
 11. zasedání Zastupitelstva města Černošice, ze dne 20.2.2016

bod čas Název materiálu

1. 00:00:00 Zahájení

2. 00:02:44 30 minut pro dotazy občanů

3. 00:32:49 Rozpočtové opatření č. 4

4. 00:35:25 Protipovodňová ochrana dolní Berounky - studie retenční nádrže

5. 01:08:03 Záměr bezúplatného převodu lávky pro pěší a cyklisty přes řeku Berounku (město Černošice a městská část Praha - Lipence)

6. 02:12:12
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SK Černošice ve výši 400 000 Kč na financování nákupu elektrické rolby (celková kupní 

cena 3 567 290 Kč)

7. 02:25:46 Změna programu pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice v oblasti sociální

8. 02:30:10 Informace o změně právní úpravy odměňování za výkon funkce členů zastupitelstev od 1. 1. 2016

9. 02:32:41 Dopisy zastupitelstvu města (pan J. P.) - reakce na odpověď

10. 02:34:02 Přijetí daru od společnosti p. k. Solvent s.r.o

11. 02:35:17 Vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům parc. č. 6192/59 a 6192/62 (u mokropeského nádraží)

12. 02:38:27 Záměr prodeje pozemků města parc. č. 4032 a 4033/2 (os. Na Klůčku)

13. 02:44:19 Záměr prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 5839/7 o výměře 198m2 k. ú. Černošice, ul. Dr. Janského

14. 02:46:28 Záměr prodeje nově vzniklého pozemku parc. č. 4271/81 o výměře 78m2 k. ú. Černošice, ul. Radotínská

15. 02:48:22 Záměr prodeje části pozemku parc. č. 2750/1 o výměře cca 40m2 v k. ú. Černošice, ul. K Lesíku

16. 02:57:01
Kupní smlouva č.569/2015, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 3935/29 o výměře 76m2 a parc.č. 3935/30 

o výměře 273m2 oba v obci a k.ú. Černošice v ulici V Habřinách

17. 03:00:33
Smlouva o smlouvě budoucí kupní mezi městem a QST Invest s.r.o. o koupi pozemku parc.č.2657/10 v obci a k.ú. Černošice 

o výměře 5 340 m2 (lokalita Pod školou)

18. 03:04:38
Dotace MŠMT ČR program 133510 podpora materiálně technické základny sportu programové financování - podání žádosti 

o poskytnutí dotace

19. 03:30:19 Zpráva kontrolního výboru

20. 04:03:08 Různé

21. 04:12:16 Závěr

 


