STATUT KOMISE RADY MĚSTA KOPŘIVNICE PRO MÍSTNÍ ČÁST LUBINA
Rada města Kopřivnice, jako orgán města příslušný podle § 122 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o
obcích“), zřídila svým usnesením č. 142 přijatým na schůzi dne 18.12.2018 Komisi pro místní
část Lubina. V souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. h) a i) zákona o obcích vydává
rada města tento Statut Komise pro místní část Lubina.
Článek 1
Úvodní ustanovení
Statut Komise pro místní část Lubina Rady města Kopřivnice (dále jen „statut“)
upravuje zejména působnost komise a některé související záležitosti.
Článek 2
Působnost komise
(1) Rada města zřizuje komisi v souladu s ustanovením § 122 zákona o obcích.
(2) V působnosti komise se nachází:
záležitosti místní části, zejména v oblasti společenské, spolčovací a sdružovací,
místní záležitosti veřejného pořádku a spolupráce s Městskou policií Kopřivnice,
společenský a kulturní rozvoj místní části,
podněty na opravy komunikací v místní části a návrhy na zlepšení dopravní
obslužnosti,
e) vyjadřování k požadavkům na opravy, úpravy a ostatní investice v místní části,
f) vyjadřování k návrhu rozpočtu města týkající se místní části,
g) spolupráce s městským úřadem a ostatními orgány města,
h) podávání návrhů na udělování či odnímání čestných občanství města a cen města,
i) podávání návrhů na jmenování a odvolávání svých členů,
j) jiné úkoly, ke kterým je komise pověřena radou města.
a)
b)
c)
d)

(3) Způsob jednání komise stanoví Jednací řád Rady města Kopřivnice.
(4) Komise se ze své činnosti zodpovídá radě města.
(5) Komise se skládá z předsedy a dalších členů, které jmenuje a odvolává rada města.
Podmínkou volitelnosti člena komise je přihlášeni k trvalému pobytu na území místní
části Lubina.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Komise stanoveným způsobem informuje radu města o své činnosti.
(2) Tento statut byl schválen usnesením rady města č. 142 ze dne 18.12.2018 a nabývá
účinnosti dne 18.12.2018.

Ing. Miroslav Kopečný
starosta města

Bc. Adam Hanus
místostarosta města

