
4. zasedání Zastupitelstva města Černošice, které se koná dne 25.3.2015

program: čas:
1. 00:00:00 Zahájení
2. 00:04:05 30 minut pro dotazy občanů
3. 00:45:09 Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o ochraně veřejného pořádku
4. 00:53:07 Přívoz na Berounce

5. 01:41:53
6. 02:12:00 Informace o připravované změně právní úpravy v oblasti odměňování členů zastupitelstev od 1. 4. 2015
7. 02:13:46 Jmenování Lenky Kalouskové předsedkyní grantového výboru
8. 02:14:52 Odměny za výkon funkce člena finančního výboru
9. 02:17:31 Zpráva kontrolního výboru

10. 02:47:40 Přidělení grantů v oblasti kultury na rok 2015
11. 03:13:06 Přidělení grantů v oblasti podpory mládeže a sportu na rok 2015
12. 03:39:09 Přidělení grantů v oblasti sociální na rok 2015
13. 03:44:55 Zpráva České školní inspekce - Základní škola Černošice, okres Praha-západ

14. 04:10:20
15. 04:12:07 Kupní smlouva, kterou dojde k prodeji pozemku města parc.č. 2248/26 - ul. Brněnská
16. 04:13:17 Záměr prodeje pozemků parc.č. 3420/2 o výměře 108m2 a parc.č. 3419/2 o výměře 7m2 v obci a k.ú. Černošice v osadě Slunečná

17. 04:17:25 Darovací smlouva mezi městem a paní Ludmilou Strakovou o darování pozemku parc.č. 2076/4 o výměře 24 m2 (ul. Liberecká) městu

18. 04:20:57
19. 04:36:15 Nabídka spolupráce společnosti BTN Trade, s.r.o
20. 04:53:24 Rozpočtové opatření č. 27 a 30
21. 04:54:49 Dohoda o splátkách - D. P. 32.297,- Kč na dobu delší než 18 měsíců
22. 04:57:42 Návrh na schválení soudního smíru - placení vodného a stočného ve splátkách

23. 04:59:37
24. 05:10:39 Informace o možnostech omezení tranzitu nákladní automobilové dopravy přes Černošice
25. 05:12:22 Různé
26. 05:20:45 Závěr

Pověření kontrolního výboru kontrolou plnění usnesení rady města ve věci kácení stromů a dodržování právních předpisů městským 
úřadem na úseku samostatné působnosti na zahradě ZUŠ Černošice

Kupní smlouva, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2245/5, parc.č. 2248/25 a parc.č. 2248/27 všechny v obci 
A k.ú. Černošice v Brněnské ulici

Záměr prodeje pozemků s budovou Městského úřadu, podmínky výběrového řízení, čestné prohlášení účastníka výběrového řízení, 
text kupní smlouvy a text smlouvy o budoucí nájemní smlouvě

Schválení záměru města nákupu cisternové automobilové stříkačky CAS 20 se základní výbavou za použití dotace Generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru na reprodukci požární techniky v roce 2016
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