MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2012-12-05
Informace o konání 14. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice

Starosta města svolává na čtvrtek 13. prosince 2012 14. 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

Zpráva ověřovatelů zápisu

I.3

Schválení ověřovatelů zápisu

I.4

Schválení programu, schválení způsobu hlasování

I.5

Jmenování návrhové komise

II. – VI.

Projednání dílčích bodů programu

VII.

Různé

VIII.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

IX.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1

Návrh rozpočtu města Kopřivnice (vč. plánu hospodářské činnosti) na rok 2013

II.2

Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2012

II.3

Smlouva o kontokorentním úvěru

II.4

Smlouva o půjčce (TEPLO Kopřivnice, s. r. o.)

II.5

Návrh obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 5/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

II.6

Změna a doplnění obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 o stanovení míst a času, ve
kterém mohou být provozovány sázkové hry pomocí technických zařízení
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III.1

Vydání Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice

III.2

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Váňa

III.3

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – manž. Zámrští

____________________________________________________________________________
IV.1

Dohody o přistoupení k závazku

IV.2

Pravidla pro pronajímání bytů a správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve
vlastnictví města Kopřivnice

IV.3

Poskytnutí účelové dotace na opravy společných částí domu č. p. 1046 -1050

IV.4

Prodej nemovitosti na ulici Školní č. p. 889

IV.5

Nabídka na odkup nemovitého majetku třetích osob

____________________________________________________________________________
V.1

Dodatek č. 8 ke zřizovací listině – ZŠ Kopřivnice – Mniší

V.2

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě – ZŠ Kopřivnice – Mniší

V.3

Dodatek č. 1 k darovací smlouvě – DDM Kopřivnice

V.4

Dodatek č. 1 ke smlouvě o půjčce mezi městem Kopřivnice a CPR, s. r. o.

V.5

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně sportovním klubům

V.6

Kulturní dům Kopřivnice - zrušení výše účelových provozních finančních prostředků na
energii, vodu a teplo a zrušení výše objemu prostředků na platy

V.7

Dodatek č. 11 Zřizovací listiny příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice

V.8

Žádost o dotaci – Římskokatolická farnost Vlčovice, Římskokatolická farnost Kopřivnice
a Římskokatolická farnost Lubina

V.9

Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice

V.10

Smlouva o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd pro rok 2013

____________________________________________________________________________

VI.1

Bezúplatný převod pozemku parc. č. 883/18 v k. ú. Kopřivnice z vlastnictví ČR – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových

VI.2

Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva (duplicitní zápis vlastnického práva –
Město Kopřivnice, Mléčná farma Lubina, spol. s r. o.)

VI.3

Prodej pozemků parc. č. 369/4 a parc. č. st. 381 v k. ú. Mniší – paní Zuzaně Sokolové

VI.4

Prodej pozemků parc. č. 806/4 a parc. č. 806/21 v k. ú. Mniší – panu Miroslavu
Štěpánovi
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VI.5

Výkup pozemků parc. č. 1688/5 a 1688/3 v k. ú. Kopřivnice od pana Mojmíra
Veřmiřovského (lokalita – nadjezdu ul. Čs. armády a ul. Nádražní)

VI.6

Zveřejnění záměru města prodat nebo pronajmout pozemky určené k zemědělské
výrobě ve vlastnictví města společnosti Agro Hradiště, s. r. o., v k. ú. Kopřivnice,
Drnholec nad Lubinou, Větřkovice u Lubiny, Mniší a Vlčovice

VI.7

Výkup části pozemku p. č. 421/1 v k. ú. Mniší (od paní Hrabovské a jejich synů - lokalita
u Kulturního domu v Mniší)

VI.8

Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ŘSD ČR do majetku města, Darovací smlouva
z vlastnictví města do majetku ŘSD ČR v rámci dokončené stavby „Silnice I/58 – Příbor
– obchvat“ – v k. ú. Drnholec nad Lubinou, Vlčovice

VI.9

Nabídka bezúplatného převodu pozemku p. č. 1375/10, 1376/2 a 1376/27 v k. ú.
Kopřivnice (lokalita garáží za sídlištěm Sever ul. Moravská)

VI.10 Zveřejnění záměru města prodat části pozemku p. č. 883/7 a p. č. 883/6 v k. ú.
Kopřivnice (na ul. Husova vedle Kopřivničky)
VI.11 Cyklostezka Lubina Příbor – kupní smlouva – p. Honč
VI.12 Prodej části p.č.1134/1 v k. ú. Větřkovice u Lubiny - zveřejnění
VI.13 Obecně závazná vyhláška č. 6/ 2012 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství
VI.14 Příprava projektů pro podání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko – financování spoluúčastí a udržitelnosti projektů
VI.15 Přistoupení města Kopřivnice do Místní akční skupiny Lašsko, o. s.
____________________________________________________________________________

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
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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