MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2013-06-19
Informace o konání 17. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 27. června 2013 17. 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. – 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

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Holák

II.2

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Manda

____________________________________________________________________________

III.1

Návrh Dodatku č. 13 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města Kopřivnice p. o.

III.2

Přistoupení ke statutu projektu „ProGam.cz“

____________________________________________________________________________
IV.1

Účetní závěrka města Kopřivnice za rok 2012
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IV.2

Veřejná zakázka Poskytnutí úvěru za účelem financování projektu „ZŠ Milady Horákové
– energetická opatření – 1. etapa“

____________________________________________________________________________
V.1

Vyhlášení místního referenda na území Lubiny

____________________________________________________________________________
VI.1

Prodej nemovitosti č. p. 225 – zveřejnění záměru

VI.2

Prodej nemovitosti č. p. 572 vč. Pozemků, ul. Záhumenní, Kopřivnice

VI.3

Dohody o přistoupení k závazku

VI.4

Žádost o finanční vyrovnání

VI.5

Rozpočtová opatření odboru majetku města

VI.6

Dohoda o splátkách dluhu

____________________________________________________________________________
VII.1

Mateřské školy Kopřivnice, p. o. – Dodatek č. 10 k darovací smlouvě

VII.2

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. – Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kopřivnice na rok 2013

VII.3

Dotace oddělení školství, kultury a cestovního ruchu

____________________________________________________________________________

VIII.1 Výběrové řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o odkoupení
pohledávek města Kopřivnice
VIII.2 Obecně závazná vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku
VIII.3 Jmenování člena dozorčí rady Regionálního muzea v Kopřivnici, o. p. s.
____________________________________________________________________________
IX.1

Dodatek č.1, č.2 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zrušení předkupního práva na pozemek
p.č. 661/185 k.ú. Vlčovice – Brose – Kidsclub, Smlouva o právu provést stavbu
Kidsclubu

IX.2

Výkup pozemků p.č. 857/4, 857/5 v k.ú. Vlčovice - Horákovi

IX.3

Výkup pozemků p.č. 131/2, 131/4, 1143/28 v k.ú. Větřkovice u Lubiny – p.Prokopová

IX.4

Prodej pozemku p.č. 502 a p.č. 503/6 v k.ú. Kopřivnice z majetku města do vlastnictví
“REKAZ – realitní kancelář, s.r.o.“ a zřízení věcného břemene

IX.5

Smlouva o smlouvě budoucí kupní k části pozemku p.č. 744/1 v k.ú.Kopřivnice ČEZ
Distribuci, a.s. za účelem vybudování trafostanice (lokalita za Komerční bankou)
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IX.6

Prodej pozemku p.č. 241/34 v k.ú. Větřkovice u Lubiny manželům Hončovým (lokalita
„Na Hornici“)

IX.7

Prodej pozemku p.č. 612/18 v k.ú. Větřkovice u Lubiny manželům Sobotíkovým (lokalita
za RD při komunikaci vedoucí na Hukvaldy kolem vodojemu

IX.8

Prodej pozemků p.č. 806/7, p.č. 806/8 a p.č. 806/24 v k.ú. Mniší panu Škodovi a paní
Burové (lokalita pod vodojemem – pod Kazničovem v Mniší)

IX.9

Výkup pozemku p.č. 894 pod místní komunikací v k.ú. Mniší od pana Pustějovského
(lokalita v Mniší nad „Kulturním domem“ směrem k bytovému domu)

IX.10 Bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ŘSD ČR do majetku města v rámci stavby
„Silnice I/58 – Příbor – obchvat“ – v k.ú. Drnholec nad Lubinou , Vlčovice
IX.11 Kupní smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene - prodej pozemků parc. č. 1956/3,
1957, 1963/3 a 1964 v k.ú. Kopřivnice (Bytovému družstvu Masarykovo náměstí)
IX.12 Kupní smlouva - parc. č. 953/39 v k.ú. Kopřivnice - ČEZ Distribuce, a.s. (lokalita –
ul. Alšova)
IX.13 Doplnění komise pro strategický rozvoj

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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