
Návrh programu
8. zasedání Zastupitelstva města Moravské Budějovice 

konaného dne 10.2.2020

1. Zahájení
2. Volba návrhové komise, volba ověřovatelů zápisu a určení zapisovatele
3. Plnění usnesení zastupitelstva města, rady města, usnesení finančního a kontrolního výboru 

zastupitelstva města
4. Pořízení změny č. 3 Územního plánu Moravské Budějovice zkráceným způsobem
5. Záměr nabytí pozemku p.č. 5206/23, k.ů. Moravské Budějovice, SŽDC, s.o. - pod obchvatem u křížení 

s trasou železnice
6. Záměr výkupu pozemků p.č. 1682/76 a p.č. 1682/40, k.ú. Moravské Budějovice, SŽDC, s.o. - u kolejí 

za areálem bývalého podniku Stavitel
7. Záměr prodeje pozemku p.č. 4209/6, ul. Fibichova, k.ů. Moravské Budějovice
8. Záměr prodeje pozemků p.č. 478/2 a p.č. 478/4, ul. K Cihelně, k.ú. Moravské Budějovice
9. Prodej bytové jednotky c. 1165/12 v nástavbě bytového domu na ul. 1. máje č.p. 1165
10. Prodej pozemku p.č. 1512/21, lok. Zahrádky, k.ú. Moravské Budějovice
11. Žádost o dotaci z podprogramu MMR ČR 117D8220 - „Podpora obcí s 3001-10000 obyvateli, 

dotačního titulu 117D8220B - Podpora obnovy sportovní infrastruktury^
12. Žádost o poskytnutí dotace - COOP družstvo Havlíčkův Brod - prodejna Vesce
13. Žádost o poskytnutí daru Mašínův statek - památník tří odbojů, z.s.
14. Rozpočtové úpravy čís. 23R
15. Rozpočtové úpravy čís. 24R
16. Rozpočtové úpravy čís. 25R
17. Rozpočtové úpravy čís. 26Z
18. Rozpočtové úpravy čís. 1Z
19. Rozbor finančního hospodaření města k 31.12.2019
20. Stanovy - Společenství vlastníků 1. máje 1165
21. Stanovení měsíčních odměn za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva a náhrada 

ušlého výdělku pro podnikající fyzické osoby, plnění pro uvolněné a neuvolněné členy zastupitelstva 

města Moravské Budějovice, stanovení měsíčních odměn pro fyzické osoby, které nejsou členy 
zastupitelstva města - komise a výbory

22. Prevence kriminality města Moravské Budějovice na rok 2020
23. Informace:

a) Zpráva o stavu bezpečnosti a veřejného pořádku v územní působnosti města Moravské 
Budějovice a integrovaných obcí za rok 2019

b) Zpráva o činnosti městské policie za rok 2019
c) Výroční zpráva o činnosti MěÚ Moravské Budějovice v oblasti poskytování informací za 

rok 2019
d) Výroční zpráva za rok 2019 - Stížnosti
e) Souhrn převodu nemovitých věcí za rok 2019
f) Čerpání z FAOM v roce 2019 k 31.12.2019

24. Diskuse
25. Závěr


