MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2014-06-18
Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 26. června 2014 23. 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

Účetní závěrka města Kopřivnice k 31.12.2013, Závěrečný účet města Kopřivnice
za rok 2013

II.2

Veřejná zakázka Poskytnutí úvěru za účelem financování projektu „ZŠ Emila
Zátopka - energetická opatření“

II.3

Dodatek ke Smlouvě o půjčce (TEPLO Kopřivnice s.r.o.)

____________________________________________________________________________

III.1

Volba člena a předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města
Kopřivnice a člena Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice
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III.2

Společenská smlouva společnosti s ručením omezeným TEPLO Kopřivnice
s.r.o.

____________________________________________________________________________
IV.1

Prodej nemovitého majetku města Kopřivnice (tepelné sítě)

IV.2

Dohoda o způsobu stanovení ceny tepla

IV.3

Dohody o přistoupení k dluhu

IV.4

Informace o výsledku zveřejnění nájmu budovy č.p. 243 na ulici Štefánikova v
Kopřivnici

IV.5

Prodej nemovitosti čp. 225 na ul. Štefánikova v Kopřivnici (loutkové divadlo)

IV.6

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací

IV.7

Svazek obcí regionu Novojičínska – navržení člena revizní komise; schválení
dodatku č. 3 ke STANOVÁM

IV.8

Rozpočtová opatření Odboru majetku města

IV.9

Nová Pravidla pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice

IV.10 Prodej bytového domu č.p. 988 a 989 v Kopřivnici, Kupní smlouva 988 a 989
____________________________________________________________________________

V.1

Výkup komunikace „Ke Křížku“

V.2

„Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska - část P5 – Aglomerace
Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“ - Smlouva o věcném břemeni (p.
Mechl)

V.3

Aktivní odmítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 3018, p.č. 3019/6, p.č. 3019/8 v k.ú.
Kopřivnice z vlastnictví ČR ÚZSVM (v lokalitě halových garáží na ul. Pod Bílou horou)

V.4

Zveřejnění záměru města prodat pozemek parc. č. 953/38 v k.ú. Kopřivnice pro výstavbu
garáží (lokalita ulice Alšova vedle stávajících garáží)

V.5

Prodej pozemku parc. č. 132/42 v k.ú. Větřkovice u Lubiny – manželům Štěpánovým
(lokalita za „BYTOVKAMA“)

V.6

Prodej pozemku parc. č. 110/11 v k.ú. Větřkovice u Lubiny - Mgr. Michaele Smolíkové

V.7

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

V.8

Dodatek č. 2 k Dohodě o zabezpečení realizace IPRM

V.9

Informace o projektech doporučených k financování z Regionálního operačního
programu Moravskoslezsko

V.10

Informace o projektu hřiště s umělým povrchem v Mniší

V.11

Výstupy z Fóra Zdravého města Kopřivnice a celoměstské ankety
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V.12

Domov pro seniory – informace o přípravě projektu

____________________________________________________________________________

VI.1

Záležitosti Střediska sociálních služeb města Kopřivnice p.o. – rozpočtové
opatření odboru SVZ k rozpočtu města na rok 2014 ve vztahu ke SSSmK, p.o.

____________________________________________________________________________
VII.1

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci (Technologické centrum)

____________________________________________________________________________

VIII.1 Skupinový návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – lokalita Sýkorec –
Za břehy
VIII.2 Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Hadvičák
VIII.3 Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Klvaňa
VIII.4 Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Kala
____________________________________________________________________________
IX.1

Dotace z dotačního programu 1/OŠK/2014, Program na podporu mládeže, tělovýchovy
a sportu

IX.2

Prominutí odvodů sportovním klubům za porušení rozpočtové kázně

IX.3

Dodatky ke zřizovacím listinám organizačních složek v působnosti oddělení školství,
kultury a sportu

IX.4

Dodatek k darovací smlouvě DDM Kopřivnice

IX.5

Dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací v působnosti oddělení školství,
kultury a sportu

IX.6

Financování příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice – průběžná zpráva

IX.7

Kulturní dům Kopřivnice

-

rozpočtové opatření Oddělení školství, kultury a cestovního ruchu k rozpočtu města
Kopřivnice na rok 2014

-

zrušení výší účelových provozních finančních prostředků na energie

__________________________________________________________________
X.1

Stanovení počtu členů Zastupitelstva města Kopřivnice pro volební období 2014 – 2018
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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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