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Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 04. prosince 2014 2. 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:
1. Zahájení
2. Zpráva ověřovatelů zápisu
3. Schválení ověřovatelů zápisu
4. Složení slibu
5. Schválení programu zasedání zastupitelstva města
6. Schválení způsobu volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města
7. Volba členů návrhové komise, která bude vykonávat rovněž funkci komise volební pro
volbu starosty, místostarostů a dalších členů rady města
8. Projednání petice – počet místostarostů
9. Určení počtu členů rady města, počtu místostarostů
10. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění
11. Volba starosty
12. Volba místostarostů a dalších členů rady města, určení pořadí místostarosty, který bude
zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními
místostarosty
13. Zřízení výborů zastupitelstva města a volba jejich předsedů a členů
14. Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 3/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů
15. Organizační záležitosti
16. Různé - diskuse
17. Zpráva komise, rekapitulace usnesení
18. Závěr
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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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