MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2014-17-09
Informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 25. září 2014 24. 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

Prodej pozemku parc. č. 661/228 společnosti HACVIA, s.r.o.

II.2

Prodej pozemku p.č. 1301/45 v k.ú. Kopřivnice manž. Polehlovým

II.3

Výkupy pozemků pod komunikacemi v Lubině

II.4

„Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska - část P5 – Aglomerace
Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“ - Smlouva o zřízení služebnosti
inženýrské sítě (Povodí Odry)

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
II.5

Aktivní odmítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 2096/2 p.č. 2096/6 v k.ú. Kopřivnice
z vlastnictví ČR ÚZSVM

II.6

Prodej části pozemku p.č. 419/2 v k.ú. Drnholec nad Lubinou - zveřejnění

II.7

Bezúplatný převod pozemků p. č. 3018, p. č. 3019/6 a p.č. 3019/8 v k.ú. Kopřivnice
z vlastnictví ČR – ÚZSVM a smlouva o zřízení věcného práva(v lokalitě halových garáží
na ul. Pod Bílou horou)

II.8

Darovací smlouva k pozemku p.č. 932/3 v k.ú. Vlčovice z vlastnictví ŘSD ČR (pozemek
bývalé silnice I/58 pod budovanou cyklostezkou)

II.9

Prodej pozemku p.č. 778/7 v k.ú. Mniší panu Oldřichu Jakešovi (lokalita zahrádkářské
kolonie pod Kazničovem)

II.10

Výkup pozemku p.č. 563/5 v k.ú. Kopřivnice (od pana Kunčara na ul. Česká za
„Pneuservisem Holub“)

II.11

Aktivní odmítnutí úplatného převodu pozemků p.č. 953/16, p.č. 1377/66, p.č. 2437/6
v k.ú. Kopřivnice z vlastnictví ČR ÚZSVM

II.12

Výkup pozemků parc. č. 1343/11, 1377/2, 1377/68 a 1516/1 v k.ú. Kopřivnice

(od

Aloise a Vladimíra Seibertových – dětské hřiště na sídlišti „SEVER“ u Kopřivničky a
komunikace v lokalitě „NA PINKAVCE“)
II.13

Prodej pozemku parc. č. 561/5 v k.ú. Vlčovice manželům Lubomíru a Šárce Poláškovým
a zřízení věcného břemene (lokalita před restaurací TEMPO)

II.14

Zveřejnění záměru města prodat pozemek parc. č. 2779 v k.ú. Kopřivnice pro parkování
vozidel (lokalita zahrádek nad ulicí Lomenou)

II.15

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti na akci "Rekonstrukce propustků MK
v korytě toku DVT č.56 v Kopřivnici"

II.16

Rozpočtové opatření

II.17

Aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice

II.18

Schválení dokumentu „Strategie rozvoje cyklistické dopravy města Kopřivnice pro léta
2015–2020“

II.19

Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice

___________________________________________________________________________

III.1

Vydání Změny č. 3 Územního plánu Kopřivnice

____________________________________________________________________________
IV.1

Žádost o prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně
Charitě Kopřivnice

IV.2

Návrh smlouvy na poskytnutí dotace Charitě Kopřivnice

2/4

Město Kopřivnice – Starosta
IV.3

Návrh Dodatku č. 15 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

____________________________________________________________________________

V.1

Návrh na odpis pohledávek

V.2

Obecně závazná vyhláška o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku při
provozování hostinských činností

V.3

Zakladatelská listina SLUMEKO, s. r. o.

V.4

Společenská smlouva Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o.

V.5

Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o. – likvidace

____________________________________________________________________________
VI.1

Dohody o přistoupení k dluhu

VI.2

Prodej nemovitosti č.p. 889 na ulici Školní v Kopřivnici (Kavárna)

VI.3

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě - hřiště Lubina
– likvidace odpadních vod

VI.4

Svazek obcí regionu Novojičínska – dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a
provozování kanalizací; dodatek č. 1 k Dohodě vlastníků SmVak Ostrava a.s. – Město

____________________________________________________________________________

VII.1

Dodatek ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice

VII.2

Prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně sportovním
klubům

VII.3

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o stanovení školských obvodů základních
škol zřízených městem Kopřivnice
Dohody o vytvoření společného školského obvodu s obcí Ženklava a Závisíce

VII.4

Smlouva o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd pro rok 2015

VII.5

Prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně v oblasti kultury

VII.6

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

VII.7

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

VII.8

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – ASK Tatra Kopřivnice

VII.9

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

3/4

Město Kopřivnice – Starosta

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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