NOTICE OF BOND ELECTION
THE STATE OF TEXAS
COUNTIES OF DENTON AND TARRANT
CITY OF SOUTHLAKE

§
§
§
§
§

TO THE RESIDENT, QUALIFIED VOTERS OF THE
CITY OF SOUTHLAKE
TAKE NOTICE that an election will be held in the City of Southlake on November 2,
2021 in accordance with a resolution adopted by the City Council which is a part of this notice
for all purposes and reads substantially as follows:
A RESOLUTION CALLING A BOND ELECTION TO BE HELD IN THE
CITY OF SOUTHLAKE, TEXAS; MAKING PROVISION FOR THE
CONDUCT OF AN ELECTION; AND RESOLVING OTHER MATTERS
INCIDENT AND RELATED TO SUCH ELECTION
WHEREAS, the City Council (the Council) of the CITY OF SOUTHLAKE, TEXAS (the
City), located in Tarrant and Denton Counties, Texas (the Counties), hereby finds and determines
that an election should be held to determine whether the Council shall be authorized to issue
general obligation bonds of the City in the amount and for the purposes hereinafter identified
(the Election); and
WHEREAS, the City will enter into an election services contract with Tarrant County, by
and through its Elections Administrator and Denton County, by and through its Elections
Administrator (the Administrator and together the Administrators) in accordance with the
provisions of Subchapter D of Chapter 31, as amended, Texas Election Code, or other applicable
law, pursuant to which Counties will assist with certain aspects of the Election on the City’s
behalf; and
WHEREAS, the Election may be held jointly with other political subdivisions (such other
political subdivisions, collectively, the Participants), as provided pursuant to the provisions of an
election services agreement and/or a joint election or similar agreement between or among (as
applicable) the City and any Participants, entered into in accordance with the provisions of
Section 271.002, as amended, Texas Election Code; and
WHEREAS, the Council hereby finds and determines that the necessity to construct
various capital improvements within the City necessitates that it is in the public interest to call
and hold the Election at the earliest possible date to authorize the issuance of general obligation
bonds for the purposes hereinafter identified; and

WHEREAS, the Council hereby finds and determines that the actions hereinbefore
described are in the best interests of the residents of the City; now, therefore,
BE IT RESOLVED BY THE CITY COUNCIL OF THE CITY OF SOUTHLAKE,
TEXAS THAT:
SECTION 1. The Election shall be held in the CITY OF SOUTHLAKE, TEXAS on the
2nd day of November, 2021 (Election Day), which is a uniform election date under the Texas
Election Code, as amended, and is not less than 78 days nor more than 90 days from the date of
the adoption of this resolution (the Resolution), for the purpose of submitting the following
measure to the qualified voters of the City:
PROPOSITION A
“Shall the City Council of the City of Southlake, Texas be authorized to issue and
sell one or more series of general obligation bonds of the City in the aggregate
principal amount of not more than $50,000,000 for the purpose of designing,
acquiring, constructing, renovating, improving, and equipping the City parks
(including passive parks and open space improvements), and acquiring lands,
interests in lands, and rights-of-way necessary thereto, such bonds to mature
serially or otherwise (not more than 40 years from their date) in accordance with
law; and any issue or series of said bonds to bear interest at such rate or rates
(fixed, floating, variable or otherwise) as may be determined within the discretion
of the City Council, provided that such rate of interest shall not exceed the
maximum rate per annum authorized by law at the time of the issuance of any
issue or series of said bonds; and shall the City Council of the City be authorized
to levy and pledge, and cause to be assessed and collected, annual ad valorem
taxes, within the limitations prescribed by law, on all taxable property in said City
sufficient to pay the annual interest and provide a sinking fund to pay the bonds at
maturity and the cost of any credit agreements executed in connection with the
bonds?”
SECTION 2. The City Council authorizes the Mayor, the City Manager, the City
Secretary, or their respective designees, to negotiate and enter into the election services contracts
(the “Contracts”) with the Administrators. The Mayor, or his designee, is hereby authorized to
execute the Contracts and any other necessary contract(s) and agreements, joint or otherwise,
with the Administrators, or any other public entity. The contract documents and election
services provided therein shall conform to Chapter 31, Subchapter D, of the Texas Election Code
and all other applicable statutes and laws. One or more City election precincts are hereby
established for the purpose of holding the Election, and one or more polling places are hereby
designated for holding the Election in the City election precincts as identified in the Contracts
(which are incorporated herein by reference for all purposes). The City, acting through the
Mayor, the City Manager, or the designee thereof, in coordination with the Administrators, or the
designee thereof, as necessary or desirable, will appoint the Presiding Judges, Alternate
Presiding Judges, Election Clerks, and all other election officials for the Election, together with
any other necessary changes to election practices and procedures and can correct, modify, or
change the Exhibits to this Resolution based upon the final locations and times agreed upon by
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the Administrators, the City, and the Participants to the extent permitted by applicable law and as
may be set forth in the Contracts.
A.
The Presiding Judge shall appoint not less than two resident qualified voters of
the County to act as clerks in order to properly conduct the Election. To the extent required by
the Texas Election Code, as amended, or other applicable law, the appointment of these clerks
must include a person fluent in the Spanish and Vietnamese languages to serve as a clerk to
render oral aid in the Spanish and Vietnamese languages to any voter desiring such aid at the
polls on Election Day. If the Presiding Judge appointed actually serves, the Alternate Presiding
Judge shall serve as one of the clerks. In the absence of the Presiding Judge, the Alternate
Presiding Judge shall perform the duties of the Presiding Judge of the election precinct.
B.

On Election Day, the polls shall be open as designated on Exhibit A.

C.
The main early voting location is designated in Exhibit B to this Resolution
(which is hereby incorporated herein by reference for all purposes). The individual named as the
Early Voting Clerk as designated in Exhibit B is hereby appointed as the Early Voting Clerk to
conduct such early voting in the Election. The Early Voting Clerk shall appoint the Deputy
Early Voting Clerks. This main early voting location shall remain open to permit early voting on
the days and at the times as stated in Exhibit B. Early voting shall commence as provided on
Exhibit B and continue through the date set forth on Exhibit B, all as provided by the provisions
of the Texas Election Code, as amended.
Additionally, permanent and/or temporary branch offices for early voting by personal
appearance may be established and maintained in accordance with the Texas Election Code. In
the event such permanent and/or temporary branch locations are established, information
regarding the locations, dates, and hours of operation for early voting at these offices shall be
determined by the Administrators/Early Voting Clerk, as identified in Exhibit B hereto.
The Council authorizes each Administrator to establish an Early Voting Ballot Board for
the purpose of processing early voting results. The individual designated in Exhibit B as the
Presiding Judge of an Early Voting Ballot Board is hereby appointed the Presiding Judge of the
indicated Early Voting Ballot Board. The Presiding Judge shall appoint not less than two
resident qualified voters of the City to serve as members of each such Early Voting Ballot Board.
SECTION 3. Electronic voting machines may be used in holding and conducting the
Election on Election Day; provided, however, in the event the use of such electronic voting
machines is not practicable, the Election may be conducted on Election Day by the use of paper
ballots (except as otherwise provided in this section). Electronic voting machines or paper ballots
may be used for early voting by personal appearance (except as otherwise provided in this
section). Pursuant to Section 61.012, as amended, Texas Election Code, the City shall provide at
least one accessible voting system in each polling place used in the Election. Such voting system
shall comply with State and federal laws establishing the requirement for voting systems that
permit voters with physical disabilities to cast a secret ballot. Any legally permissible voting
method may be used for early voting and Election Day voting by personal appearance. Certain
early voting may be conducted by mail.

