
 

 

POZVÁNKA  

 

 
  Josef Horinka  Pavel Farský 
 starosta města  místostarosta města 

poznámky:  
• Pozvánka byla aktualizována ke dni 22. 6. 2017 
 
 
 

na 6. zasedání Zastupitelstva města v roce 2017, 
které se koná v sále Multifunkčního centra Trojzemí v Hrádku nad Nisou 

dne 28. 6. 2017 od 1700 hodin

Program:

1.  Zahájení zasedání  
 Schválení programu, volba 

návrhové komise, volba 
ověřovatelů zápisu, volba 
zapisovatelky zápisu, schválení 
zápisu z 5. ZM 2017 

 
2. Kontrola usnesení z 5. řádného 

zasedání Zastupitelstva města  
 
3. Zpráva starosty a místostarosty 

o činnosti  
 
4. Diskuse občanů 
 
5. Majetkoprávní úkony a ostatní 
5.1 Prodej části pozemku p.č. 41/8 v k.ú. 

Donín u HnN  
5.2 Prodej pozemku p.č. 41/7 v k.ú. Donín u 

HnN 
5.3 Prodej části pozemků p.č. 353/1, p.č. 545/1 

a p.č. 545/2  vše v k.ú. Loučná 
5.4 Prodej části pozemku p.č. 46/1 v k.ú. 

Hrádek nad Nisou 
5.5 Zrušení předkupního práva k pozemkům 

p.č. 139/1, p.č. 139/3 a p.č. 139/4 v k.ú. 
Donín u Hrádku nN 

5.6 Dodatek ke Kupní smlouvě č. 02/012/15 
5.7 Žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 

1784/4 v k.ú. Hrádek nad Nisou 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Závěrečný účet města za rok 2016 a 
řádná účetní závěrka za rok 2016 

 
7. Změna rozpočtu 2017 č. 6 
 
8. Registraci akce a rozhodnutí o 

poskytnutí dotace -  "Hrádek nad Nisou, 
mobilita - Kulturní d ům, odstranění 
bariér"  

 
9.  Interpelace zastupitelů 
9.1 Nové interpelace 
 
10.  Písemné informace 
10.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc květen 
10.2 "Snížení energetické náročnosti staré části 

budovy ZŠ T.G.M"  - vrácení finančních 
prostředků 

10.3 „Výstava k 730.výročí od první písemné 
zmínky o Hrádku nad  Nisou" – přijetí 
dotace     

10.4 Pojištění odpovědnosti zastupitelů     
10.5 Podání žádosti o dotaci „Co si vyzkouším, 

tomu rozumím“-ZŠ Lidická 
10.6 Zpráva o výsledku dražby souboru 

pozemků v k.ú. Václavice u Hrádku nad 
Nisou 

 
11. Doplnění programu 
11.1 Dohoda o budoucí spolupráci na rozvoji 

Destinace Lužické hory 


