MĚSTO HRANICE

POZVÁNKA
NA 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC, DNE 29. 11. 2018
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Program Zastupitelstva města Hranic
Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky
Kontrola plnění usnesení
Náměty a připomínky občanů
Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Bělotínská čp. 1297, byt č. 39 o vel. 1+1 o
výměře 28,93 m2, I. ktg.
Postoupení pohledávky k bytu v Hranicích, Nerudova čp. 1848, byt č. 6 o vel. 1+1 o
výměře 36,13 m2, I. ktg.
Petice za stavební uzávěru pro stavby ubytovacích zařízení na území města Hranic
Programové prohlášení Zastupitelstva města Hranic pro období let 2018 – 2022 a s
výhledem na období 2022-2026
Rozpočtová opatření
Obecně závazná vyhláška č. 4/2018 o komunálním odpadu
Obecně závazná vyhláška č. 5/2018 o místních poplatcích
Koncepce podpory tělovýchovy a sportu města Hranic na období od 1. 1. 2019 do 31.
12. 2022
Vyhodnocení projektu „Financování ICT na základních školách zřízených městem
Hranice 2014 – 2018“ a návrh projektu „Podpora ICT na hranických základních
školách v letech 2019 – 2023 městem Hranice“
Aktualizace Zásad pro poskytování příspěvků z rozpočtu města
Návrh rozpočtu města Hranic na rok 2019
Zřízení finančního a kontrolního výboru, volba členů
Osadní výbory - zřízení
Určený zastupitel pro pořizování změn územního plánu Hranic
Program regenerace městské památkové zóny
Projednání návrhu na změnu Územního plánu Hranic
Podání žádosti o dotaci - Bezpečnostní prvky I/35 Teplice n.Bečvou
Smlouva o poskytnutí investičního finančního příspěvku na veřejné osvětlení
Žádost o poskytnutí dotace mimo dotační řízení na nákup telemetrického a
monitorovacího systému vitálních funkcí pro JIP Nemocnice Hranice a.s.
Žádost společnosti EKOLTES Hranice, a.s. o prodloužení termínu vyúčtování
investičního finančního příspěvku na veřejné osvětlení
Dořešení majetkoprávních vztahů - komunikace Pod Bílým kamenem
Prodej pozemků v k.ú. Nový Hrozenkov
Personální záležitosti - zastupitelstvo města
Informace pro občany města o činnosti orgánů obce
Různé - zastupitelé

