MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2014-04-09
Informace o konání 21. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 17. dubna 2014 21. 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. – XI.

Projednání dílčích bodů programu

XII.

Různé

XIII.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

XIV.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1

Návrh na schválení Dodatku č. 14 ke zřizovací listině Střediska soc. služeb města
Kopřivnice, p.o

II.2

Návrh smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města v r. 2014 v sociální oblasti

II.3

Vyhodnocení sociální služby Nízkoprahové denní centrum RACEK za rok 2013 a
informace o službách sociální prevence na území města

____________________________________________________________________________

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 410, fax: +420 556 812 758, starosta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

MĚSTO KOPŘIVNICE

Město Kopřivnice – Starosta
III.1

Přezkoumání rozhodnutí starosty města o pozastavení výkonu rozhodnutí Rady města
Kopřivnice č. usnesení 3085 ze dne 24. 3. 2014 - zrušení zadávacího řízení na veřejnou
zakázku "Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice"

____________________________________________________________________________
IV.1

„Koncesní projekt – výstavba a provoz domova pro seniory v Kopřivnici“

IV.2

Bezúplatný převod pozemků p. č. 232/10 a p.č. 3363/31 v k.ú. Kopřivnice z vlastnictví
ČR – ÚZSVM a smlouva o zřízení věcného práva (lokalita ul. Pod Bílou horou a ul. Pod
zahradami)

IV.3

Prodej pozemku parc. č. 923/6 v k.ú. Vlčovice – MUDr. Haně Daňkové

IV.4

Záměr vykoupit pozemek parc. č. 110/2 v k.ú. Mniší od paní Miluše Horákové (lokalita za
„Hasičárnou“)

IV.5

Zveřejnění záměru města prodat část pozemku parc. č. 913 v k.ú. Kopřivnice pro
výstavbu garáží (lokalita za bytovým domem č. p. 1106 na ul. I. Šustaly)

IV.6

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

IV.7

Projekt „ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření“

IV.8

Projekt „Rekonstrukce zimního stadionu - I. etapa“ (rekonstrukce chlazení)

IV.9

Spoluúčast na stavbě sil. II/480 Kopřivnice – Štramberk, rekonstrukce mostu ev.č.
480-004 přes potok Kopřivnička v Kopřivnici

IV.10 Bezúplatný převod pozemků p.č. 932/2, 1006/1 a 1006/2 v k.ú. Vlčovice z vlastnictví
ŘSD ČR do majetku města Kopřivnice v rámci stavby „Silnice I/58 – Příbor – obchvat
____________________________________________________________________________
V.1

Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2014

V.2

Poskytnutí úvěru za účelem financování projektu „ZŠ Emila Zátopka – energetická
opatření“

____________________________________________________________________________
VI.1

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Váňa

VI.2

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Kala

____________________________________________________________________________

VII.1

Návrh na odpis pohledávek

VII.2

Návrh Mgr. Jiřího Nováka na změnu jednacího řádu zastupitelstva města

____________________________________________________________________________

2/3

Město Kopřivnice – Starosta

VIII.1 Smlouva o centralizovaném zadávání
____________________________________________________________________________
IX.1 Delegování zástupce města do Sdružení pro rozvoj MSK
___________________________________________________________________________
X.1

Dohoda o přistoupení k dluhu

X.2

Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na
výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 5.11.1997

X.3

Návrh na odpis pohledávek

____________________________________________________________________________
XI.1

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 2013

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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