PROGRAM
58. zasedání Rady města Krásná Lípa dne 29. 1. 2018
I. Hlavní program
-

Právní zastoupení proti Odvolacímu finančnímu ředitelství

II. Došlá pošta
-

Pozemky
Smlouva o výpůjčce

III. Různé
-

Zrušení usnesení RM
Byty
Nebytový prostor – Masarykova 246/6
Účelová komunikace k RD na Rumburské ulici
Oprava cesty pro pěší
Doplnění lokálního výstražného a varovného systému, digitálního povodňového plánu
pro město Krásná Lípa
Dotační program Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků 2018
Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města Krásná Lípa – chodník Křižíkova
Zvýšení bezpečnosti dopravy na území města Krásná Lípa – chodník Masarykova
k nádraží ČD
Výstavba skladového objektu v areálu TS Krásná Lípa
Souhlas s umístěním montovaných garáží na pozemku města Krásná Lípa
Smlouvy o zřízení věcného břemene
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení VB a právu provést stavbu
Smlouva o podmínkách prodeje okrasných rostlin
Smlouva o poskytnutí práv k užívání software
Koncert k 100. výročí republiky
Přehled plateb místních poplatků za 1-12/2017
Pohledávky k rozpočtovým příjmům města Krásná Lípa k 31. 12. 2017
Směrnice města č. 8
Pojištění odpovědnosti zaměstnanců
Dar
DPS
ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o. – přijetí daru
Informace o konkursu na ředitele ZŠ a MŠ Krásná Lípa, p. o.
Zapůjčení prostor KD
Program Kina a kalendář akcí kulturního domu na únor 2018
Zpráva o úkolech RM
Konkursní řízení s Union banka, a. s. „v likvidaci“, Ostrava

IV. Informace
-

Dopis od Státního oblastního archivu z prosince 2017 – Protokol o kontrole,

-

Dopis z Krajského úřadu Ústeckého kraje ze dne 15. 1. 2018 ve věci přidělení
příspěvků k rozpočtům obcí na rok 2018,
Daňové plnění za období leden až prosinec 2017 a porovnání roku 2015 až 2017,
Zápis č. 6 z jednání Školské rady ze dne 15. 1. 2018,
Zápis z jednání Komise výstavby a životního prostředí ze dne 9. 1. 2018.

