvkovým organizacím do rozpočtu města Zábřeh
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění
služeb obecného hospodářského zájmu) se společností Zábřežská kulturní, s. r. o.
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na kompenzaci nákladů závazku veřejné služby (zajištění
služeb obecného hospodářského zájmu) se společností EKO servis Zábřeh s. r. o.
Návrh X. rozpočtové změny pro rok 2017

4.

Odbor školství, kultury a tělovýchovy
Divadlo Václav, z. s. – žádost o dotaci na provoz KD ve Václavově
ZŠ a DDM Severovýchod – žádost o poskytnutí transferu na projekt
Cena města Zábřeha 2017

5.

Oddělení majetkoprávní
Prodeje pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě na ul. Malá strana, Havlíčkova, Na Výsluní, K Vápeníkám,
Sokolská, Farní, Krumpach, Ráječek
Prodej bytových jednotek v k. ú. Zábřeh na Moravě Na Výsluní 2091/11, Zábřeh
Prodej pozemků v k. ú. Dolní Bušínov
Prodej pozemků v k. ú. Pivonín
Majetkoprávní vypořádání pozemků v k. ú. Hněvkov
Výkupy pozemků v k. ú. Zábřeh na Moravě pro KoPÚ, pro cyklotrasu Zábřeh – Lupěné a podél
Moravské Sázavy
Nabídka na odkup průmyslového areálu v k. ú. Zábřeh na Moravě při ul. Havlíčkově, Zábřeh

6.

Odbor rozvoje a územního plánování
Projektové úkoly – aktualizace
Václavov – Svébohov – výstavba splaškové kanalizace, čistírny odpadních vod a vodovodu

7.

Odbor sociálních věcí
Zřizovací listina „Městská sociální zařízení“ – dodatek č. 2
Žádost o dotaci na rok 2017 – Charita Zábřeh

8.

Odbor vnitřních věcí
Souhlas se založením společenství vlastníků jednotek v domě Na Výsluní 11, Zábřeh
Zápis z jednání s WANEMI ze dne 03.10.2017 (informativní materiál)
Termíny zasedání ZM v roce 2018 (informativní materiál)
Stanovení minimální výše paušální částky náhrady pro neuvolněné členy ZM na rok 2018

OZV č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů

9.

Organizační záležitosti
Stanovení odměn neuvolněným členům ZM

10.

Různé

Zasedání zastupitelstva města je veřejné, občané města jsou zváni k účasti.

RNDr. Mgr. František John, Ph.D. v. r.
starosta

