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Tábor 25. záři 2020

Pozvánka

svolávám tímto 17. zasedání Zastupitelstva města Tábora, které se uskutečni
v pondělí dne 5. října 2020 od 15.00 hodin v zasedací místnosti
Č. 410, Husovo náměsti Č. p. 2938, Tábor $ tímto programem:

1. Odbor sociálních věcí
I. Dotační program; „Podpora a rozvoj služeb péče o děti do 2 let věku na období září

2020/ srpen 2021
-________

-

III Podpora neziskové organizace poskytující služby v sociální oblasti — PorCeTa o.p.s.
112 Transparentní účet „Táborská káď“

2. Odbor kultury a cestovního ruchu
2 Dodatek Č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace č. 6IGPCR/2020/KaCR příjemce

Glaukos s.r.o.
211 Dodatky č. 1 smluv o poskytnuti dotace č. 371202OIKaCRiak, příjemce dotace

MgA. Jana Hubka Vanýsková a Č. 68/2020/KaCRIak, příjemce dotace Domáci hospic
Jordán, o.ps.

—____

3. Odbor školství, mládeže a tělovýchovy
3 Návrh na vyřazení investičního movitého majetku — Odbor ŠMaT

311 Žádost o prominutí povinnosti penále z odvodu za porušeni rozpočtová kázně
4. Odbor rozvoje

4 Strategický plán rozvoje města Tábor 2021 - 2032
411 Změna č. 7 územního plánu Tábor

5. Odbor financí
5 Rozpočtové opatření — navýšení rozpočtu — přijeti pojistného plnění

511 Uprava závazných ukazatelů pro příspěvkově organizace pro rok 2020
6. Odbor správy majetku města

6 Záměr prodeje Části pozemku parc. č 803 v k.ú. Klokoty
611 Záměr prodeje částí pozemku parc.č. 807/1 v k.ú. Klokoty
612 Prodej pozemku parc Č. 454)3 k.ů. Čekanice ti Tábora
613 Prodej části pozemku parc. Ď. 1088/62 vk.ú. Horky u Tábora (Správa železnic, s.o.)
614 Prodej části pozemku parc. Č. 89/1 k.ú. Zárybničná Lhota
615 Prodej pozemku parc. č. 696/341 kú. Klokoty
616 Majetkové vypořádání pozemků s Jihočeským krajem — Budějovická ulice I. etapa
617 Dodatek ke zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Tábor, Helsinská 2732
SIS Nabytí vodního díla — rybníka a ochranného valu v k.ú. Stoklasná Lhota v rámci

pozemkové úpravy
7. Kontrolní výbor ZM

7 Zápisy o provedených kontrolách



Z celého průběhu jednání zastupitelstva města je pořizován audiovizuální záznam, který
je následně zveřejněn na oficiálních webových stránkách města Tábora. K případným
opravám údajů či uplatnění dalších práv je možno se obrátit na město.

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho osoby právo kdykoliv vznést námitku proti
pořizováni záznamu dle Čl. 21 GDPR, a to u pověřence osobních údajů, kterým je
společnost GDPR posouzení s.r.o., Rybná 716/24, Praha 1, 11000, ICO 06773010.

S pozdravem

Ing. Štěpán Pavlík
staro ta města Tábor

If

__________

PO — ntormativnl zprava o čin‘ dicie

Starosta — Informativní zpráva - plnění usnesení ZM Č. 1552/27114
SMM — Informační materiál — soudní sporo nefunkční osvětlení na nám. TGM v Táboře
OF — Informativní materiál — zápis zjednání finančního výboru ZM 30. 9. 2020 —

materiál bude dodán vřed iednánim


