MĚSTO KRÁSNO
se sídlem Krásno, Radniční 1, PSČ 357 47
POZVÁNKA
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů

svolávám
na 14. 12. 2020 od 18:00 hodin 14. veřejné zasedání Zastupitelstva města
Krásno v kulturním domě Krásno.
Program zasedání:
1. Volba návrhové komise
2. Volba ověřovatelů zápisu
3. Schválení programu jednání
4. Informace města
5. Kontrola plnění usnesení Zastupitelstva města Krásno
6. Schválení zápisu z 13. zasedání ZM Krásno
7. Zpráva finančního výboru
8. Návrh rozpočtu Mateřské školy Krásno, okres Sokolov, příspěvková organizace na rok 2021
9. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Krásno, okres Sokolov, příspěvková
organizace na roky 2022-2023
10. Návrh rozpočtu města Krásno na rok 2021
11. Návrh střednědobého výhledu rozpočtu města Krásno na roky 2022-2023
12. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Krásno za rok 2020
13. Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí „Hornoslavkovsko“
za rok 2020
14. Individuální dotace z rozpočtu města Krásno na rok 2020
15. Prodej částí pozemků číslo 1399/3 a st. 55/2 v k. ú. Krásno n/T
16. Prodej pozemku číslo 37 v k.ú. Háje n/T
17. Prodej části pozemku číslo 2893/7 v k. ú. Krásno n/T
18. Pronájem nebytového prostoru pro volnočasové aktivity mládeže v čp. 8 na st.parcele
číslo 113/1 v k. ú. Krásno n/T
19. Zpětný odkup části pozemku 1235/11 v k. ú. Krásno n/T
20. Vodní hospodářství – konsolidace financování, další informace
21. Žádost o dotaci na rekonstrukci dětských hřišť
22. Žádost o dotaci na projekt obnovy vodní plochy „U rybníčku“
23. Žádost o dotaci na opravu veřejných budov
24. Žádost o dotaci Rekonstrukce místních komunikací ve městě Krásno
25. Žádost o dotaci na rekonstrukci areálu TJ Baník Krásno - Smlouva na vypracování projektové
dokumentace pro společné rozhodnutí a dokumentace pro provedení stavby, žádost o dotaci na
zhotovení projektové dokumentace, žádost o stavební povolení
26. Záležitosti č.p. 13 – kulturní dům – úprava nájmu po dobu nuceného uzavření provozovny
27. Dokončení 1. Zprávy o uplatňování ÚP Krásno
28. Příprava zahájení pořizování 1. Změny ÚP Krásno
29. Odpadové hospodářství – navýšení úhrady za komunální odpad na základě smluvního systému ve
smyslu ustanovení §17 odst. 6 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
30. Finanční příspěvky na hospodaření v lesích z MZe ČR a finanční příspěvek na zmírnění dopadů
kůrovcové kalamity v lesích za rok 2019 z MZe ČR
31. NEI dotace z Euregia Egrensis na projekt „39. Krásenské Staročeské máje“ a projekt „Dětský den a
žákovský fotbalový turnaj“
32. Návrh změn v zásadách pro poskytování prostředků ze sociálního fondu

MĚSTO KRÁSNO
se sídlem Krásno, Radniční 1, PSČ 357 47
POZVÁNKA
33. Smlouva o bezúplatném převodu majetku z DSO Svazek obcí „Hornoslavkovsko“
34. Poskytnutí peněžitého daru TJ Baník Krásno
35. Příspěvek na provoz záchranné stanice DROSERA
36. Příspěvek pro nadační fond RAFAEL DĚTEM
37. Přijetí finančního příspěvku na péči o ochranu přírody a krajiny – liniová výsatba 100 ks ovocných
sromů
38. Rozpočtová opatření
39. Různé

Josef Havel
starosta města Krásno
V Krásně, dne: 4. 12. 2020

