MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2013-12-04
Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 12. prosince 2013 19. 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. – VIII.

Projednání dílčích bodů programu

IX.

Různé

X.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

XI.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1

Skupinový návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – lokalita Sýkorec –
Za břehy

II.2

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Klvaňa

II.3

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Kala

II.4

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Váňa

____________________________________________________________________________
III.1

Smlouva o partnerství a vzájemné spolupráci s městem Frenštát pod Radhoštěm

____________________________________________________________________________
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IV.1

Návrh rozpočtu (plánu hospodářské činnosti) města Kopřivnice na rok 2014

IV.2

Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2013

IV.3

Smlouva o kontokorentním úvěru

IV.4

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

IV.5

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

IV.6

Návrh obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 5/2013 o místním poplatku
za

provoz

systému

shromažďování,

sběru,

přepravy,

třídění,

využívání

a

odstraňování komunálních odpadů
____________________________________________________________________________

Změna společenské smlouvy – Teplo Kopřivnice s. r. o.
V.1
_____________________________________________________________________
VI.1

Dohoda o poskytnutí finančního příspěvku na výměnu oplocení mezi pozemky
parc.č. 1385/2 a 1377/56 v k.ú. Kopřivnice

VI.2

Dohody o přistoupení k závazku

VI.3

Prodej nemovitosti č.p. 889 na ul. Školní v Kopřivnici

____________________________________________________________________________
VII.1

Zveřejnění záměru města prodat části pozemků parc. č. 743, 744/1, 746 o výměře cca
335 m2 v k.ú. Kopřivnice - Komerční bance , a.s. (parkoviště u Komerční banky)

VII.2

Záměr odkoupit spoluvlastnický podíl pozemku parc. č. 2564 v k.ú. Kopřivnice od ČR Státního pozemkového úřadu

VII.3

Směna a prodej pozemku parc. č. 3014/6, 3014/7, 3020/21, 3020/22 v k.ú. Kopřivnice
Směnná a kupní smlouva manželé Schneiderkovi
Kupní smlouva manželé Ocáskovi

VII.4

Bezúplatný převod pozemků p.č. 932/2, 1006/1 a 1006/2 v k.ú. Vlčovice z vlastnictví
ŘSD ČR do majetku města Kopřivnicev rámci stavby „Silnice I/58 – Příbor – obchvat“

VII.5

Bezúplatný převod pozemků p.č. 168/5 a p.č. 178/2 v k.ú. Kopřivnice z vlastnictví ČR –
ÚZSVM (pozemky v nájmu města Kopřivnice k projektu „Regenerace zeleně sídliště
Korej v Kopřivnici")

VII.6

Prodej pozemků p.č. 855/11 v k.ú. Vlčovice a p.č. 860/11 v k.ú. Mniší - Povodí Odry,
státnímu podniku
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VII.7

Zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 1704 v k.ú.Kopřivnice manželům
Hostinským a paní Koblihové (lokalita vedle areálu nákladového nádraží)

VII.8

Prodej p.č. 627/11, 661/206 v k.ú. Vlčovice (Brose CZ, s r.o.)

VII.9

Výkup pozemků p.č. 12/2, 12/3 v k.ú. Kopřivnice

VII.10 „Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska

- část P5 –

Aglomerace Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“ - Výkupy pozemků
pod komunikacemi
VII.11 Výkup spoluvlastnického podílu ve výši 1/3 k p.č. 835/37 v k.ú. Vlčovice
VII.12 Výkup pozemků od Českých drah, a.s
VII.13 Příprava projektů pro podání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko – financování spoluúčastí a udržitelnosti projektů
VII.14 Projekt „Domov pro seniory v Kopřivnici“
VII.15 Žádost města Kopřivnice o členství v Asociaci měst pro cyklisty
VII.16 Projekt „Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska – odkanalizování m.č.
Lubina“ – závěrečný účet Svazku a zpráva o hospodaření Svazku za rok 2012
________________________________________________________________________
VIII.1 Dodatky k dotacím z dotačního programu 1/OŠK/2013 – Program na podporu mládeže,
tělovýchovy a sportu
VIII.2 Prominutí části odvodu za porušení rozpočtové kázně – Hockey club Kopřivnice, o. s.
VIII.3 Žádost o prominutí odvodu do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně – LUDVÍK
MORAVIA s.r.o.
VIII.4 Žádost o prominutí odvodu do rozpočtu města za porušení rozpočtové kázně – Cestovní
kancelář AGENTURA FOX. s. r. o.
VIII.5 Smlouva o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd pro rok 2014
VIII.6 Zrušení agentury cestovního ruchu BESKYDY-VALAŠSKO
VIII.7 Smlouva o spolupráci při podpoře cestovního ruchu a propagaci turistické oblasti
Beskydy-Valašsko
VIII.8 Žádosti základních škol o spoluúčast města při financování projektu z oblasti podpory
2.1.1. Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, výzva 30
VIII.9 Zásady pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice
____________________________________________________________________________

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
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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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