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Město Hlinsko

I N F O R M A C E
o zasedání Zastupitelstva města Hlinska
Městský úřad Hlinsko v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání 7. zasedání Zastupitelstva města
Hlinska, svolaného starostou města Miroslavem Krčilem, DiS., v souladu s ust. § 92 odst. 1
zákona o obcích.
Místo konání:

kinosál multifunkčního centra (Adámkova tř. 341, Hlinsko)

Doba konání:

9. března 2020, 17:00 hodin

Navržený
program:
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4.
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12.

13.
14.
15.

16.
17.

Zahájení
Kontrola zápisu z 6. zasedání Zastupitelstva města Hlinska
Schválení programu zasedání zastupitelstva města
Zpráva o činnosti Rady města Hlinska
Rozpočtová opatření k 30. 12. 2019 a 24. 2. 2020
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města 2021-2025
Hospodaření s majetkem města
Uzavření kupní smlouvy a smlouvy o vkladu do společnosti Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.
Vydání Změny č. 4 Územního plánu Hlinsko
Podání žádosti o dotaci na projekt „Stavební úpravy objektu na
parc. č. st. 2231 spojené se změnou účelu užívání“
Obecně závazné vyhlášky města:
a) č. 1/2020, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 4/2019,
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
b) č. 2/2020, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Rozdělení dotací v Programu B – podpora v oblasti sociálních
služeb a sociální finanční výpomoci na území města Hlinska pro
rok 2020
Půjčky z Fondu rozvoje bydlení
Smlouvy o spolupráci mezi obcemi při financování pracovního
úvazku koordinátora komunitního plánování sociálních služeb
Různé
a) Žádost o písemnou zpětnou vazbu od kontrolního výboru ve
věci kontrolní činnosti na ZŠ Ležáků – Školská rada při
Základní škole Hlinsko, Ležáků 1449, okres Chrudim
b) Žádost o poskytnutí zpětné vazby od kontrolního výboru ve
věci provedené kontroly – Základní škola Hlinsko, Ležáků
1449, okres Chrudim
Diskuse
Závěr

Hlinsko 28. 2. 2020

Miroslav Krčil, DiS.
starosta

Všichni občané jsou srdečně zváni.

