MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2011-09-14

Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice

Starosta města svolává ve čtvrtek 22. září 2011 6. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice,
které se uskuteční na městském úřadě v konferenční místnosti (10. patro, č. dv. 1084),
Štefánikova 1163/12, Kopřivnice.
Zahájení zasedání je stanoveno na 16:00 hodin.

Program zasedání:
I.1

Zahájení

I.2

Složení slibu

I.3

Zpráva ověřovatelů zápisu

I.4

Schválení ověřovatelů zápisu

I.5

Volba místostarosty a člena rady

I.6

Schválení programu, schválení způsobu hlasování

I.7

Jmenování návrhové komise

II. – IX.

Projednání dílčích bodů programu

X.

Různé

XI.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

XII.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:
II.1

Vymezení úkolů dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva města na jednotlivých
úsecích samosprávné agendy města – vymezení garancí

II.2

Pověření člena zastupitelstva města řízením Městské policie Kopřivnice

II.3

Zástupce města na valné hromadě Honebního společenstva, na radě Svazku
obcí regionu Novojičínska, v dozorčí radě obchodní společnosti Slumeko, s. r. o.

____________________________________________________________________________
III.1

Ekologická stopa Kopřivnice – stanovení dobrovolného cíle města
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____________________________________________________________________________
IV. 1 Zásady pro poskytování cestovních náhrad
____________________________________________________________________________
V.1

Návrh na schválení Dodatku č. 11 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb
města Kopřivnice, p. o.

____________________________________________________________________________
VI.1

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací Správa sportovišť Kopřivnice,
ZŠ Kopřivnice – Mniší

VI.2

Žádosti o dotace z oblasti sportu a kultury

VI.3

Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce – CPR, s. r. o.

VI.4

Pedagogicko-psychologická poradna - dodatek č. 1 k dotační smlouvě

VI.5

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. – vyúčtování dotace na rok 2010

VI.6

Koncesní projekt Zajištění kulturně-osvětových činností v rámci KDK, včetně jeho správy
provozování

____________________________________________________________________________

VII.1

Prodej nemovitostí v areálu Stavebnin na ulici Příborské v Kopřivnici

VII.2

Prodej nemovitosti – elektrické přípojky nn pro budovu č. p. 1152 na ulici
Záhumenní v Kopřivnici

VII.3

Prodej nemovitostí – garáže na ulici Obránců míru v Kopřivnici

VII.4

Dohoda o splátkách dluhu – Ing. Zdenka Špačková

VII.5

Dohody o přistoupení k závazku

VII.6

Žádost o prominutí pohledávky

VII.7

Prodej domu 1074 na ul. Štefánikova v Kopřivnici

VII.8

Nebytové prostory Školní č. p. 889

VII.9

Prodej nemovitosti – objektu č. p. 23 na ulici Bezručova

VII.10 Žádost o navýšení dotace na opravu společných části domu č. p. 1019
___________________________________________________________________________
VIII.1 Výkup pozemků pod chodníkem v k. ú. Vlčovice (úsek od Pohostinství TEMPO směrem
k FONSILU)
VIII.2 Souhlas města Kopřivnice s nabytím části pozemku p. č. 506/1 a p. č. 506/2 v k. ú.
Kopřivnice z vlastnictví ČR - Pozemkového fondu
VIII.3 Projednání ceny pozemků (nemovitosti paní Jiřiny Jiříčkové)
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VIII.4 Výkup pozemku p. č. 875/11 v k. ú. Kopřivnice (od manželů Habových na ul. Husova)
VIII.5 Výkup pozemků pod komunikací parc. č. 167/9, 167/10, 160/7, 160/8, 115/14 v k. ú.
Mniší
Kupní smlouva – Stanislav Lichnovský
Kupní smlouva – Ing. Svatopluk Novobilský
Kupní smlouva – Ing. Josef Kabuďa
Kupní smlouva – Emil Koliba a Jaroslava Kolibová
VIII.6 Prodej pozemku parc. č. 2428/2 v k. ú. Kopřivnice
Kupní smlouva – Václav Varaďa
VIII.7 Směna pozemků v k. ú. Větřkovice u Lubiny mezi městem Kopřivnice a panem Karlem
Tobiášem v rámci projektu „Rozšíření stávajícího hřbitova“
VIII.8 Bezúplatný převod pozemků parc. č. 847/13, 847/33 a 847/37 v k. ú. Kopřivnice
z vlastnictví ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
VIII.9 Výkup pozemků - cyklostezka Lubina - Vlčovice
VIII.10 Projekt „Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska - Odkanalizování m. č.
Lubina“ – související investice – Rozšíření stávající vozovky, zatáčka Velová
VIII.11 Z Poodří do Beskyd – cyklistické propojení – úsek Kopřivnice, místní část Lubina –
Kopřivnice, místní část Vlčovice – financování projektu
VIII.12 Výstupy z Fóra Zdravého města Kopřivnice a celoměstské ankety, Plán zdraví a kvality
života Kopřivnice
VIII.13 Regulace parkování v centrální části města Kopřivnice - schválení výchozích zásad po
projednání s veřejností
VIII.14 Přemístění ZUŠ Zdeňka Buriana do budovy bývalé ZŠ Náměstí v Kopřivnici - schválení
záměru
____________________________________________________________________________
IX.1

Projednání návrhu kontrolního výboru zastupitelstva města k plnění usnesení č. 92
4. zasedání ZM ze dne 28.04.2011

____________________________________________________________________________

Poznámka:

Nebude-li zasedání zastupitelstva ukončeno do 22:00 hodin, může zastupitelstvo přerušit
svým

rozhodnutím zasedání, a to do dne, který následuje po dni, na který bylo zasedání

zastupitelstva svoláno a na hodinu stanovenou zastupitelstvem. Připadne-li tento následující
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den na sobotu, neděli nebo svátek, pokračuje zasedání zastupitelstva nejblíže následující
pracovní den v hodinu stanovenou v rozhodnutí.

Srdečně Vás zvu na zasedání zastupitelstva a těším se na Vaši účast.

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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