18. zasedání Zastupitelstva města Černošice, ze dne 14.12.2016
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Název materiálu
00:00:00 Zahájení
00:01:38 30 minut pro dotazy občanů
00:16:45 Identifikace míst a návrh dílčí protipovodňové ochrany města Černošice
Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě o podmínkách rozšíření příjezdové komunikace k ČOV v souvislosti s vybudováním mycího centra v
00:23:53
Radotínské ulici uzavřené se společností TALLWIDE, s.r.o.
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí kupní na pozemek parc. č. 2657/10 v k.ú. Černošice- QST Invest s.r.o
00:26:22 Dodatek č. 1 k plánovací smlouvě o podmínkách výstavby veřejné dopravní a technické infrastruktury ve Foglarově ulici uzavřené
se společností Michael Galerie, s.r.o
00:32:25 Vyjádření k záměru novostavby relaxačního centra kavárna - restaurace, půjčovny sportovních potřeb a výrobny a prodejny
01:02:21 Navýšení příspěvku Mateřské škole Černošice, Topolská 518, příspěvkové organizaci, na rok 2016
01:04:20 Rozpočet 2017
Bezúplatný převod pozemků parc. č. 4284/6, 4534/1, 4545/1 a 5460/5 pod místními komunikacemi a veřejným prostranstvím
01:55:47
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
01:57:05 Pověření starosty ke schvalování rozpočtových změn v závěru roku
01:59:57 Rozpočtové opatření č. 127
Darovací smlouva č.483/2016 o darování lávky pro pěší ukotvené na pozemku parc.č. 4422/2 k.ú. Černošice
02:05:26
a parc.č. 3189/1 k.ú. Lipence
02:08:19 Dodatek č. 1 ke smlouvě o zápůjčce - MAS Karlštejnsko, z. ú. CES č. 136/2016
02:19:52 Smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2016 a 2017 za účelem podpory provozu a údržby zimního stadionu
02:21:39 Programy pro poskytnutí dotace z rozpočtu Města Černošice na rok 2017 v oblastech Práce s mládeží, Kultura a Sociální
02:25:59 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě týkající se pozemku parc.č. 4271/59 u Radotínské ulice
02:27:30 Zpráva kontrolního výboru
02:36:53 Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon členům zastupitelstev
02:40:03 Volba přísedícího Okresního soudu Praha - západ
02:43:04 Různé
02:43:56 Závěr

