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M Ě S T O   H L U Č Í N 
 

P O Z V Á N Í 
 

NA  VEŘEJNÉ 

15.  ZASEDÁNÍ 

ZASTUPITELSTVA  MĚSTA 
   
 

které se koná  

ve čtvrtek dne 17. března 2016 v 16:00 hodin  

v Kulturním domě v Hlučíně. 
 

Program:         

 

1. Schválení programu zasedání Zastupitelstva města Hlučína dne 17. března 2016. 

 

2. Zpráva ověřovatelů zápisů. 

 

3. Zpráva o činnosti orgánů města. 

 

4. Zpráva o plnění usnesení Zastupitelstva města Hlučína za období červenec – 

prosinec 2015. 

 

5. Záležitosti odboru financí: 

a) Přehled o provedeném rozpočtovém opatření č. 17/2015 a 2/2016. 

b) Rozpočtové opatření č. 3/2016.  

 

6. Záležitosti odboru městského majetku: 

a) Informace  o zrušení zástavního práva na bytovou jednotku č. 1190/6, Severní 33,  

 Hlučín. 

b) Informace  o zrušení zástavního práva na bytovou jednotku č. 1192/6, Severní 37, 

 Hlučín. 

c) Informace  o zrušení zástavního práva na bytovou jednotku č. 1613/20, Dukelská 2, 

 Hlučín. 

d) Prodej části pozemku parc. č. 758/1 v k. ú. Hlučín - ul. U Stadionu. 

e) Žádost Ing. Michala a Ing. Karolíny Kubalových o prodej pozemku parc. č. 3071/108 

 k. ú. Hlučín. 

f) Žádost manželů Kačmařových o odkoupení části pozemku parc. č. 4524/1 v k. ú.    

 Hlučín. 

g) Nabytí pozemků Římskokatolické farnosti Hlučín do vlastnictví města Hlučína. 

h) Prodej pozemků Města Hlučína do vlastnictví Římskokatolické farnosti Hlučín. 

i) Žádost o prodloužení lhůty splatnosti kupní smlouvy na prodej nemovitostí na ul.  

    Hrnčířská, Hlučín. 
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7. Záležitosti odboru právního: 

a) Obecně závazná vyhláška č.2/2016, O zákazu požívání alkoholických nápojů a užívání 

 omamných, psychotropních a jiných látek výrazně ovlivňujících psychiku na veřejném 

 prostranství. 

b) Sloučení příspěvkových organizací Kulturní centrum Hlučín a Správa sportovně 

 rekreačního areálu Hlučín. 

c) Rozhodnutí ve věci pokračování v soudním řízení o určení vlastnického práva ke 

 stavbě pozemní komunikace na pozemku parc. č. 765 v k. ú. a obci Hlučín a ve věci 

 úplatného nabytí  vlastnického práva k části tohoto pozemku. 

d) Žádost Antonína Opuszynského o vrácení pozemku. 

e) Projednání podání (žádosti) ze dne 16.12.2015 sepsaného paní Adélou Adamovou.   

 

8. Podněty, dotazy a připomínky členů zastupitelstva města.  

 

9. Připomínky a náměty občanů (max. 30 min.) 

 

10. Usnesení a závěr. 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Pavel Paschek  v.r.  

starosta města  


