POZVÁNKA
starosta města Hrob svolává
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
Zastupitelstva města Hrob,
které se uskuteční v zasedací místnosti MěÚ
dne 15. června 2016 od 17.30 hodin
Program jednání:
Zahájení
Volba návrhové komise a ověřovatelů zápisu
Kontrola usnesení ZM ze dne 16.3.2016 a 13.4.2016
Informace o přijatých usneseních z jednání RM Hrob
Závěrečný účet města Hrob za rok 2015
Schválení účetní závěrky města Hrob za rok 2015
Rozpočtová opatření č.3-8/2016
Zápůjčky z Fondu rozvoje bydlení
Schválení stanov DSO Mikroregionu Stropník
Diskuse občanů
Organizační
11.1 Směna pozemků p.č. 390/18 a části 390/12 za části 390/19 a st.161, vše k.ú. Verneřice
11.2
a) Záměr prodeje p.p.č. 595 v k.ú. Hrob (18 m2)
b) Záměr prodeje části p.p.č. 12/1 v k.ú. Křižanov (cca 110 m2)
c) Záměr prodeje p.p.č. 215/1 a 218/4 v k.ú. Hrob (1743 m2) pro výstavbu RD
d) Záměr prodeje p.p.č. 595/2, 594/3, 593/5 v k.ú. Mlýny (667 m2)
e) Záměr prodeje části p.č. 43 v k.ú. Hrob (65 m2)
f) Záměr prodeje částí p.p.č. 390/43, 390/15, 390/42 a 386/2 k.ú. Verneřice pro výstavbu 2 RD
(á cca 1500 m2)
g) Záměr prodeje p.p.č. 644/28 v k.ú. Hrob (30 m2)
h) Záměr prodeje části p.p.č. 643/1 k.ú. Hrob (cca 1000 m2) pro výstavbu RD
ch)Záměr prodeje části p.p.č. 172/1 v k.ú. Hrob (cca 25 m2)
i) Záměr prodeje nemovitostí – domu č.p. 193 ve Verneřicích, st.p.č. 244 (660 m2), p.p.č 595
(203 m2), 596 (45 m2), 597 (43 m2), 598 (19 m2), část 425/1 (164 m2) a 599 (665 m2), vše k.ú.
Verneřice u Hrobu (návrh na změnu prodejní ceny)
11.3
a) Prodej st.p.č. 383 v k.ú. Hrob vč. stavby občanského vybavení č.p. 358 (Duchcovská ul.)
b) Prodej části p.p.č. 194/1 (417 m2) v k.ú. Hrob
c) Prodej části p.p.č. 224/2 (cca 420 m2) v k.ú. Křižanov
11.4 Smlouvy s SVS a.s. – splašková kanalizace Křižanov
11.5 Žádost o změnu využití poskytnuté dotace - TJ Hrob
12) Diskuse zastupitelů
13) Závěr
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Karel Hirsch v.r.
starosta města

V Hrobě dne 7.6.2016

