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Usnesení ze 32. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 01.03.2016

1043- Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
vyhodnocení plnění Akčního plánu rozvoje města Kopřivnice pro období 2015 – 2016
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Akční plán rozvoje města pro období 2016 – 2017
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1044- Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
záměr soukromého investora společnosti Senior holding, s.r.o. realizovat v Kopřivnici
domov pro seniory a domov se zvláštním režimem
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. doporučuje zastupitelstvu města pověřit radu města
přípravou podmínek prodeje nemovitostí pro zveřejnění záměru prodeje nemovitostí
(stravovny na ulici Příčná a navazujících pozemků) za účelem realizace projektu
výstavby domova pro seniory a domova se zvláštním režimem.
1045- Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v Kopřivnici pro rok
2016
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. bere na vědomí
Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v
Kopřivnici pro rok 2015
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
3. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
3.1 Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 v Kopřivnici pro
rok 2016
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
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3.2 Vyhodnocení Akčního plánu zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
v Kopřivnici pro rok 2015
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1046- Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.1 zahájení prací na projektu „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a přílohy č. 1
podkladového materiálu
1.2 úpravu v názvu ukazatele rozpočtu města na rok 2016
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1047- Rada města po projednání
schvaluje
provedení potřebných kroků k navýšení příspěvku občanům města Kopřivnice
z rozpočtu města Kopřivnice na činnosti spojené s výměnou nevyhovujících kotlů za
nové environmentálně šetrné způsoby vytápění v rámci projektu „Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.
1048- Rada města po projednání
1. zrušuje
usnesení č. 1036 bod 1.1. schválené na 31. schůzi rady města Kopřivnice dne
23. 2. 2016
2. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Základní školou svaté Zdislavy Kopřivnice, školskou právnickou osobou se sídlem
v Kopřivnici, Štefánikova 117, IČ 49588656, jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na aktivity pro žáky podporované městem
Kopřivnice v roce 2016,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1049- Rada města po projednání
zrušuje
usnesení č. 1037 bod 1.1. schválené na 31. schůzi rady města Kopřivnice dne
23. 2. 2016.
1050- Rada města po projednání
1. jmenuje
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a
konkursních komisí členy konkursní komise pro konkurs na obsazení pracovního místa
ředitele/ředitelky Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková
organizace, ve složení:
1.1
2 členové určení zřizovatelem:
Ing. Miroslav Kopečný
Mgr. Dagmar Rysová.
1.2
člen určený ředitelem krajského úřadu: Mgr. Kamila Králová
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1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle
druhu a typu příslušné školy, školského zařízení: Jarmila Šimurdová
pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
školského zařízení: Bc. Věra Hanzlíková
školní inspektor České školní inspekce: Mgr. Jarmila Španihelová
přizvaný odborník za samosprávu: Ing. Radomíra Michálková
tajemník konkursní komise: Ing. Hana Zelníčková.

Mgr. Dagmar Rysová
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Ing. Miroslav Kopečný
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