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Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice

Starosta města svolává na středu 12. března 2014 20. 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. – X.

Projednání dílčích bodů programu

XI.

Různé

XII.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

XIII.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1

Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva

III.1

Volba přísedících u Okresního soudu v Novém Jičíně

III.2

Volba člena Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice
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IV.1

Záměr odkoupit pozemek parc. č. 168/6 v k.ú. Kopřivnice od ČR – Úřadu pro
zastupování státu

IV.2

Dohoda o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví pozemku parc. č. 2574/10 v
k.ú. Kopřivnice s ČR – Státním pozemkovým úřadem (lokalita ul. Janáčkové)

IV.3

Výkup pozemků pod komunikací p.č. 279/2 a p.č. 277/10 v k.ú. Drnholec nad Lubinou od
manželů Žáčkových (komunikace v lokalitě u bývalého mlýna v Lubině )

IV.4

Výkup p.č.1919 se stavbou bez čp/če, 1920 se stavbou čp. 265, 1925/12 v k.ú.
Kopřivnice

IV.5

„Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska - část P5 – Aglomerace
Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“, Smlouvy o věcných břemenech

IV.6

Demolice objektu č.p. 265 (bývalé zdravotní středisko Tatra) – financování spoluúčasti a
udržitelnosti projektu

IV.7

Akční plán rozvoje města

IV.8

Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2014

V.1

Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2014

VI.1

Zdravotní plán města Kopřivnice na léta 2014 – 2016

VII.1

Členství ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

VIII.1 Ekologická stopa města Kopřivnice 2012
VIII.2 Obecně závazná vyhláška o zabezpečení veřejného pořádku omezením hlučných
činností

IX.1

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 893 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu

IX.2

Informace o udělovaných výjimkách za rok 2013 z „Pravidel pro pronajímání bytů a
správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“

IX.3

Dohody o přistoupení k dluhu

IX.4

Informace k podané žádosti na koupi objektu č.p. 889, ul. Školní, Kopřivnice
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X.1

Dotace oddělení školství, kultury a cestovního ruchu

X.2

Dotace Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s. z rozpočtu města na rok 2014

X.3

Volnočasový klub pro děti a mládež s vlastním programem

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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