
 14. zasedání Zastupitelstva města Černošice, ze dne 25.5.2016

bod čas Název materiálu

1. 00:00:00 Zahájení

2. 00:05:29 30 minut pro dotazy občanů

3. 00:17:24 Dopis zastupitelstvu města Černošice (J. P.)

4. 00:18:30 Závěrečný účet za rok 2015 a účetní závěrka za rok 2015

5. 00:21:34 Rozpočtové opatření č. 50

6. 00:29:40 Rezignace člena finančního výboru a volba nového člena

7. 00:33:20 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

8. 00:35:14
Stanovisko zastupitelstva města Černošice k záměru Ministerstva dopravy ČR a SŽDC, s. o., úpravy tratě č. 171 na úsek III. 

železničního koridoru

9. 01:23:14
Obecně závazná vyhláška č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Černošice

10. 01:26:08 Návrh na pořízení změny územního plánu Černošice v ploše OS-2 v ul. Husova (pozemek parc.č. 4105/4)

11. 01:36:01 Memorandum o spolupráci a dobrých sousedských vztazích - p. Klán

12. 02:11:34
Návrh na pořízení změny územního plánu Černošice v ploše OS/Z, DS a US-1 v ul. Radotínská (betonárna - pozemky parc.č. 4271/3, 

9, 10, 22 a 41)

13.
Veřejnoprávní smlouva č. 235/2016 mezi městem Černošice a obcí Velké Přílepy na přenesení výkonu speciálního stavebního úřadu 

ve věci místních komunikací na město Černošice

14.
Veřejnoprávní smlouva č. 246/2016 mezi městem Černošice a obcí Roblín na přenesení výkonu speciálního stavebního úřadu ve věci 

místních komunikací na město Černošice

15. 02:38:20 Udělení čestného občanství paní Věře Čáslavské

16. 02:42:40 Návrh úpravy Pravidel pro vydávání Informačního listu (IL)

17. 02:43:08 Stanovisko zastupitelstva ke studii retenční nádrže na horním toku Berounky

18. 02:49:52 Oprava vnějšího schodiště u ZUŠ Černošice - poskytnutí dotace ze Středočeského fondu kultury a obnovy památek

19. 02:52:19 Kupní smlouva č. 216/2016 mezi městem a Ing. Zdeňkem Vlčkem o prodeji pozemků v ul. Zdeňka Lhoty v Černošicích

20. 03:07:11 Záměr prodeje nově vzniklého pozemku parc.č. 4271/82 o výměře 442m2 k.ú. Černošice, ul. Radotínská

21. 03:14:03
Darovací smlouva č. 210/2016 mezi městem a manželi Křížkovými o darování pozemků parc. č. 2962/1 o výměře 83 m2 a parc. č. 

2915/9 o výměře 29 m2

22. 03:15:25 Zpráva kontrolního výboru

23. 03:17:32 Různé

24. 03:28:42 Závěr

02:32:16


