
                     
 
 MĚSTO   SKALNÁ 
                              STAROSTA 
                     ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
POZVÁNKA 

Dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění následujících změn a doplňků, svolávám na den  
čtvrtek 14.6.2007 od 16.30 hodin 

 
veřejné zasedání zastupitelstva města, které se bude konat v zasedací místnosti Sportovní haly Skalná, 
s tímto programem: 
 
Návrh programu: 
 

1. Schválení programu jednání 
2. Volba návrhové komise 
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Kontrola plnění usnesení  
5. Zpráva o činnosti rady za uplynulé období 
6. Zpráva o činnosti výborů zastupitelstva  
7. Výsledek výběrového řízení na zakázku: Modernizace ZŠ – příprava projektu 
8. Smlouva o revolvingovém úvěru 
9. Nominace zástupce města do představenstva Chevak, a.s. 
10. Aktualizace rozpočtového výhledu 2007 - 2011 
11. Vyhodnocení žádostí o půjčky z FRB – 2.kolo – oprava usnesení 
12. Návrh řešení staveb č.p. 483 a 288 (Lidový dům a kino)  
13. Nominace zástupce města na VH Chevak Cheb, a.s. 
14. Příprava integrovaného projektu v oblasti čištění odpadních vod 
15. Žádost o převody pozemků od PF ČR 
16. Prodej nemovitostí: 

a) Vodovodního přivaděče Antonínova výšina  
b) revokace usnesení č. ZM 17/02/07 písm. f) ohledně prodeje p.p.č. 146/80, k.ú. Skalná  
c) revokace usnesení č. ZM 17/02/07 písm. g) ohledně prodeje p.p.č. 146/79, k.ú. Skalná  
d) p.p.č. 146/59, k.ú. Skalná o výměře 1254 m2, za cenu 390,-- Kč/m2 
e) p.p.č. 146/69, k.ú. Skalná o výměře 1017 m2, za cenu 390,-- Kč/m2 
f) p.p.č. 146/71, k.ú. Skalná o výměře 892 m2, za cenu 390,-- Kč/m2 
g) p.p.č. 146/60, k.ú. Skalná o výměře 1316 m2, za cenu 390,-- Kč/m2 
h) p.p.č.146/80,  k.ú. Skalná o výměře 746 m2, za cenu 390,-- Kč/m2 
i) části p.p.č. 505/5, k.ú. Skalná o výměře cca 650 m2 , za cenu 150,-- Kč/m2 

17. Záměr prodeje nemovitostí: 
a) st.p.č.475 k.p.Skalná o výměře 29 m2, za cenu 150,--Kč/m2 
b) st.p.č.720 k.p.Skalná o výměře 2 m2, za cenu 150,--Kč/m2 
c) st.p.č.718 k.p.Skalná o výměře 12 m2, za cenu 150,--Kč/m2 
d) st.p.č.603 k.p.Skalná o výměře 18 m2, za cenu 150,--Kč/m2 
e) st.p.č.598 k.p.Skalná o výměře 24 m2, za cenu 150,--Kč/m2 
f) st.p.č.717 k.p.Skalná o výměře 19 m2, za cenu 150,--Kč/m2 
g) části p.p.č. 1768/1, k.ú. Skalná o výměře cca 250 m2 
h) části p.p.č.3/2, k.ú. Starý Rybník o výměře cca 300 m2 

18. Různé                                                                                                                     
                                                                                                                                  
                                                                        
                                                                                                                                       Radomil Gold 
                                                                                                                                 starosta města Skalná  


