Dodatek č. 4 Jednacího řádu Rady města Kopřivnice
Rada města Kopřivnice vydává podle ustanovení §101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) a v souladu
s ustanoveními §102 zákona o obcích tento dodatek č. 4 Jednacího řádu Rady města
Kopřivnice.
Čl. 1
Předmět úpravy
Tímto dodatkem se ruší příloha č. 1 Jednacího řádu Rady města Kopřivnice (dále také jen
„jednací řád“) provedeného Příkazem tajemníka č. 15/2014 ve znění upraveném dodatkem č.
1 jednacího řádu (provedeným příkazem tajemníka 3/2016), dodatkem č. 2 jednacího řádu
(provedeným příkazem tajemníka 7/2016) a dodatkem č. 3 jednacího řádu (provedeným
příkazem tajemníka 4/2017) a nahrazuje se novou přílohou č. 1 Jednacího řádu Rady města
Kopřivnice (dále je „rada města“) v následujícím znění:

Příloha č. 1 Jednacího řádu Rady města Kopřivnice
VYMEZENÍ ÚKOLŮ ČLENŮM ZASTUPITELSTVA MĚSTA NA JEDNOTLIVÝCH
ÚSECÍCH SAMOSPRÁVNÉ AGENDY MĚSTA
Čl. 1
Obecná část
Členové zastupitelstva města plní úkoly v těchto stanovených oblastech:
(1) Působnost starosty pana Ing. Miroslava Kopečného:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Strategické plánování, územní plán
Investice a doprava
Rozpočet a finance
Správa majetku a energetika
Vnější vztahy, mezinárodní vztahy a muzejnictví
Zdravé město a místní Agenda 21
Záležitosti místní části Mniší

(2) Působnost 1. místostarosty pana Mgr. Lumíra Pospěcha:
a)
b)
c)
d)

Školství, kultura a sport
Bytové hospodářství
Marketing, cestovní ruch
Záležitostí místní části Vlčovice

(3) Působnost 2. místostarosty pana Stanislava Šimíčka
a) Sociální věci, a prevence kriminality
b) Životní prostředí
c) Komunální služby (včetně pracovní dopravní skupiny)

d) Svazek obcí Novojičínska – odkanalizování
e) Záležitosti místní části Lubina
f) Místní záležitosti veřejného pořádku – městská policie

Čl. 2
Zvláštní část
Členové zastupitelstva města uvedení v Čl. 1 plní úkoly také v těchto oblastech:
(1) Podílejí se na rozvoji místních částí Kopřivnice a informovanosti jejich občanů
v souladu s rozhodnutím rady města.
(2) Koordinují:
a) městské projekty,
b) plnění úkolů zabezpečovaných městským úřadem v oblastech, ve kterých
vykonávají svěřenou působnost.
Čl. 3
Závěrečná ustanovení
(1) Toto vymezení působnosti se nevztahuje na záležitosti, ve kterých město zabezpečuje
výkon státní správy, která na něj byla právními předpisy přenesena.
(2) Působnost podle předcházejících článků je oprávněna blíže vymezit rada města svým
usnesením nebo porada vedení města.
(3) Obecně závazné vyhlášky města a nařízení města podepisuje se starostou vždy člen
zastupitelstva, v jehož působnosti se daná problematika nachází.
(4) Platnost a účinnost tohoto vymezení působností zaniká současně se skončením
volebního období.

