
 

 

POZVÁNKA   
 

 

 

 

 

 

  Josef Horinka  Pavel Farský 

 starosta města  místostarosta města 

poznámky:  

• pozvánka je zpracována ke dni 13. 11. 2017, její aktualizace proběhne po jednání Rady města a v případě změn bude 

zveřejněna 16.11. 2017 

 

na 9. zasedání Zastupitelstva města v roce 2017, 
které se koná v sále Multifunkčního centra Trojzemí v Hrádku nad Nisou 

dne 22. 11. 2017 od 1700 hodin

Program: 

 
1.  Zahájení zasedání  

 Schválení programu, volba 

návrhové komise, volba 

ověřovatelů zápisu, volba 

zapisovatelky zápisu, schválení 

zápisu z 8. ZM  

2. Kontrola usnesení z 8. řádného 

zasedání Zastupitelstva města  

3. Zpráva starosty a místostarosty 

o činnosti  

4. Diskuse občanů 

5. Majetkoprávní úkony a ostatní 

5.1 Prodej vodohospodářské infrastruktury 

"Hrádek nad Nisou - lokalita "Starý Dvůr" 

- vodovod a kanalizace I. etapa 24+3 b.j." 

včetně "Hrádek nad Nisou Starý Dvůr - 

Luční ulice, splašková kanalizace" 

5.2 Prodej pozemku p.č. 252 v k.ú. Donín u 

Hrádku nad Nisou 

5.3 Prodej části pozemku p.č. 1166 v k.ú. 

Donín u Hrádku nad Nisou 

5.4 Prodej pozemku p.č. 1105/13 v k.ú. Hrádek 

nad Nisou 

5.5 Prodej pozemku p.č. 44/2 a 46/6 v k.ú. 

Hrádek nad Nisou  

5.6 Zrušení předkupního práva k pozemkům 

p.č. 6/2, p.č. 7 a st. 198 v k.ú. Donín u 

Hrádku nad Nisou a pozemku p.č. 1067/1 

v k.ú Donín u Hrádku nN 

 

 

 

5.7 Prodej pozemku p.č. 303/1 v k.ú. Hrádek 

nad Nisou  

5.8 Zveřejnění záměru prodeje části pozemku 

p.č. 1156 v k.ú. Donín u HnN 

6. Schválení 17. změny územního plánu. 

7. Termíny RM a ZM na první pololetí r. 

2018 

8. Návrh rozpočtu na rok 2018 

9. Změna rozpočtu 2017 č. 9 

10. NFV ZŠ Lidická k financování projektu 

„Řemesla v Trojzemí“ 

11. Podání žádosti o dotaci a financování 

projektů „Snížení energetické 

náročnosti budovy městského úřadu“ 
12. Podání žádosti o dotaci a financování 

projektu „Instalace systému nuceného 

větrání s rekuperací do budovy ZŠ 

T.G.Masaryka v Hrádku nad Nisou“ 

13. Podání žádosti o dotaci a financování 

projektu „Instalace fotovoltaického 

systému na střechu ZŠ T.G.Masaryka 

v Hrádku nad Nisou“ 

14.  Interpelace zastupitelů 

14.1 Nové interpelace 

15.  Písemné informace 

15.1 Zpráva o činnosti MP za měsíc říjen 

16. Doplnění programu 

 


