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2013-09-18
Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 26. září 2013 18. 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. – VII.

Projednání dílčích bodů programu

VIII.

Různé

IX.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

X.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1

Členství v Asociaci poskytovatelů sociálních služeb České republiky, o.s.

____________________________________________________________________________

III.1

Výsledek výběrového řízení na nejvýhodnější návrh na uzavření smlouvy o odkoupení
pohledávek města Kopřivnice

III.2

Volba člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice

III.3

Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice

____________________________________________________________________________
IV.1

Smlouva o podřízení pohledávek (TEPLO Kopřivnice s.r.o.)
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V.1

Regionální muzeum v Kopřivnici, o. p. s. – vyúčtování dotace na rok 2012

V.2

Financování příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice – průběžná zpráva

V.3

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Sportovní klub Kopřivnice

V.4

Dodatky k dotacím z dotačního programu 1/OŠK/2013 – Program na podporu mládeže,
tělovýchovy a sportu a z dotačního programu 3/OŠK/2013 – Podpora aktivit v oblasti
mezinárodních vztahů

____________________________________________________________________________
VI.1

Dodatek č.2 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zrušení předkupního práva na pozemek p.č.
661/185 k.ú. Vlčovice – Brose – Kidsclub

VI.2

České dráhy, a.s. – prodej pozemků v k.ú. Drnholec nad Lubinou

VI.3

Směna pozemků 1257/2, 1260/4 v k.ú. Kopřivnice (p. Kopelec)

VI.4

Směna pozemků 1091/7, 622/40 v k.ú.Větřkovice u Lubiny - (Očkovičovi)

VI.5

Výkup pozemku p.č. 85/4 v k.ú. Vlčovice – (p. Štěpán)

VI.6

Nabytí pozemků parc. č. 766/47, 766/48, 766/55, 1688/14 v k.ú. Kopřivnice od
Moravskoslezského kraje - Správy silnic Moravskoslezského kraje Darovací smlouva
(chodníky podél ul. Záhumenní)

VI.7

Prodej pozemku parc. č. 1091/6 v k.ú. Větřkovice u Lubiny - paní Ludmile Kolibové

VI.8

Bezúplatný převod pozemků p.č. 155/2, p.č. 156/1, p.č. 156/2, p.č. 156/4, p.č. 158, p.č.
161/3, p.č. 161/5 v k.ú. Kopřivnice z vlastnictví ČR - ÚZSVM (lokalita školy E. Zátopka)

VI.9

Zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 29/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou panu
Horskému (lokalita před „železným mostem“ v Lubině)

VI.10 Projekt „Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska – Odkanalizování m.č.
Lubina“ :
•

Informace o poskytnutých příspěvcích na realizaci kanalizačních přípojek v m.č. Lubina
a o smluvních dokumentech Svazku

•

uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací

•

uzavření mandátní smlouvy mezi členy Svazku na straně mandanta a Svazkem obcí
regionu Novojičínska na straně mandatáře

•

schválení uzavření Dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi městem
Kopřivnice a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

VI.11 Aktualizace Statutu Komise pro strategický rozvoj Zastupitelstva města Kopřivnice a
volba předsedy a místopředsedů
VI.12 Aktuální informace o podaných a připravovaných projektech

2/3

Město Kopřivnice – Starosta
VI.13 Příprava projektu "Rekonstrukce zimního stadionu - I. etapa (rekonstrukce chlazení) pro
podání žádosti o dotaci
VI.14 Výstupy z Fóra Zdravého města Kopřivnice a celoměstské ankety, Plán zdraví a kvality
života Kopřivnice
VI.15 Poskytnutí příspěvku na opravu komunikace "Ke Křížku"
VI.16 Rozpočtové opatření
____________________________________________________________________________
VII.1

Informace k budoucímu

záměru

zveřejnění

nájmu

objektu

č.p.

243

na

ulici

Štefánikova v Kopřivnici
VII.2

Prodej nemovitosti č.p. 225 – zveřejnění záměru

VII.3

Sklad pro regionální muzeum v Kopřivnici

VII.4

Náklady na zimní údržbu MK a veřejné osvětlení

VII.5

Prodej nemovitosti na ulici Školní 889

VII.6

Dohody o přistoupení k závazku

VII.7

Poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí domu č.p. 1074

VII.8

Pravidla prodeje bytových domů

____________________________________________________________________________

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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