-3-

SECTION 4: The Council authorizes each Administrator to utilize a Central Counting
Station (the Stations) as provided by Section 127.001, et seq., as amended, Texas Election Code.
The Administrators, or designees thereof, are hereby appointed as the Manager of their
respective Stations who will establish a written plan for the orderly operation of the Stations in
accordance with the provisions of the Texas Election Code. The Council authorizes the
Administrators, or the designees thereof, to appoint the Presiding Judges, the Tabulation
Supervisors, and the Programmers of their respective Stations and may appoint Station clerks as
needed or desirable. The Administrators will publish (or cause to be published) notice and
conduct testing on the automatic tabulation equipment relating to the Station and conduct
instruction for the officials and clerks for their respective Stations in accordance with the
provisions of the Texas Election Code.
SECTION 5. The official ballot shall be prepared in accordance with the Texas Election
Code, as amended, so as to permit voters to vote “FOR” or “AGAINST” the aforesaid measures
which shall appear on the ballot substantially as follows:
PROPOSITION A
“THE ISSUANCE OF NOT TO EXCEED $50,000,000 OF CITY OF
SOUTHLAKE, TEXAS GENERAL OBLIGATION BONDS FOR PARK
(INCLUDING OPEN SPACE AND PASSIVE PARKS) IMPROVEMENTS,
AND THE IMPOSITION OF A TAX SUFFICIENT TO PAY THE PRINCIPAL
OF AND INTEREST ON THE BONDS”
SECTION 6. All resident qualified voters of the City shall be permitted to vote at the
Election, and on Election Day, such voters shall vote at the designated polling places. The
Election shall be held and conducted in accordance with the provisions of the Texas Election
Code, as amended, Chapters 1251 and 1331, as amended, Texas Government Code, and as may
be required by any other law. To the extent required by law, all materials and proceedings
relating to the Election shall be printed in both English, Spanish and Vietnamese.
SECTION 7. Notice of election, including a Spanish and Vietnamese translation
thereof, shall be published on the same day in each of two successive weeks in a newspaper of
general circulation in the City, the first of these publications to appear in such newspaper not
more than 30 days, and not less than 14 days, prior to Election Day. Moreover, a substantial copy
of this Resolution and the voter information attached as Exhibit C, including a Spanish and
Vietnamese translation thereof, shall be posted (i) at City Hall not less than 21 days prior to
Election Day; (ii) at three additional public places within the City not less than 21 days prior to
Election Day, (iii) in a prominent location at each polling place on Election Day and during early
voting, and (iv) in a prominent location on the City’s internet website not less than 21 days prior
to Election Day. A sample ballot shall be posted on the City’s internet website not less than 21
days prior to Election Day.
SECTION 8. As required by and in accordance with Section 3.009(b)(5) and (7) through
(9) of the Texas Election Code, the City, as of the date of this Resolution, had outstanding an
aggregate principal amount of debt equal to $61,632,000; the aggregate amount of the interest
owed on such City debt obligations, through the respective maturity, totaled $10,687,310; and
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the City levied an ad valorem debt service tax rate for its outstanding debt obligations of $0.0750
per $100 of taxable assessed valuation. The bonds that are the subject of this Election shall
mature serially or otherwise overall a specified number of years (not more than 40 years from
their date), as prescribed by applicable Texas law, though the City estimates that, based on
current bond market conditions, such bonds will amortize over a 20-year period from their
respective date of issue. The foregoing estimated maximum net effective interest rate and
amortization period are only estimates, provided for Texas statutory compliance; they do not
serve as a cap on the per annum interest rate at which any series of bonds authorized at the
Election may be sold, or the amortization period for bonds that are the subject of this Election.
The City estimates an ad valorem debt service tax rate of $0.0650 per $100 of taxable
assessed valuation if the bonds that are subject of the Election are approved and are issued
(taking into account the outstanding City bonds and bonds that are the subject of this Election,
but not future bond authorizations of the City).
Based on the bond market conditions on the date of the Council’s adoption of this
Resolution, the maximum interest rate for any series of bonds authorized at the Election is 2.50%
(expressed as a net effective interest rate applicable to any such series of bonds).
SECTION 9. The Council authorizes the Mayor, the City Manager, or their respective
designee, to negotiate and enter into one or more joint election agreements and/or similar
contracts or agreements with the Counties, acting by and through the Administrators, and any
Participants if desired or required to comply with applicable law, as permitted and in accordance
with the provisions of the Texas Election Code, as amended. In addition, the City authorizes the
Mayor, the City Manager, or their respective designee of either of such parties to make such
technical modifications to this Resolution that are necessary for compliance with applicable
Texas or federal law or to carry out the intent of the Council, as evidenced herein. To the extent
that any duty or obligation of the City, in general, or any City official, in particular, is properly
delegated to the Counties pursuant to a joint election agreement, then the Counties’ carrying out
those duties and obligations on the City’s behalf pursuant to the terms of such joint election
agreement shall be binding upon the City and are hereby determined by the Council to be
evidence of the City’s compliance with the provisions of applicable Texas law concerning the
Election relative to the same. By incorporating all essential terms necessary for a joint election
agreement, this Resolution is intended to satisfy Section 271.002(d) of the Texas Election Code,
as amended, without further action of the City Council. To the extent needed or desirable, the
Administrators are hereby appointed joint custodian of voted ballots for the purposes of
Section 31.096, as amended, Texas Election Code.
SECTION 10. The recitals contained in the preamble hereof are hereby found to be true,
and such recitals are hereby made a part of this Resolution for all purposes and are adopted as a
part of the judgment and findings of the Council.
SECTION 11. All ordinances and resolutions, or parts thereof, which are in conflict or
inconsistent with any provision of this Resolution are hereby repealed to the extent of such
conflict, and the provisions of this Resolution shall be and remain controlling as to the matters
ordained herein.
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SECTION 12. This Resolution shall be construed and enforced in accordance with the
laws of the State of Texas and the United States of America.
SECTION 13. It is officially found, determined, and declared that the meeting at which
this Resolution is adopted was open to the public and public notice of the time, place, and subject
matter of the public business to be considered at such meeting, including this Resolution, was
given, all as required by Chapter 551, as amended, Texas Government Code.
SECTION 14. If any provision of this Resolution or the application thereof to any person
or circumstance shall be held to be invalid, the remainder of this Resolution and the application
of such provision to other persons and circumstances shall nevertheless be valid, and this
Council hereby declares that this Resolution would have been enacted without such invalid
provision.
SECTION 15. Pursuant to the provisions of Section 1201.028, as amended, Texas
Government Code, this Resolution shall be effective immediately upon adoption.
YOU WILL, THEREFORE, take notice of all matters and facts set out in the foregoing
Notice of Election.
//s// Amy Shelley, City Secretary, City of Southlake, Texas
Website:
Website:
Website:

www.cityofsouthlake.com
www.dentoncounty.gov
www.tarrantcounty.com
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Exhibit A
ELECTION DAY PRECINCTS AND POLLING PLACES
Election Day: Tuesday, November 2, 2021
Election Day Polling Locations open from 7 a.m. to 7 p.m.
Presiding Judge(s) and Alternate(s): to be determined by the Administrators

DENTON COUNTY
To be as provided in the Contract with the Denton County Elections Administrator and in
the Administrator’s website at www.votedenton.gov

TARRANT COUNTY
To be as provided in the Contract with the Tarrant County Elections Administrator and in
the Administrator’s website at www.tarrantcounty.com/elections
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Exhibit B
EARLY VOTING
Early voting begins Monday, October 18, 2021 and ends on Friday, October 29, 2021.
Applications for voting by mail should be received no later than the close of business (5:00 pm)
on Friday October 22, 2021. If an application for ballot by mail is faxed or emailed (or if a
federal postcard application is faxed), the applicant must also mail the original application so that
the early voting clerk receives the original no later than four days after receiving the emailed or
faxed copy.
Voters entitled to vote an early ballot by personal appearance may do so at any Early Voting site
in their County of registration.
Denton County
Early Voting Clerk: Frank Phillips, Denton County Elections, P.O. Box 1720, Denton,
Texas 76202
Presiding Judge of the Early Voting Ballot Board: to be determined by Frank Phillips
Denton County Elections Office, 701 Kimberly Drive, Suite A101, Denton, Texas 76208
Polling Locations
To be as provided in the Contract with the Denton County Elections Administrator and in the
Administrator’s website at www.votedenton.gov/
Monday, October 18, 2021 through Saturday, October 23, 2021
Sunday, October 24, 2021
Monday, October 25, 2021 through Friday, October 29, 2021

8:00 am – 5:00 pm
11:00 am – 4:00 pm
7:00 am – 7:00 pm

Applications for early voting by mail should be sent to: Frank Phillips, Early Voting
Clerk, Denton County Elections, 701 Kimberly Drive, Suite A101, Denton, Texas 76208;
fax: (940) 349-3201; email: elections@dentoncounty.com.
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Tarrant County
Early Voting Clerk: Heider Garcia, 2700 Premier St., Fort Worth, Texas 76111
Presiding Judge of the Early Voting Ballot Board: to be determined by Heider Garcia
Tarrant County Elections Center, 2700 Premier St., Fort Worth, Texas 76111
Polling Locations
To be as provided in the Contract with the Tarrant County Elections Administrator and in the
Administrator’s website at www.tarrantcounty.com/elections
Monday, October 18, 2021 through Friday, October 22, 2021
Saturday, October 23, 2021
Sunday, October 24, 2021
Monday, October 25, 2021 through Friday, October 29, 2021

8:00 am – 5:00 pm
7:00 am – 7:00 pm
11:00 am – 4:00 pm
7:00 am – 7:00 pm

Applications for early voting by mail should be sent to: Heider Garcia, 2700 Premier St.,
Fort Worth, Texas 76111; fax: (817) 884-1755; email: votebymail@tarrantcounty.com.
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Exhibit C
VOTER INFORMATION DOCUMENT
City of Southlake, Texas Proposition A:
□ FOR

□ AGAINST

“THE ISSUANCE OF NOT TO EXCEED $50,000,000 OF CITY OF
SOUTHLAKE, TEXAS GENERAL OBLIGATION BONDS FOR PARK
(INCLUDING OPEN SPACE AND PASSIVE PARKS) IMPROVEMENTS,
AND THE IMPOSITION OF A TAX SUFFICIENT TO PAY THE
PRINCIPAL OF AND INTEREST ON THE BONDS”

principal of debt obligations to be authorized
estimated interest for the debt obligations to be authorized presuming
an interest rate of 2.50%
estimated combined principal and interest required to pay on time and
in full the debt obligations to be authorized amortized over 20 years
as of the date the election was ordered, principal of all outstanding debt
obligations
as of the date the election was ordered, the estimated interest on all
outstanding debt obligations
as of the date the election was ordered, the estimated combined
principal and interest required to pay on time and in full all outstanding
debt obligations amortized over 18 years
estimated maximum annual increase in the amount of taxes on a
residence homestead with an appraised value of $100,000 to repay the
debt obligations to be authorized, if approved
This figure assumes the amortization of the City’s debt obligations,
including outstanding debt obligations and the proposed debt
obligation; changes in estimated future appraised values within the
City; changes in estimated future appraised values within the political
subdivision; and the assumed interest rate on the proposed debt
obligations.
[The remainder of this page intentionally left blank.]
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$50,000,000
$16,060,806
$66,060,806
$61,632,000
$10,687,310
$72,319,310
$0.00

