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Usnesení 1. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 18.11.2010
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Rada města po projednání
1. bere na vědomí
rezignaci Jiřího Tichánka na mandát člena Zastupitelstva města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. vydává
ve smyslu ustanovení § 56 odst. 2 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění,
panu Tomáši Hrnčárkovi osvědčení o tom, že se stal ke dni 6.11.2010 členem
Zastupitelstva města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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Rada města po projednání
1. potvrzuje
pro následující volební období 2010 - 2014 svou vůli ponechat v činnosti
1.1 Komisi pro mezinárodní vztahy
1.2 Komisi prevence kriminality a protidrogové prevence
1.3 Komisi pro Projekt Zdravé město a Místní Agenda 21 Kopřivnice
1.4 Komisi pro místní část Lubina
1.5 Komisi pro místní část Mniší
1.6 Komisi pro místní část Vlčovice
2. zřizuje
v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, jako svůj iniciativní a poradní orgán Komisi sportovní.
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Rada města po projednání
1. pověřuje
1.1 přijímáním prohlášení o uzavření manželství členy zastupitelstva města
Mgr. Dagmar Jančálkovou, Mgr. Lumíra Pospěcha a Ing. Jaroslava Šulu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy
1.2 užitím závěsného odznaku místostarosty Ing. Miroslava Kopečného, Aloise Janka
a Bc. Dagmar Rysovou a členy zastupitelstva města Mgr. Dagmar Jančálkovou,
Mgr. Lumíra Pospěcha a Ing. Jaroslava Šulu u příležitosti konání občanských sňatků
a slavnostních obřadů vítání občánků, a tajemníka městského úřadu
Ing. Josefa Jiříka u příležitosti přijímání státoobčanského slibu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.
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Rada města po projednání

MĚSTO KOPŘIVNICE

1. schůze Rady města Kopřivnice, 18.11.2010, usnesení č. 1 - 6
uděluje souhlas
Domu dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvkové organizaci,
pro právní úkon přijetí daru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkladového materiálu
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Rada města po projednání
1. bere na vědomí
Informace o výzvě k předkládání grantových projektů v rámci Operačního programu
lidské zdroje a zaměstnanost č. 69 – Vzdělávání pro územní veřejnou správu
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkladového materiálu.
2. schvaluje
Přípravu projektu pro podání žádosti o finanční podporu do výzvy č. 69 -Vzdělávání
pro územní veřejnou správu v rámci Operačního programu lidské zdroje
a zaměstnanost
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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Rada města po projednání
1. bere na vědomí
Důrazný protest občanů proti soustředění nepřizpůsobivých občanů a bezdomovců
v části města Kopřivnice, ul.Horní – do části zastavěné rodinnými domky, okraj
města. Jde o zamítavé stanovisko občanů proti „Rozšíření azylového domu
na ul. Horní v Kopřivnici“ (dále jen „důrazný protest“)
ve znění dopisu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
2. schvaluje
odeslání odpovědi na důrazný protest,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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