Město Tachov
Hornická 1695, 347 01 TACHOV
Tachově dne 5.2.2018

POZVÁNKA
Svolávám 27.veřejné zasedání Zastupitelstva města Tachova

v pondělí dne 12.února 2018 od 18,00 hodin v kinosále areálu Mže
v Tachově, Hornická ulice č.p. 1695, s tímto programem jednání :
1) Zahájení
2) Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu, schválení programu jednání
3) Zpráva o činnosti Rady města Tachova za uplynulé období od veřejného zasedání
zastupitelstva města, které se konalo dne 11.12.2017, kontrole usnesení a vyřizování
návrhů, připomínek a dotazů i z dřívějších zasedání zastupitelstva města - předkládá
p. J.Struček
4) Projednání zápisů z jednání výborů zastupitelstva města, návrhů a informací předsedů
finančního výboru a kontrolního výboru zastupitelstva města - řídí p.J.Struček
5) Projednání zápisů ze schůzí osadních výborů, jejich návrhů a vystoupení jejich
zástupců - řídí Mgr. F.Meinl
6) Návrh na vyhlášení výběrového řízení na poskytnutí půjček z FRB města Tachova
v roce 2018 – předkládá Mgr. P.Vrána
7) Návrh na rozdělení finančních prostředků určených na podporu aktivit mládeže,
tělovýchovy, sportu, kultury a využívání volného času v roce 2018 – předkládá
p. J.Struček
8) Rozpočtové opatření č. 1/2018 – předkládá Mgr. P.Vrána
9) Petice občanů města – předkládá p. J.Struček
10) Návrhy v oblasti majetkoprávních úkonů města v pravomoci zastupitelstva města předkládá Ing. F.Heřman
11) Různé a podněty veřejnosti k obecné problematice města v jeho samostatné
působnosti - předkládají : rada města, členové zastupitelstva města a občané -řídí
Ing.V.Smihrodský
12) Usnesení a závěr.
Žádám o dochvilnost. V zájmu připravenosti na vlastní průběh jednání v souladu se
zákonem o obcích, je vhodné se předem informovat k jednotlivým předkládaným bodům
programu jednání uvedeným na pozvánce, popř. k přijatým usnesením rady města, u
příslušných uvolněných členů zastupitelstva města a zaměstnanců městského úřadu.
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