MĚSTO HRANICE
POZVÁNKA
NA 32. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA HRANIC,
KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 30. 6. 2022 OD 16:00 HODIN
VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HRANICE,
PERNŠTEJNSKÉ NÁMĚSTÍ 1, HRANICE
Program Zastupitelstva města Hranic
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Zahájení, určení návrhové a volební komise, ověřovatelů zápisu, zapisovatelky
Kontrola plnění usnesení
Náměty a připomínky občanů
Návrh na pořízení změny územního plánu (manželé Pavelkovi)
Návrh na pořízení změny územního plánu (ČR - Ministerstvo obrany)
Závěrečný účet města Hranic za rok 2021
Účetní závěrka města Hranic za rok 2021
Rozpočtová opatření
Neinvestiční dotace ELIM Hranice, o.p.s. pro rok 2022 - Azylový dům pro osamělé
rodiče s dětmi Slavíč
Neinvestiční dotace Charita Hranice pro rok 2022
Žádost Statutárního města Olomouc o poskytnutí dotace na výkon činností
souvisejících s realizací integrovaného nástroje v Olomoucké aglomeraci a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
Žádost o finanční dar pro hranický babybox
Podání žádosti o dotaci - Ekologická zahrada Drahotuše
Přijetí dotace z dotačního titulu Program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón na rok 2022, Smlouvy o poskytnutí a
vyúčtování dotace
Smlouva o poskytnutí a vyúčtování dotace SML/03152021/OPRŘM - Dodatek č. 1
Nákup klavíru pro koncertní sál v čp. 118 Zámecká ulice v Hranicích
Rámcová smlouva - Ekoltes Hranice a.s.
Nájemní smlouva na pronájem objektu bývalé synagogy v Hranicích
Cyklostezka Slavíč - Drahotuše II. etapa - majetkoprávní vztahy
Žádost o úpravu/ změnu smlouvy - manželé Kuchtovi
Prodej části pozemku parc. č. 1069/2 v k. ú. Hranice
Prodej části pozemku parc.č. 2421/25 v k.ú. Hranice
Prodej pozemku parc. č. st. 2177 v k. ú. Drahotuše
Prodej pozemku parc. č. 2716/18 v k. ú. Drahotuše - lokalita Rybáře
Prodej pozemků v k. ú. Hranice u domu č.p. 1641 v ulici Kollárova
Prodej spoluvlastnických podílů o velikosti 51/100 na domech čp. 1965, čp. 1966, čp.
1971 a čp. 1972 Jižní v Hranicích
Výkup části pozemku parc. č. 1396/10 v k. ú. Hranice
Výkup části pozemku parc. č. 1852/2 v k.ú. Hranice
Výkup části pozemku parc. č. st. 144 v k.ú. Hranice
Výkup podílu na pozemku parc. č. 2035 v k. ú. Hranice
Výkup pozemků v ulici Komenského v Hranicích a prodej pozemků v ulici Kropáčova v
Hranicích
Záměr prodat část pozemku parc. č. 1441/23 v k. ú. Hranice
Záměr prodat pozemky parc. č. 1102/4 a parc. č. 1102/6 vše v k. ú. Slavíč
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Záměr prodat část pozemku parc. č. 2738 v k. ú. Hranice
Záměr prodat část pozemku parc. č. 2798 v k. ú. Drahotuše
Záměr prodat část pozemku parc. č. 626/1 v k. ú. Hranice
Uplatnění předkupního práva - stavba chaty na pozemku parc. č. st. 6058 v k. ú.
Hranice
OZV města Hranic č.../2022, kterou se mění a doplňuje OZV města Hranic č. 2/2022,
o nočním klidu
Personální záležitosti - odměny předsedům a členům výborů zastupitelstva města nezastupitelům (na stůl)
Kontrolní výbor - záznam z kontroly ,,Objednávky města Hranic vůči spol. Ekoltes
Hranice a.s. k předloženým vícepracím v rámci údržby chodníků a komunikací za
období 1-9/2021"
Informační centrum nádraží Teplice nad Bečvou – prezentace projektu pro stavební
povolení
Informace pro občany města o činnosti orgánů obce
Změna stanov společnosti Ekoltes Hranice, a. s.

44. Různé
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