AVISO DE ELECCIÓN PARA AUTORIZAR BONO
ESTADO DE TEXAS
CONDADOS DE DENTON Y TARRANT
CIUDAD DE SOUTHLAKE

§
§
§
§
§

A LOS VOTANTES RESIDENTES Y CALIFICADOS DE LA
CIUDAD DE SOUTHLAKE
TOMEN NOTA de que se efectuará una elección en la ciudad de Southlake el 2 de
noviembre de 2021, de acuerdo con una resolución adoptada por el Ayuntamiento que a todos los
efectos forma parte de este aviso y dice en esencia lo siguiente:
UNA RESOLUCIÓN QUE CONVOCA LA ELECCIÓN PARA
AUTORIZAR LOS BONOS QUE SE CELEBRARÁ EN LA CIUDAD DE
SOUTHLAKE, TEXAS; QUE ESTABLECE DISPOSICIONES PARA LA
REALIZACIÓN DE UNA ELECCIÓN; Y QUE RESUELVE OTROS
ASUNTOS RELACIONADOS O QUE DEPENDEN DE DICHA
ELECCIÓN.
CONSIDERANDO QUE, el Ayuntamiento de la CIUDAD DE SOUTHLAKE, en
TEXAS (denominada de ahora en adelante, la Ciudad), situado en los condados de Tarrant y
Denton, en Texas (denominados de ahora en adelante los Condados), por medio del presente
documento halla y determina que debe efectuarse una elección para determinar si el
Ayuntamiento debe estar autorizado a emitir bonos de obligación general de la Ciudad por el
monto y con las finalidades identificadas más adelante (denominada de ahora en adelante la
Elección); y
CONSIDERANDO QUE, la Ciudad celebrará un contrato de servicios electorales con el
condado de Tarrant, por y a través de su Administrador de Elecciones y con el Condado de
Denton, por y a través de su Administrador de Elecciones (denominado de ahora en adelante el
Administrador y juntos, los Administradores) según las disposiciones del Subcapítulo D del
Capítulo 31 del Código Electoral de Texas, con sus enmiendas u otras leyes vigentes, según las
cuales los condados asistirán con ciertos aspectos de la Elección en nombre de la Ciudad; y
CONSIDERANDO QUE, la Elección se efectuará en forma conjunta con otras
subdivisiones políticas (a las cuales se denominará colectivamente los Participantes), como se
contempla de acuerdo con las disposiciones de un acuerdo de servicios electorales y/o acuerdo de
elección conjunta o acuerdo similar (cuando corresponda), entre la Ciudad y todo Participante,
celebrado y conforme a lo dispuesto en las disposiciones de la Sección 271.002 del Código
Electoral de Texas, con sus enmiendas; y

CONSIDERANDO QUE, el Ayuntamiento por medio de este documento halla y
determina que la necesidad de construir varias mejoras estructurales en la Ciudad requiere que
sea de interés público, convocar y celebrar una Elección lo antes posible para autorizar la
emisión de los bonos de obligación general con la finalidad identificada más adelante; y
CONSIDERANDO QUE, el Ayuntamiento por medio de este documento halla y
determina que las acciones descritas anteriormente son la mejor decisión posible para los
residentes de la Ciudad; así pues,
EL AYUNTAMIENTO DE LA CIUDAD DE SOUTHLAKE, EN TEXAS RESUELVE
LO SIGUIENTE:
SECCIÓN 1. La Elección se efectuará en la CIUDAD DE SOUTHLAKE, en TEXAS el
segundo día de noviembre de 2021 (Día de la Elección), lo cual constituye una fecha de elección
uniforme según el Código Electoral de Texas, y sus enmiendas, y no es menos de 78 días ni más
de 90 días a partir de la fecha de adopción de esta resolución (la Resolución), con la finalidad de
presentar la siguiente propuesta ante los votantes calificados de la Ciudad:
PROPUESTA A
“¿Debe el Ayuntamiento de la Ciudad de Southlake, en Texas, estar autorizado a
emitir y vender una o más series de bonos de obligación general de la Ciudad por
un monto principal total que no sea superior a $50,000,000, con la finalidad de
diseñar, adquirir, construir, renovar, mejorar y equipar los parques de la Ciudad
(lo cual incluye parques de recreación pasiva y mejoras en espacios abiertos) y
adquirir tierras, intereses en tierras y los derechos de paso necesarios para los
mismos y que dichos bonos venzan en serie o de otro modo (a un máximo de 40
años a partir de su fecha) de conformidad con la ley; y que toda emisión o serie de
dichos bonos devengue intereses a la tasa o tasas (fija, flotante, variable o de otro
tipo) que determine el Ayuntamiento a su discreción, siempre que dicha tasa de
interés no supere la tasa de interés anual máxima autorizada por la ley al momento
de la emisión de toda emisión o serie de estos bonos? ¿Deberá además el
Ayuntamiento de la Ciudad estar autorizado a recaudar y garantizar y encargarse
de que se calculen y recauden, impuestos anuales de acuerdo al valor, dentro de
los límites establecidos por la ley, sobre todas las propiedades sujetas a impuestos
en dicha ciudad, que sean suficientes para pagar el interés anual y proporcionar un
fondo de amortización para pagar los bonos a su vencimiento y el costo de todo
acuerdo de crédito celebrado en relación con los bonos?”
SECCIÓN 2. El Ayuntamiento autoriza al Alcalde, al Administrador de la Ciudad y al
Secretario Municipal, o a las personas que ellos designen, a negociar y celebrar contratos de
servicios electorales (los “Contratos”) con los Administradores. El Alcalde, o la persona por él
designada, quedan por medio de este documento autorizados a firmar los Contratos y todo otro
contrato o acuerdo, conjuntos o de otro tipo que sean necesarios, con los Administradores o con
cualquier otra entidad pública. Los documentos del contrato y los servicios electorales prestados
por medio del mismo deberán cumplir los requisitos establecidos en el Capítulo 31, Subcapítulo
D del Código Electoral de Texas y toda otra ley y estatuto vigente. Por medio de este documento,
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se establecen uno o más precintos electorales con la finalidad de llevar a cabo la elección y se
designan uno o más lugares de votación con la finalidad de efectuar la Elección en los precintos
electorales de la Ciudad, identificados en los Contratos (los cuales, a todos los efectos, quedan
incorporados a este documento por referencia). La Ciudad, actuando a través del Alcalde, el
Administrador de la Ciudad o de las personas por ellos designadas, en coordinación con los
Administradores o las personas por ellos designadas, cuando sea necesario o deseable,
designarán a los Jueces Presidentes, Jueces Presidentes Alternativos, a Secretarios Electorales y a
todos los demás funcionarios electorales de la Elección e implementarán todo otro cambio
necesario en las prácticas y procedimientos electorales y podrán corregir, modificar o cambiar
los Anexos de esta Resolución basándose en los lugares y horarios finales acordados con los
Administradores, la Ciudad y los Participantes, en la medida en que lo permitan las leyes
vigentes y se establezca en los Contratos.
A. El Juez Presidente designará como mínimo a dos votantes del Condado que estén
calificados y sean residentes para desempeñarse como secretarios y realizar adecuadamente la
Elección. En la medida en que lo requiera el Código Electoral de Texas y sus enmiendas o
cualquier otra ley vigente, la designación de estos secretarios deberá incluir a una persona que
domine el idioma español y vietnamita para desempeñarse como secretario y prestar ayuda
verbal en los idiomas español y vietnamita a todo votante que desee recibirla en los lugares de
votación el Día de la Elección. Si el Juez Presidente designado se desempeña como tal, el Juez
Presidente Alternativo deberá desempeñarse como uno de los secretarios. En ausencia del Juez
Presidente, el Juez Presidente Alternativo deberá desempeñar las obligaciones del Juez
Presidente del precinto electoral.
B. En el Día de la Elección, los lugares de votación deberán estar abiertos tal como se
indica en el Anexo A.
C. El lugar de votación anticipada principal se designa en el Anexo B de esta Resolución
(el cual, a todos los efectos, queda incorporado a este documento por referencia).La persona
nombrada como Secretario de Votación Anticipada, tal como se indica en el Anexo B queda
designada por medio de este documento como Secretario de Votación Anticipada para efectuar la
votación anticipada en la Elección. El Secretario de Votación Anticipada designará a los
Secretarios de Votación Anticipada Suplentes. Este lugar de votación anticipada principal deberá
permanecer abierto para permitir la votación anticipada en los días y en los horarios establecidos
en el Anexo B. La votación anticipada deberá comenzar como se establece en el Anexo B y
continuar hasta la fecha establecida en el Anexo B, todo lo cual deberá efectuarse como se
establece en las disposiciones del Código Electoral de Texas y sus enmiendas.
Asimismo, podrán establecerse y mantenerse delegaciones permanentes y/o temporarias
para la votación anticipada en persona según lo establecido en el Código Electoral de Texas.
Cuando se establezcan dichas delegaciones permanentes y/o temporarias, los Administradores/el
Secretario de Votación Anticipada determinarán la información acerca de los lugares, las fechas
y los horarios de funcionamiento de la votación anticipada en estas delegaciones, tal como se
establece en el Anexo B de este documento.
El Ayuntamiento autoriza a cada Administrador a establecer un Concejo de Votación
Anticipada con la finalidad de procesar los resultados de la votación anticipada. La persona
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designada en el Anexo B como Juez Presidente de un Concejo de Votación Anticipada queda
designada por medio de este documento como Juez Presidente del Concejo de Votación
Anticipada indicado. El Juez Presidente designará como mínimo a dos votantes de la Ciudad que
estén calificados y sean residentes para desempeñarse como miembros de cada uno de los
Concejos de Votación Anticipada.
SECCIÓN 3. Para efectuar la Elección el Día de la Elección, podrán utilizarse máquinas
de votación electrónica; con la condición sin embargo, de que si no es viable el uso de dichas
máquinas de votación electrónica, la Elección pueda efectuarse el Día de la Elección mediante el
uso de boletas impresas, (excepto cuando se indique lo contrario en esta sección). Las máquinas
de votación electrónica o las boletas impresas podrán utilizarse para la votación anticipada en
persona (excepto cuando se indique lo contrario en esta sección). De conformidad con la Sección
61.012 del Código Electoral de Texas y sus enmiendas, la Ciudad deberá proporcionar por lo
menos un sistema de votación accesible en cada lugar de votación utilizado en la Elección. Dicho
sistema de votación deberá cumplir las leyes federales y estatales que establecen la necesidad de
sistemas de votación que les permitan a los votantes con discapacidades físicas poder emitir un
voto secreto. Podrá utilizarse todo método de votación permitido legalmente para la votación
anticipada y para la votación en persona el Día de la Elección. Alguna votación anticipada podrá
realizarse por correo.
SECCIÓN 4. El Ayuntamiento autoriza a cada Administrador a utilizar una estación de
recuento central (denominada de ahora en adelante las Estaciones) conforme a la Sección
127.001 y siguientes del Código Electoral de Texas y sus enmiendas. Los Administradores o las
personas por ellos designadas a tal efecto quedan por medio de este documento designadas como
Administradores de sus respectivas estaciones y deberán establecer un plan por escrito para el
funcionamiento ordenado de las estaciones de acuerdo con las disposiciones del Código Electoral
de Texas. El Ayuntamiento autoriza a los Administradores o a las personas por ellos designadas
a tal efecto, a designar a los Jueces Presidentes, a los Supervisores de Tabulación y a los
Programadores de sus respectivas estaciones y si fuera necesario o deseable, a designar también
a secretarios de la Estación. Los Administradores deberán publicar (o encargarse de publicar) el
aviso y efectuar las pruebas en el equipo de tabulación automático referente a la Estación y
también, de llevar a cabo la instrucción de los funcionarios y secretarios de sus respectivas
Estaciones en la forma establecida en las disposiciones del Código Electoral de Texas.
SECCIÓN 5. La votación oficial deberá prepararse en la forma establecida por el
Código Electoral de Texas y sus enmiendas de forma de permitir que los votantes voten “A
FAVOR” o “EN CONTRA” de las propuestas descritas anteriormente las cuales deben
enunciarse en la boleta esencialmente de la siguiente forma:
PROPUESTA A
“AUTORIZAR LA EMISIÓN DE BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE
LA CIUDAD DE SOUTHLAKE EN TEXAS QUE NO DEBERÁ SER
SUPERIOR A $ 50,000,000 PARA REALIZAR MEJORAS EN LOS PARQUES
(LO CUAL INCLUYE ESPACIOS ABIERTOS Y PARQUES DE
RECREACIÓN PASIVA) Y LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO QUE SEA
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SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES DE LOS
BONOS”.
SECCIÓN 6. Deberá permitirse la votación de todos los votantes calificados que sean
residentes de la Ciudad en la Elección y el Día de la Elección, dichos votantes deberán votar en
los lugares de votación designados. La Elección deberá realizarse según las disposiciones del
Código Electoral de Texas y sus enmiendas, de los capítulos 1251 y 1331 del Código de
Gobierno de Texas y sus enmiendas y cuando sea requerido, de toda otra ley. En la medida en
que lo exija la ley, todos los materiales y procedimientos relacionados con la Elección deberán
estar impresos en los idiomas inglés, español y vietnamita.
SECCIÓN 7. El Aviso de la elección y las traducciones a los idiomas español y
vietnamita de la misma deberán publicarse el mismo día en cada una de las dos semanas
sucesivas en un periódico de circulación general en la Ciudad y la primera de estas publicaciones
deberá aparecer en dicho periódico durante un máximo de 30 días y un mínimo de 14 días antes
del Día de la Elección. Además, una copia fiel de esta Resolución y de la información para el
votante que se adjunta como Anexo C y de las traducciones a los idiomas español y vietnamita
de los mismos, deberán publicarse (i) en el Ayuntamiento como mínimo 21 días antes del Día de
la Elección; (ii) en tres lugares públicos adicionales dentro de la Ciudad, como mínimo 21 días
antes del Día de la Elección, (iii) en un lugar destacado en cada lugar de votación el Día de la
Elección y durante la votación anticipada y (iv) en un lugar destacado en el sitio web de la
Ciudad, como mínimo 21 días antes del Día de la Elección. Se deberá publicar una boleta de
ejemplo en el sitio web de la Ciudad como mínimo, 21 días antes del Día de la Elección.
SECCIÓN 8. Tal como se exige en la Sección 3.009(b)(5) y (7) a (9) del Código
Electoral de Texas y de conformidad con la misma, la Ciudad a partir de la fecha de esta
Resolución, tenía una deuda pendiente con un monto principal acumulado de deuda equivalente a
$61,632,000; el monto acumulado del interés adeudado por dichas obligaciones de deuda de la
Ciudad, hasta el respectivo vencimiento, totalizaba $10,687,310; y la Ciudad recaudó una tasa
impositiva por servicio de deuda de acuerdo al valor por sus obligaciones de deuda pendiente de
$0.0750 por $100 de la tasación fiscal. Los bonos objeto de esta Elección vencerán en forma
serial o de lo contrario, a lo largo de un número específico de años (un máximo de 40 años a
partir de su fecha), según lo establecido por la ley vigente de Texas, aunque la Ciudad prevé,
basándose en las actuales condiciones del mercado de bonos, que dichos bonos se amortizarán en
un periodo de 20 años a partir de la fecha respectiva de emisión. La tasa de interés real neta
máxima y el periodo de amortización estimados e indicados anteriormente son solo aproximados
y se proporcionan para el cumplimiento normativo de Texas; no debe considerarse que ninguno
de los dos es un límite para la tasa de interés anual a la cual pueda venderse ninguna de las series
de bonos autorizada en la Elección o el periodo de amortización de los bonos que son objeto de
esta Elección.
La Ciudad calcula una tasa impositiva aproximada por servicio de deuda de acuerdo al
valor de $0.0650 por $100 de la tasación fiscal gravable si los bonos que son objeto de la
Elección son aprobados y emitidos (teniendo en cuenta los bonos de la Ciudad pendientes y los
bonos que son objeto de esta Elección pero no las autorizaciones de bonos futuras de la Ciudad).
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Tomando como base las condiciones del mercado de bonos en la fecha de la adopción de
esta Resolución por parte del Ayuntamiento, la tasa de interés máxima de cualquier serie de
bonos autorizada en la Elección es del 2.50 % (expresada como tasa de interés real neta y
aplicable a todas estas series de bonos).
SECCIÓN 9. El Ayuntamiento autoriza al Alcalde y al Administrador de la Ciudad o a
las personas que designen, a negociar y celebrar uno o más contratos electorales conjuntos y/o
contratos o acuerdos similares con los Condados, actuando por medio o a través de los
Administradores y de todo Participante, si se desea o es necesario, para cumplir las leyes
vigentes, según esté permitido y en cumplimiento de las disposiciones del Código Electoral de
Texas y sus enmiendas. Asimismo, la Ciudad autoriza al Alcalde, al Administrador de la Ciudad
o a las personas por ellos designadas de cualquiera de dichas partes a hacer las modificaciones
técnicas en esta Resolución que sean necesarias para el cumplimiento de las leyes federales o de
Texas vigentes o para cumplir con la intención del Ayuntamiento, puesta de manifiesto en este
documento. En la medida en que cualquier deber u obligación de la Ciudad, en general o que
cualquier funcionario municipal, en particular, sean delegados correctamente a los Condados en
virtud del acuerdo conjunto de elección, el desempeño de dichos deberes y obligaciones en
nombre de la Ciudad por parte de los Condados en virtud de los términos del acuerdo de elección
conjunta serán vinculantes para la Ciudad y el Ayuntamiento determina, por medio de este
documento, que constituirán evidencia del cumplimiento por parte de la Ciudad de las
disposiciones de la ley vigente de Texas con respecto a la Elección relativa a los mismos.
Mediante la incorporación de todos los términos esenciales que son necesarios para un acuerdo
de elección conjunta, esta Resolución tiene como intención lograr el cumplimiento de la Sección
271.002(d) del Código Electoral de Texas y sus enmiendas, sin más actuaciones del
Ayuntamiento. En la medida en que sea necesario o deseable, los Administradores quedan
designados por medio de este documento como custodios conjuntos de las boletas votadas a los
fines de la Sección 31.096 del Código Electoral de Texas y sus enmiendas.
SECCIÓN 10. Los considerandos incluidos en el preámbulo de este documento se
consideran, por la presente, verdaderos y dichos considerandos son, por la presente, y a todos los
efectos, parte de esta Resolución y son adoptados como parte de la sentencia y las conclusiones
del Ayuntamiento.
SECCIÓN 11. Todas las ordenanzas y resoluciones o partes de las mismas que estén en
conflicto o sean incongruentes con cualquiera de las disposiciones de esta Resolución quedan por
la presente derogadas, en lo referente a dicho conflicto y las disposiciones de esta Resolución
serán y permanecerán prevalentes con respecto a los asuntos objeto de este documento.
SECCIÓN 12. Esta Resolución se interpretará y regirá de acuerdo con las leyes del
Estado de Texas y de los Estados Unidos de América.
SECCIÓN 13. Se halla, determina y declara oficialmente que la reunión en la cual se
adopta esta Resolución estuvo abierta al público y que se dio aviso público de la hora, el lugar y
el tema de interés público que se iba a considerar en dicha reunión, incluida esta Resolución, y
que se hizo todo tal como se establece en el Capítulo 551 del Código Gubernamental de Texas y
sus enmiendas.
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SECCIÓN 14. Si se determina que alguna de las disposiciones de esta Resolución o la
aplicación de las mismas a alguna persona o circunstancia no son válidas, el resto de esta
Resolución y la aplicación de dicha disposición a las otras personas y circunstancias serán no
obstante consideradas válidas y este Ayuntamiento declara, por la presente, que esta Resolución
se hubiera promulgado sin dicha disposición no válida.
SECCIÓN 15. Conforme a lo dispuesto en la Sección 1201.028 del Código
Gubernamental de Texas y sus enmiendas, esta resolución entrará en vigencia inmediatamente
después de su adopción.
POR CONSIGUIENTE, tómese nota de todos los asuntos y hechos establecidos en el
Aviso de Elección precedente.
Firma de Amy Shelley, Secretaria Municipal de la Ciudad de Southlake, en Texas
Sitio web:
Sitio web:
Sitio web:

www.cityofsouthlake.com
www.dentoncounty.gov
www.tarrantcounty.com
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Anexo A
LUGARES DE VOTACIÓN Y PRECINTOS EL DÍA DE LA ELECCIÓN
Día de la Elección: martes 2 de noviembre de 2021
Lugares de votación el día de la elección abiertos de 7 a. m. a 7 p. m. Juez Presidente y Jueces
Alternativos: serán determinados por los Administradores

CONDADO DE DENTON
Será como se establezca en el contrato con el Administrador Electoral del Condado de
Denton y en el sitio web del Administrador en www.votedenton.gov

CONDADO DE TARRANT
Será como se establezca en el contrato con el Administrador Electoral del Condado de
Tarrant y en el sitio web del Administrador en www.tarrantcounty.com/elections
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Anexo B
VOTACIÓN ANTICIPADA
La votación anticipada comenzará el lunes 18 de octubre de 2021 y finalizará el viernes 29 de
octubre de 2021.
Las solicitudes para votar por correo deberán recibirse a más tardar el viernes 22 de octubre de
2021, antes del cierre del día laboral (5:00 p. m.). Si la solicitud de boleta para votar por correo
se envía por correo electrónico o fax (o si se envía una solicitud de tarjeta federal por fax), el
solicitante deberá enviar también la solicitud original para que el secretario de votación
anticipada reciba el original a más tardar, cuatro días después de recibir la copia enviada por
correo electrónico o fax.
Los votantes autorizados para efectuar la votación anticipada en forma personal podrán hacerlo
en cualquier sitio de votación anticipada del Condado en donde estén inscritos.
Condado de Denton
Secretario de Votación Anticipada: Frank Phillips, Denton County Elections, P.O. Box
1720, Denton, Texas 76202
Juez Presidente del Concejo de Votación Anticipada: será determinado por Frank Phillips
Denton County Elections Office, 701 Kimberly Drive, Suite A101, Denton, Texas 76208
Lugares de votación
Será como se establezca en el contrato con el Administrador Electoral del Condado de Denton y
en el sitio web del Administrador en www.votedenton.gov/
Lunes 18 a sábado 23 de octubre de 2021
Domingo 24 de octubre de 2021
Lunes 25 a viernes 29 de octubre de 2021

8:00 a. m. a 5:00 p. m.
11:00 a. m. a 4:00 p. m.
7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Las solicitudes para votación anticipada por correo deben enviarse a: Frank Phillips, Early
Voting Clerk, Denton County Elections, 701 Kimberly Drive, Suite A101, Denton, Texas
76208; por fax al (940) 349-3201 o por correo electrónico a: elections@dentoncounty.com.
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Condado de Tarrant
Secretario de Votación Anticipada: Heider Garcia, 2700 Premier St., Fort Worth, Texas
76111
Juez Presidente del Concejo de Votación Anticipada: será determinado por Heider Garcia
Tarrant County Elections Center, 2700 Premier St., Fort Worth, Texas 76111
Lugares de votación
Será como se establezca en el contrato con el Administrador Electoral del Condado de Tarrant y
en el sitio web del Administrador en www.tarrantcounty.com/elections
Lunes 18 a viernes 22 de octubre de 2021
Sábado 23 de octubre de 2021
Domingo 24 de octubre de 2021
Lunes 25 a viernes 29 de octubre de 2021

8:00 a. m. a 5:00 p. m.
7:00 a. m. a 7:00 p. m.
11:00 a. m. a 4:00 p. m.
7:00 a. m. a 5:00 p. m.

Las solicitudes para votación anticipada por correo deben enviarse a: Heider Garcia, 2700
Premier St., Fort Worth, Texas 76111; por fax al (817) 884-1755 o por correo electrónico
a: votebymail@tarrantcounty.com.
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Anexo C
DOCUMENTO DE INFORMACIÓN PARA EL VOTANTE
Propuesta A de la Ciudad de Southlake en Texas:
□ A FAVOR

□ EN
CONTRA

“AUTORIZAR LA EMISIÓN DE BONOS DE OBLIGACIÓN GENERAL DE
LA CIUDAD DE SOUTHLAKE EN TEXAS QUE NO DEBERÁ SER
SUPERIOR A $50,000,000 PARA REALIZAR MEJORAS EN LOS
PARQUES (LO CUAL INCLUYE ESPACIOS ABIERTOS Y PARQUES DE
RECREACIÓN PASIVA) Y LA IMPOSICIÓN DE UN IMPUESTO QUE
SEA SUFICIENTE PARA PAGAR EL CAPITAL Y LOS INTERESES DE
LOS BONOS”

capital de las obligaciones de deuda que se desea autorizar
interés aproximado de las obligaciones de deuda que se desea autorizar
presuponiendo una tasa de interés del 2.50 %
interés y capital combinados y aproximados requeridos para pagar a
tiempo y en forma completa las obligaciones de deuda que se desea
autorizar, amortizadas durante 20 años
capital de todas las obligaciones de deuda pendientes a la fecha en que
se ordena la elección
interés aproximado de todas las obligaciones de deuda pendientes a la
fecha en que se ordena la elección
el interés y el capital combinados y aproximados necesarios para pagar
a tiempo y en forma completa todas las obligaciones de deuda
pendientes, amortizadas durante 18 años, a la fecha en que se ha
ordenado que se realice la elección
aumento anual máximo aproximado en el monto de los impuestos sobre
la vivienda principal con un valor impositivo de $100,000 para pagar
las obligaciones de deuda que se desean autorizar, si se aprueban
Esta cifra presupone la amortización de las obligaciones de deuda de la
Ciudad, lo cual incluye las obligaciones de deuda pendientes y la
obligación de deuda propuesta; los cambios en los valores tasados
futuros y estimados dentro de la subdivisión política y la tasa de interés
presupuesta sobre las obligaciones de deuda propuestas.

$ 50,000,000
$ 16,060,806
$ 66,060,806
$ 61,632,000
$ 10,687,310
$ 72,319,310

$ 0.00

[El resto de esta página fue dejado intencionalmente en blanco].
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THÔNG BÁO BẦU CỬ CÔNG KHỐ PHIẾU
TIỂU BANG TEXAS
CÁC QUẬN DENTON VÀ TARRANT
THÀNH PHỐ SOUTHLAKE

§
§
§
§
§

GỬI ĐẾN CƯ DÂN, CỬ TRI ĐỦ ĐIỀU KIỆN CỦA
THÀNH PHỐ SOUTHLAKE
THÔNG BÁO rằng một cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại Thành phố Southlake vào ngày 2
tháng 11 năm 2021 theo nghị quyết được Hội đồng Thành phố thông qua, đây là một phần của
thông báo này cho tất cả các mục đích và có nội dung chính như sau:
MỘT NGHỊ QUYẾT TRIỆU TẬP MỘT CUỘC BẦU CỬ CÔNG KHỐ
PHIẾU ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI THÀNH PHỐ SOUTHLAKE, TEXAS;
CHUẨN BỊ TIẾN HÀNH MỘT CUỘC BẦU CỬ; VÀ GIẢI QUYẾT CÁC
VẤN ĐỀ KHÁC GẮN LIỀN VÀ LIÊN QUAN ĐẾN CUỘC BẦU CỬ ĐÓ
XÉT RẰNG, Hội đồng Thành phố (Hội đồng) của THÀNH PHỐ SOUTHLAKE, TEXAS
(Thành phố), nằm ở các Quận Tarrant và Denton, Texas (các Quận), qua đây tuyên bố và xác định
rằng một cuộc bầu cử nên được tổ chức để xác định liệu Hội đồng sẽ được phép phát hành công
khố phiếu trách nhiệm chung của Thành phố với số lượng và cho các mục đích được xác định dưới
đây (Cuộc bầu cử); và
XÉT RẰNG, Thành phố sẽ ký hợp đồng dịch vụ bầu cử với Quận Tarrant, bởi và thông
qua Quản trị viên Bầu cử của họ và Quận Denton, bởi và thông qua Quản trị viên Bầu cử của họ
(Quản trị viên và đồng thời các Quản trị viên) theo các quy định tại Tiểu mục D của Chương 31,
như đã được sửa đổi, Bộ luật Bầu cử Texas, hoặc luật hiện hành khác, theo đó các Quận sẽ thay
mặt Thành phố hỗ trợ một số phương diện của Cuộc bầu cử; và
XÉT RẰNG, Cuộc bầu cử có thể được tổ chức cùng với các phân khu chính trị khác (các
phân khu chính trị khác được gọi chung là các Bên tham gia), như được quy định theo các điều
khoản của một thỏa thuận dịch vụ bầu cử và/hoặc một thỏa thuận bầu cử chung hoặc tương tự giữa
(như áp dụng) Thành phố và bất kỳ Bên tham gia nào, được ký kết theo các điều khoản của Mục
271.002, như được sửa đổi, Bộ luật Bầu cử Texas; và
XÉT RẰNG, qua đây Hội đồng tuyên bố và xác định rằng sự cần thiết phải xây dựng các
cải thiện cơ bản khác nhau trong Thành phố đòi hỏi phải vì lợi ích chung khi triệu tập và tổ chức
Cuộc bầu cử vào thời gian sớm nhất có thể để cho phép phát hành công khố phiếu trách nhiệm
chung vì các mục đích được xác định sau đây; và

�

XÉT RẰNG, Hội đồng qua đây tuyên bố và xác định rằng các hành động được mô tả bên
trên là vì lợi ích tốt nhất của cư dân Thành phố; do đó, bây giờ
HỘI ĐỒNG THÀNH PHỐ CỦA THÀNH PHỐ SOUTHLAKE, TEXAS QUYẾT ĐỊNH
NHƯ SAU:
MỤC 1. Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức tại THÀNH PHỐ SOUTHLAKE, TEXAS vào ngày
2 tháng 11 năm 2021 (Ngày Bầu cử), là ngày bầu cử thống nhất theo Bộ luật Bầu cử Texas, như
được sửa đổi, và không ít hơn 78 ngày và cũng không quá 90 ngày kể từ ngày thông qua nghị quyết
này (Nghị quyết), với mục đích trình dự luật sau đây cho các cử tri đủ điều kiện của Thành phố:
DỰ LUẬT A
"Liệu Hội đồng Thành phố của Thành phố Southlake, Texas sẽ được phép phát
hành và bán một hoặc nhiều loạt công khố phiếu trách nhiệm chung của Thành phố
với tổng số tiền gốc không quá $50,000,000 cho mục đích thiết kế, tiếp quản, xây
dựng, cải tạo, cải thiện và trang bị các công viên Thành phố (bao gồm việc cải thiện
các công viên thụ động và không gian mở), và tiếp quản đất đai, quyền lợi đất đai
và lộ giới mà cần thiết cho những công trình đó, các công khố phiếu đó sẽ đáo hạn
theo từng loạt hay theo cách khác (không quá 40 năm kể từ ngày phát hành) theo
quy định của pháp luật; và bất kỳ đợt phát hành hoặc loạt công khố phiếu nói trên
phải chịu mức hay các mức lãi suất (cố định, thả nổi, biến đổi hoặc theo cách khác)
như có thể được xác định theo quyết định của Hội đồng Thành phố, với điều kiện
lãi suất đó sẽ không vượt quá mức tối đa mỗi năm được cho phép bởi pháp luật tại
thời điểm phát hành bất kỳ đợt hoặc loạt công khố phiếu nói trên; và liệu Hội đồng
Thành phố của Thành phố này sẽ được phép đánh thuế và cầm cố, và cho thẩm định
và thu thuế giá trị hàng năm, trong các giới hạn theo quy định của pháp luật, đối
với tất cả các tài sản chịu thuế trong Thành phố, đủ để trả tiền lãi hàng năm và cung
cấp một quỹ chìm để thanh toán công khố phiếu khi đáo hạn và chi phí của bất kỳ
thỏa thuận tín dụng nào được thực hiện có liên quan đến những công khố phiếu
đó?"
MỤC 2. Hội đồng Thành phố ủy quyền cho Thị trưởng, Quản lý Thành phố, Thư ký Thành
phố hoặc những người được chỉ định tương ứng của họ, để đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ
bầu cử ("Hợp đồng") với các Quản trị viên. Thị trưởng, hoặc người được chỉ định của người này,
qua đây được ủy quyền để thực hiện bất kỳ Hợp đồng, và bất cứ hợp đồng và thỏa thuận cần thiết
nào khác, chung hoặc cách khác, với Quản trị viên hoặc bất kỳ tổ chức công cộng nào khác. Tài
liệu hợp đồng và dịch vụ bầu cử được cung cấp trong trường hợp đó sẽ tuân theo Chương 31, Tiểu
mục D thuộc Bộ luật Bầu cử Texas và tất cả các đạo luật và luật hiện hành khác. Qua đây, một
hoặc nhiều khu bầu cử Thành phố được thiết lập nhằm mục đích tổ chức Cuộc bầu cử, và một hoặc
nhiều địa điểm bỏ phiếu được chỉ định qua đây để tổ chức Cuộc bầu cử trong các khu bầu cử Thành
phố như được nêu trong các Hợp đồng (được đưa vào đây theo phần tham khảo tất cả các mục
đích). Thành phố, hành động thông qua Thị trưởng, Quản lý Thành phố, hoặc người được chỉ định
của người này, phối hợp với Quản trị viên hoặc người được chỉ định của người này, khi cần thiết
hoặc mong muốn, sẽ bổ nhiệm các Thẩm phán Chủ tọa, Thẩm phán Chủ tọa Thay thế, Thư ký Bầu
cử và tất cả các viên chức bầu cử khác cho Cuộc bầu cử, cùng với bất kỳ thay đổi cần thiết nào
khác trong các quy trình và thủ tục bầu cử, và có thể sửa chữa, sửa đổi hoặc thay đổi các Phụ mục
�-2-

trong Nghị quyết này, dựa trên các địa điểm và thời điểm cuối cùng được Quản trị viên, Thành
phố và các Bên tham gia thỏa thuận trong phạm vi được luật pháp hiện hành cho phép và có thể
được đề ra trong các Hợp đồng.
A. Thẩm phán Chủ tọa sẽ chỉ định không ít hơn hai cử tri đủ điều kiện thường trú của Quận
làm thư ký để tiến hành Cuộc bầu cử đúng cách. Trong phạm vi yêu cầu của Bộ luật Bầu cử Texas,
như được sửa đổi, hoặc luật áp dụng khác, việc bổ nhiệm các thư ký này phải bao gồm một người
thông thạo tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt để làm thư ký nhằm hỗ trợ bằng ngôn ngữ nói tiếng
Tây Ban Nha và tiếng Việt cho bất kỳ cử tri nào cần đến sự hỗ trợ đó tại các phòng phiếu vào Ngày
Bầu cử. Nếu Thẩm phán Chủ tọa được bổ nhiệm thực sự phục vụ, Thẩm phán Chủ tọa Thay thế sẽ
phục vụ như một trong những thư ký. Trong trường hợp không có Thẩm phán Chủ tọa, Thẩm phán
Chủ tọa Thay thế sẽ thực hiện các nhiệm vụ của Thẩm phán Chủ tọa của khu bầu cử.
B. Vào Ngày Bầu cử, các phòng phiếu sẽ được mở như được chỉ định trong Phụ mục A.
C. Địa điểm bỏ phiếu sớm chính được chỉ định trong Phụ mục B của Nghị quyết này (được
đưa vào đây theo phần tham khảo tất cả các mục đích). Cá nhân được chỉ định làm Thư ký Phụ
trách Bỏ phiếu Sớm như được nêu trong Phụ mục B qua đây được bổ nhiệm làm Thư ký Phụ trách
Bỏ phiếu Sớm để tiến hành việc bỏ phiếu sớm đó trong Cuộc bầu cử. Thư ký Phụ trách Bỏ phiếu
Sớm sẽ bổ nhiệm các Phó Thư ký Phụ trách Bỏ phiếu Sớm. Địa điểm bỏ phiếu sớm chính này sẽ
vẫn mở cửa để cho phép việc bỏ phiếu sớm vào các ngày và các thời điểm được nêu trong Phụ
mục B. Việc bỏ phiếu sớm sẽ bắt đầu như được quy định trong Phụ mục B và tiếp tục cho đến
ngày được đề ra trong Phụ mục B, tất cả được quy định theo các điều khoản trong Bộ luật Bầu cử
Texas, như được sửa đổi.
Ngoài ra, các văn phòng chi nhánh tạm thời và/hoặc cố định dành cho việc đến trực tiếp bỏ
phiếu sớm có thể được thiết lập và duy trì theo Bộ luật Bầu cử Texas. Trong trường hợp các địa
điểm chi nhánh tạm thời và/hoặc cố định đó được thiết lập, thông tin về địa điểm, ngày và giờ hoạt
động để bỏ phiếu sớm tại các văn phòng này sẽ được xác định bởi Quản trị viên/Thư ký Phụ trách
Bỏ phiếu sớm, như được xác định trong Phụ mục B trong đây.
Hội đồng cho phép mỗi Quản trị viên thành lập một Ban Phụ trách Bỏ phiếu Sớm để xử lý
kết quả bỏ phiếu sớm. Cá nhân được chỉ định trong Phụ mục B làm Thẩm phán Chủ tọa của Ban
Phụ trách Bỏ phiếu Sớm qua đây được bổ nhiệm làm Thẩm phán Chủ tọa của Ban Phụ trách Bỏ
phiếu Sớm được xác định này. Thẩm phán Chủ tọa sẽ bổ nhiệm không ít hơn hai cử tri đủ điều
kiện thường trú của Thành phố làm thành viên của Ban Phụ trách Bỏ phiếu Sớm.
MỤC 3. Máy bỏ phiếu điện tử có thể được sử dụng để tổ chức và tiến hành Cuộc bầu cử
vào Ngày Bầu cử; tuy nhiên, nếu không thể sử dụng các máy bỏ phiếu điện tử đó, Cuộc bầu cử có
thể được tiến hành vào Ngày Bầu cử bằng cách sử dụng lá phiếu giấy (trừ khi có quy định khác
trong mục này). Máy bỏ phiếu điện tử hoặc lá phiếu giấy có thể được sử dụng cho việc đến trực
tiếp bỏ phiếu sớm (trừ khi được quy định khác trong mục này). Theo Mục 61.012, như được sửa
đổi, Bộ luật Bầu cử Texas, Thành phố sẽ cung cấp ít nhất một hệ thống bỏ phiếu có thể tiếp cận ở
mỗi địa điểm bỏ phiếu được sử dụng trong Cuộc bầu cử. Hệ thống bầu cử đó sẽ tuân thủ luật pháp
Tiểu bang và liên bang mà thiết lập yêu cầu đối với các hệ thống bỏ phiếu để cho phép cử tri khuyết
tật thể chất bỏ phiếu kín. Bất kỳ phương thức bỏ phiếu hợp pháp nào cũng có thể được sử dụng
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cho việc đến trực tiếp bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu trong Ngày bầu cử. Một số trường hợp bỏ phiếu
sớm có thể được thực hiện qua thư.
MỤC 4: Hội đồng cho phép mỗi Quản trị viên sử dụng Trạm Đếm phiếu Trung tâm ( Trạm)
như được quy định theo Mục 127.001, và các mục tiếp theo, như được sửa đổi, Bộ luật Bầu cử
Texas. Các Quản trị viên, hoặc những người được chỉ định tương ứng, qua đây được bổ nhiệm làm
Quản lý của các Trạm tương ứng, và những người này sẽ lập một văn bản kế hoạch cho hoạt động
có trình tự của các Trạm theo các điều khoản của Bộ luật Bầu cử Texas. Hội đồng cho phép các
Quản trị viên, hoặc những người được chỉ định của họ, bổ nhiệm các Thẩm phán Chủ tọa, Giám
sát viên Phân loại, và Lập trình viên của các Trạm tương ứng của họ, và có thể chỉ định các thư ký
của Trạm, khi cần thiết hoặc mong muốn. Quản trị viên sẽ phát hành (hoặc cho phát hành) thông
báo và tiến hành thử nghiệm trên thiết bị phân loại tự động liên quan đến Trạm và hướng dẫn các
viên chức và thư ký của các Trạm tương ứng, theo quy định của Bộ luật Bầu cử Texas.
MỤC 5. Lá phiếu chính thức sẽ được chuẩn bị theo Bộ luật Bầu cử Texas, như được sửa
đổi, để cho phép cử tri bỏ phiếu "TÁN THÀNH" hay "PHẢN ĐỐI" các dự luật nói trên mà sẽ xuất
hiện trên lá phiếu với nội dung chính như sau:
DỰ LUẬT A
"VIỆC PHÁT HÀNH KHÔNG QUÁ $50,000,000 CÔNG KHỐ PHIẾU TRÁCH
NHIỆM CHUNG CỦA THÀNH PHỐ SOUTHLAKE, TEXAS DÀNH CHO VIỆC
CẢI THIỆN CÔNG VIÊN (BAO GỒM CÁC CÔNG VIÊN KHÔNG GIAN MỞ
VÀ THỤ ĐỘNG), VÀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT LOẠI THUẾ ĐỦ ĐỂ THANH
TOÁN SỐ TIỀN GỐC VÀ TIỀN LÃI CÔNG KHỐ PHIẾU"
MỤC 6.Tất cả các cử tri đủ điều kiện cư trú của Thành phố sẽ được phép bỏ phiếu tại Cuộc
bầu cử, và vào Ngày Bầu cử những cử tri đó sẽ bỏ phiếu tại các địa điểm bỏ phiếu được chỉ định.
Cuộc bầu cử sẽ được tổ chức và tiến hành theo các điều khoản của Bộ luật Bầu cử Texas, như
được sửa đổi, các Chương 1251 và 1331, như được sửa đổi, Bộ luật Chính quyền Texas, và có thể
được quy định theo bất kỳ luật nào khác. Trong phạm vi luật pháp yêu cầu, tất cả các tài liệu và
thủ tục liên quan đến Cuộc bầu cử sẽ được in bằng tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt.
MỤC 7.Thông báo bầu cử, bao gồm bản dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt của tài liệu
này, sẽ được công bố vào cùng một ngày trong hai tuần liên tiếp trên một tờ báo lưu hành chung
trong Thành phố, ấn phẩm đầu tiên xuất hiện trên tờ báo đó không quá 30 ngày và không ít hơn
14 ngày trước Ngày Bầu cử. Ngoài ra, một bản sao chính của Nghị quyết này và thông tin cử tri
đính kèm như Phụ mục C, bao gồm bản dịch tiếng Tây Ban Nha và tiếng Việt của tài liệu này, sẽ
được đăng (i) tại Tòa Thị chính không dưới 21 ngày trước Ngày Bầu cử; (ii) tại ba địa điểm công
cộng bổ sung trong Thành phố không ít hơn 21 ngày trước Ngày Bầu cử, (iii) tại một địa điểm nổi
bật tại mỗi địa điểm bỏ phiếu vào Ngày Bầu cử và trong thời gian bỏ phiếu sớm và (iv) tại một địa
điểm nổi bật trên trang mạng internet của Thành phố không ít hơn 21 ngày trước Ngày Bầu cử.
Một lá phiếu mẫu sẽ được đăng trên trang mạng internet của Thành phố không dưới 21 ngày trước
Ngày Bầu cử.
MỤC 8. Theo yêu cầu của và theo Mục 3.009 (b) (5) và (7) đến (9) của Bộ luật Bầu cử
Texas, Thành phố, kể từ ngày ra Nghị quyết này, đã có một khoản nợ gốc tổng cộng bằng
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$61,632,000; tổng số tiền lãi còn nợ trong các nghĩa vụ nợ của Thành phố đó, cho đến thời điểm
đáo hạn tương ứng, tổng cộng là $10,687,310; và Thành phố đã áp dụng một mức thuế dịch vụ nợ
cho các nghĩa vụ nợ tồn đọng là $0.0750 trên mỗi $100 giá trị thẩm định chịu thuế. Công khố
phiếu, chủ đề của Cuộc bầu cử này sẽ đáo hạn theo từng loạt, hoặc theo một số năm nhất định
(không quá 40 năm kể từ ngày phát hành chúng), theo quy định của luật Texas hiện hành, mặc dù
Thành phố ước tính rằng, dựa trên các điều kiện thị trường công khố phiếu hiện tại, các công khố
phiếu đó sẽ được trả dần trong khoảng thời gian 20 năm kể từ ngày phát hành tương ứng. Lãi suất
thực tế tối đa áp dụng và khoảng thời gian trả dần được ước tính nêu trên chỉ là ước tính, dành cho
việc tuân thủ luật định của Texas; chúng không đóng vai trò là mức trần lãi suất hàng năm mà tại
đó bất kỳ loạt công khố phiếu nào được cho phép tại Cuộc bầu cử có thể được bán, hoặc thời gian
trả dần cho các công khố phiếu mà là chủ đề của Cuộc bầu cử này.
Thành phố ước tính mức thuế giá trị dịch vụ nợ là $0.0650 trên mỗi $100 giá trị thẩm định
chịu thuế nếu công khố phiếu, đối tượng của Cuộc bầu cử được phê duyệt và được phát hành (có
tính đến công khố phiếu Thành phố tồn đọng, và số công khố phiếu, chủ đề của Cuộc bầu cử này,
nhưng không phải là sự cho phép công khố phiếu nào khác trong tương lai của Thành phố).
Dựa trên các điều kiện thị trường công khố phiếu vào ngày Hội đồng thông qua Nghị quyết
này, mức lãi suất tối đa cho bất kỳ loạt công khố phiếu nào được cho phép tại Cuộc bầu cử là
2.50% (được biểu thị bằng lãi suất thực có hiệu lực áp dụng với bất kỳ loạt công khố phiếu nào
như vậy).
MỤC 9. Hội đồng cho phép Thị trưởng, Quản lý Thành phố hoặc người được chỉ định
tương ứng của họ, đàm phán và ký kết một hoặc nhiều thỏa thuận bầu cử chung và/hoặc các hợp
đồng hoặc thỏa thuận tương tự với các Quận, hành động bởi và thông qua các Quản trị viên, và bất
kỳ Bên tham gia nào nếu muốn hoặc bắt buộc phải tuân thủ luật pháp hiện hành, như được cho
phép và theo các điều khoản của Bộ luật Bầu cử Texas, như được sửa đổi. Ngoài ra, Thành phố
cho phép Thị trưởng, Quản lý Thành phố hoặc người được chỉ định tương ứng của một trong hai
bên đó thực hiện các sửa đổi đặc biệt cho Nghị quyết này mà cần thiết để tuân thủ luật pháp hiện
hành của Texas hoặc liên bang, hoặc để thực hiện chủ đích của Hội đồng, như được chứng minh
ở đây. Trong phạm vi mà bất kỳ nghĩa vụ hoặc trách nhiệm nào của Thành phố nói chung, hoặc
bất kỳ viên chức Thành phố nào nói riêng, được ủy quyền hợp lý cho các Quận theo một thỏa
thuận bầu cử chung, việc các Quận thực hiện các nghĩa vụ và trách nhiệm đó thay mặt cho Thành
phố, theo các điều khoản của thỏa thuận bầu cử chung sẽ ràng buộc với Thành phố, và qua đây
được Hội đồng xác định là bằng chứng của việc Thành phố tuân thủ các điều khoản của luật Texas
hiện hành về Cuộc bầu cử liên quan đến vấn đề tương tự. Bằng cách kết hợp tất cả các điều khoản
thiết yếu cần thiết cho một thỏa thuận bầu cử chung, Nghị quyết này nhằm đáp ứng Mục 271.002
(d) của Bộ luật Bầu cử Texas, như được sửa đổi, mà không cần thêm hành động nào của Hội đồng
Thành phố. Trong phạm vi cần thiết hoặc mong muốn, qua đây Quản trị viên được bổ nhiệm làm
người giám sát chung cho các lá phiếu đã bầu vì các mục đích của Mục 31.096, như được sửa đổi,
Bộ luật Bầu cử Texas.
MỤC 10. Qua đây, các đoạn văn kiện trong phần mở đầu của tài liệu này được tuyên bố là
trung thực, và qua đây các đoạn văn kiện đó được trở thành một phần của Nghị quyết này vì tất cả
các mục đích và được thông qua như một phần của phán quyết và kết luận của Hội đồng.
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MỤC 11. Tất cả các sắc lệnh và nghị quyết, hoặc các phần trong đó mà có mâu thuẫn hoặc
không nhất quán với bất kỳ điều khoản nào của Nghị quyết này đều bị bãi bỏ trong phạm vi của
mâu thuẫn đó, và các điều khoản của Nghị quyết này sẽ vẫn hiệu lực đối với các vấn đề được quy
định tại đây.
MỤC 12. Nghị quyết này sẽ được hiểu và thực thi theo luật pháp của Tiểu bang Texas và
Hoa Kỳ.
MỤC 13. Cuộc họp mà ở đó Nghị quyết này được thông qua được chính thức tuyên bố,
xác định và công bố, mở ra cho công chúng và thông báo công khai về thời gian, địa điểm và chủ
đề công vụ cần được xem xét tại cuộc họp đó, bao gồm cả Nghị quyết này, đã được đưa ra, tất cả
theo yêu cầu của Chương 551, như được sửa đổi, Bộ luật Chính quyền Texas.
MỤC 14. Nếu bất kỳ điều khoản nào của Nghị quyết này hoặc việc áp dụng từ đó cho bất
kỳ người nào hoặc hoàn cảnh nào bị coi là không hợp lệ, phần còn lại của Nghị quyết này và việc
áp dụng điều khoản đó cho người và hoàn cảnh khác sẽ vẫn có hiệu lực, và qua đây Hội đồng
Thành phố này tuyên bố rằng Nghị quyết này sẽ được ban hành mà không có điều khoản không
hợp lệ đó.
MỤC 15. Theo các điều khoản của Mục 1201.028, như được sửa đổi, Bộ luật Chính quyền
Texas, Nghị quyết này sẽ có hiệu lực ngay khi được thông qua.
VÌ THẾ, QUÝ VỊ SẼ lưu ý đến tất cả các vấn đề và sự kiện được nêu trong Thông báo Bầu
cử nói trên.
// s // Amy Shelley, Thư ký Thành phố, Thành phố Southlake, Texas
Trang mạng: www.cityofsouthlake.com
Trang mạng: www.dentoncounty.gov
Trang mạng: www.tarrantcounty.com
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Phụ mục A
KHU BẦU CỬ VÀ ĐỊA ĐIỂM BỎ PHIẾU VÀO NGÀY BẦU CỬ
Ngày Bầu cử: Thứ Ba, ngày 2 tháng 11 năm 2021
Các Địa điểm Bỏ phiếu trong Ngày Bầu cử mở cửa từ 7 giờ sáng đến 7 giờ tối.
(Các) Thẩm phán Chủ tọa và Thẩm phán Thay thế: cần được các Quản trị viên xác định

QUẬN DENTON
Như được cho biết trong Hợp đồng với Quản trị viên Bầu cử Quận Denton và trong trang
mạng của Quản trị viên tại www.votedenton.gov

QUẬN TARRANT
Được cho biết trong Hợp đồng với Quản trị viên Bầu cử Quận Tarrant và trong trang mạng
của Quản trị viên tại www.tarrantcounty.com/elections
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Phụ mục B
BỎ PHIẾU SỚM
Bỏ phiếu sớm bắt đầu từ thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 và kết thúc vào thứ Sáu, ngày 29
tháng 10 năm 2021.
Đơn xin bỏ phiếu qua thư phải được nhận không muộn hơn giờ làm việc cuối cùng (5 giờ chiều)
vào thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021. Nếu đơn xin lá phiếu bầu qua thư được chuyển fax hoặc
gửi qua email (hoặc nếu đơn xin dạng bưu thiếp liên bang được chuyển fax), người nộp đơn cũng
phải gửi bản gốc đơn xin để thư ký phụ trách bỏ phiếu sớm nhận được bản gốc không quá bốn
ngày sau khi nhận được bản sao qua email hoặc fax.
Các cử tri có quyền đến trực tiếp bỏ phiếu sớm có thể làm điều đó tại bất kỳ nơi Bỏ phiếu Sớm
nào tại Quận nơi họ đã ghi danh.
Quận Denton
Thư ký phụ trách Bỏ phiếu Sớm: Frank Phillips, Bầu cử Quận Denton, PO Box 1720,
Denton, Texas 76202
Thẩm phán Chủ tọa của Ban Phụ trách Bỏ phiếu sớm: cần được xác định bởi Frank
Phillips
Văn phòng Bầu cử Quận Denton, 701 Kimberly Drive, Suite A101, Denton, Texas 76208
Địa điểm Bỏ phiếu
Như được cho biết trong Hợp đồng với Quản trị viên Bầu cử Quận Denton và trong trang
mạng của Quản trị viên tại www.votedenton.gov
Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
11 giờ sáng - 4 giờ chiều
Thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021
7 giờ sáng - 7 giờ tối
Các đơn xin bỏ phiếu sớm qua thư nên được gửi đến: Frank Phillips, Thư ký phụ trách
Bỏ phiếu Sớm, văn phòng Bầu cử Quận Denton, 701 Kimberly Drive, Suite A101,
Denton, Texas 76208; fax: (940) 349-3201; email: elections@dentoncounty.com.
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Quận Tarrant
Thư ký Phụ trách Bỏ phiếu Sớm: Heider Garcia, 2700 Premier Street, Fort Worth, Texas 76111
Thẩm phán Chủ tọa của Ban Phụ trách Bỏ phiếu sớm: cần được quyết định bởi Heider Garcia
Trung tâm Bầu cử Quận Tarrant, 2700 Premier St., Fort Worth, Texas 76111
Địa điểm Bỏ phiếu
Được cung cấp trong Hợp đồng với Quản trị viên Bầu cử Quận Tarrant và trong trang mạng
của Quản trị viên tại www.tarrantcounty.com/elections
Thứ Hai, ngày 18 tháng 10 năm 2021 đến thứ Sáu, ngày 22 tháng 10 năm 2021
8 giờ sáng - 5 giờ chiều
Thứ Bảy, ngày 23 tháng 10 năm 2021
7 giờ sáng - 7 giờ tối
Chủ nhật, ngày 24 tháng 10 năm 2021
11 giờ sáng - 4 giờ chiều
Thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến thứ Sáu, ngày 29 tháng 10 năm 2021
7 giờ sáng - 7 giờ tối
Các đơn xin bỏ phiếu sớm qua thư nên được gửi đến: Heider Garcia, 2700 Premier St., Fort
Worth, Texas 76111; fax: (817) 884-1755; email: votebymail@tarrantcounty.com.
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Phụ mục C
TÀI LIỆU THÔNG TIN DÀNH CHO CỬ TRI
Thành phố Southlake, Texas Dự luật A:
□ TÁN
THÀNH

□ PHẢN
ĐỐI

"VIỆC PHÁT HÀNH KHÔNG QUÁ $50,000,000 CÔNG KHỐ PHIẾU
TRÁCH NHIỆM CHUNG CỦA THÀNH PHỐ SOUTHLAKE, TEXAS DÀNH
CHO VIỆC CẢI THIỆN CÔNG VIÊN (BAO GỒM CÁC CÔNG VIÊN
KHÔNG GIAN MỞ VÀ THỤ ĐỘNG), VÀ VIỆC ÁP DỤNG MỘT LOẠI
THUẾ ĐỦ ĐỂ THANH TOÁN SỐ TIỀN GỐC VÀ TIỀN LÃI CÔNG KHỐ
PHIẾU"

tiền gốc của các nghĩa vụ nợ cần được chấp thuận
lãi suất ước tính về các nghĩa vụ nợ cần được chấp thuận với mức lãi
suất 2.50%
tổng tiền gốc và lãi ước tính phải trả đúng hạn và đầy đủ nghĩa vụ nợ
cần được chấp thuận được trả dần trong vòng 20 năm
kể từ ngày bầu cử được chỉ định, số tiền gốc của tất cả các nghĩa vụ
nợ tồn đọng
kể từ ngày cuộc bầu cử được chỉ định, tiền lãi ước tính cho tất cả các
nghĩa vụ nợ tồn đọng
kể từ ngày cuộc bầu cử được chỉ định, tổng ước tính tiền gốc và tiền
lãi phải trả đúng hạn và đầy đủ tất cả các nghĩa vụ nợ tồn đọng được
trả dần trong 18 năm
mức tăng ước tính tối đa hàng năm trong số tiền thuế đối với nhà ở
với giá trị thẩm định là $100,000 để hoàn trả các nghĩa vụ nợ cần
được chấp thuận, nếu được chấp thuận
Con số này giả định việc trả dần các nghĩa vụ nợ của Thành phố, bao
gồm cả nghĩa vụ nợ tồn đọng và nghĩa vụ nợ được đề xuất; những
thay đổi trong các giá trị thẩm định ước tính trong tương lai thuộc
phạm vi Thành phố; những thay đổi trong các giá trị thẩm định ước
tính trong tương lai tại phân khu chính trị; và lãi suất giả định về
nghĩa vụ nợ được đề xuất.
[Phần còn lại của trang này được cố ý để trống.]
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$50,000,000
$16,060,806
$66,060,806
$61,632,000
$10,687,310
$72,319,310
$0.00

