
 26. zasedání Zastupitelstva města Černošice, ze dne 29.11.2017

bod čas Název materiálu

1. 00:00:00 Zahájení

2. 00:02:25 30 minut pro dotazy občanů

3. 00:18:06 Nový název ulice "Marie Fischerové Kvěchové"

4. 00:27:56 Projekt výstavby komunitní základní školy Jeden strom

5. 01:21:08
Rezignace pana Paříka na členství ve finančním a grantovém výboru a volba nového člena finančního výboru 

a grantového výboru

6. 01:23:46 Volba přísedících Okresního soudu Praha - západ

7. 01:29:02 Stížnost na výstavbu v lokalitě Na Vysoké a okolí

8. 01:41:40
Schválení přijetí investiční dotace na projekt Územní studie veřejných prostranství obce Čisovice, Územní studie 

veřejných prostranství města Černošice a Územní studie krajiny správního obvodu ORP Černošice

9. 01:47:06 Žádost o poskytnutí dotace na provoz a údržbu zimního stadionu v roce 2018

10. 02:12:56 Schválení dodatku k veřejnoprávní smlouvě s městem Dobřichovice o výkonu činností městské policie
11. Úvěr na financování výstavby, rekonstrukce a vybavení radnice
12. Rozpočet 2018

13. 03:05:56 Potvrzení o zajištění vlastních zdrojů na pořízení dopravního automobilu

14. 03:07:32
Smlouvy s ČS, a. s. - dodatky k úvěrovým smlouvám z roku 2012 a 2013 - zrušení povinnosti města nerealizovat bez 

souhlasu banky investiční akce nad 5 mil. Kč

15. 03:10:36 Rozpočtové opatření č. 76

16. 03:12:01
Vyhlášení programů pro poskytnutí dotace z rozpočtu města Černošice na rok 2018 v oblastech Práce s mládeží, Kultura 

a Sociální

17. 03:20:06 Odměny neuvolněným členům zastupitelstva města a členů komisí a výborů, kteří nejsou členy zastupitelstva města

18. 03:29:30 Smlouva směnná a kupní č. 575/2017 mezi městem Černošice a panem Petrem Hedrlínem

19. 03:31:36 Smlouva č. 574/2017 o zřízení práva stavby mezi městem Černošice a Mgr. Martinem Stádníkem

20. 03:42:53
Kupní smlouva č. 571/2017 na koupi pozemků parc.č. 4182/2, parc.č. 4182/33 a parc.č.4182/28 k.ú. Černošice, 

Radotínská ulice (pozemky pod vrty)

21. 04:01:11 Kupní smlouva č. 568/2017 mezi městem Černošice a společností QST Invest s.r.o

22. 04:05:22 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o ochraně veřejného pořádku

23. 04:08:23 Pověření starosty města k rozhodnutí o nabytí hmotné nemovité věci v dražbě

24. 04:27:21 Různé

25. 04:37:22 Závěr

02:16:36


