Město Pohořelice
Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, Pohořelice
I N F O R M A C E
o konání XXX. zasedání Zastupitelstva města Pohořelice
Městský úřad Pohořelice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, informuje občany města a ostatní veřejnost o konání XXX. zasedání Zastupitelstva
města Pohořelice, svolaného starostou města Bc. Miroslavem Novákem v souladu s § 92 odst. 1 zákona
o obcích.

Místo konání:
Termín konání:
Navržený program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

Město Pohořelice – kongresový sál Městského úřadu, Vídeňská 699
15.12.2021 v 16:00 hodin

Zahájení
Jmenování volební komise, určení zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu
Rozpočtové opatření města č. 13/2021
Návrh rozpočtu města Pohořelice na rok 2022
Pravidla provádění rozpočtových opatření v roce 2022
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Pohořelice (2023 až 2024)
Dotace z rozpočtu města Pohořelice v roce 2022
Žádosti
- Prodej pozemku p. č. 1926 a části pozemku p. č. 1928/1 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Odprodej pozemku – částí p.č. 1243 a 7426, Pohořelice
- PPO Pohořelice – odstoupení od Darovací smlouvy II.
- Výkup části pozemku – splašková kanalizace Velký Dvůr
- Prodej pozemku p. č. 389/76 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
- Záměr prodeje části pozemků 389/1, 389/16 a 389/15 v k. ú. Pohořelice nad Jihlavou
MAS Podbrněnsko – prezentace 17:00 h
Studie hotel Morava – prezentace investor 17:30 h
Různé
- Žádost o mimořádnou dotaci a uzavření veřejnoprávní smlouvy
- Žádost TJ Sokol Pohořelice o mimořádnou dotaci
- Dodatek Smlouvy o zajištění financování systému IDS JMK
- Dodatek ke smlouvě o úvěru
- Návrh OZV města č. 3/2021 o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
- Návrh OZV města č. 4/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
- Odměny členů výborů ZM
- Návrh podoby minimální sítě sociálních služeb v ORP Pohořelice pro rok 2022 s garancí
potřebnosti
- Návrh schválení garance financování sociálních služeb zařazených v minimální síti ORP
Pohořelice pro rok 2022 z rozpočtu města Pohořelice
- Návrh na rozpuštění a zrušení Fondu rozvoje města
- Plán schůzí RM a zasedání ZM
Interpelace zastupitelů
Diskuse občanů
Závěr

V Pohořelicích 08.12.2021

Bc. Miroslav Novák v.r.
starosta města Pohořelice
Vyvěšeno na úřední desce dne:
Sejmuto z úřední desky dne:

