MĚSTO HRANICE

POZVÁNKA
NA 25. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, DNE 16. 9. 2021
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Program Zastupitelstva města Hranic
Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky
Kontrola plnění usnesení
Náměty a připomínky občanů
Prodej bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách
Zástavní smlouvy – prodej bytových jednotek ve střešních nástavbách a vestavbách
Projednání žádosti o odstranění hrubého nepoměru v souvislosti s prodejem bytových
jednotek v půdních vestavbách, nástavbách
Obecně závazná vyhláška č. 2/2021 o dani z nemovitých věcí
Přijetí finančního daru Olomouckého kraje
Rozpočtová opatření
Dary obcím zasaženým živelní pohromou
Dotace z rozpočtu města pro Charitu Hranice
Smlouva o poskytnutí dotace - investičního finančního příspěvku na zpracování
strategického dokumentu
Neinvestiční dotace ELIM Hranice, o. p. s. pro rok 2021 - Azylový dům pro osamělé
rodiče s dětmi Slavíč
Rekonstrukce izolace zámeckých sklepů, Hranice - finanční příslib
„Bečva, Hranice – PPO města“, čerpací šachty na dešťové kanalizaci
Hranice - Kanalizace k odvodu povrchových vod - zahrádkářská kolonie u Bečvy
Návrh interiéru foyer Staré radnice č. p. 71, Masarykovo náměstí, Hranice
„Strategický plán systému rozvoje zeleně města Hranice"
Hranická rozvojová agentura, předfinancování projektu Smart Commuting – termín
vyúčtování
Rekonstrukce kotelny včetně úpravy a regulace otopné soustavy ZŠ a MŠ Struhlovsko
Hranice
Rekonstrukce chodníku v ulici Třída Československé armády v Hranicích - podél RD
- majetkoprávní vztahy
Cyklostezky Hranice - projektová dokumentace
Žádost o mimořádnou dotaci - BMX Hranice
Záměr prodat pozemek parc. č. 2098/5 v k. ú. Hranice
Záměr prodat pozemek parc. č. 187/5 v k. ú. Velká u Hranic
Záměr prodat pozemky parc. č. 2389, parc. č. 2390 a parc. č. 2391 v k. ú. Velká u
Hranic
Záměr prodat pozemek parc. č. 222/17 v k. ú. Hranice
Výkup části pozemku parc.č. 1793/5 v k.ú. Drahotuše
Uplatnění předkupního práva - stavba garáže na pozemku parc. č. st. 1627/29 v k.ú.
Hranice
Osadní výbory
Informace pro občany města o činnosti orgánů obce
Různé - zastupitelé
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