MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2014-12-10
Informace o konání 3. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 18. prosince 2014 3. 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. – VIII.

Projednání dílčích bodů programu

IX.

Různé

X.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

XI.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1

Jednací řád Rady města Kopřivnice - vymezení úkolů dlouhodobě uvolněných členů
zastupitelstva města na jednotlivých úsecích samosprávné agendy města – vymezení
garancí

II.2

Pověření člena zastupitelstva města řízením Městské policie Kopřivnice

___________________________________________________________________________
III.1

Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města
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III.2

Stanovení paušální hodinové částky pro účely náhrad ušlého výdělku

____________________________________________________________________________
IV.1

Návrh rozpočtu (vč. plánu hospodářské činnosti) města Kopřivnice na rok 2015

IV.2

Smlouva o kontokorentním úvěru

IV.3

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 10459/11/LCD

____________________________________________________________________________

V.1

Návrh na schválení Dodatku č. 16 Zřizovací listiny Střediska sociálních služeb
města Kopřivnice, p.o.

____________________________________________________________________________

VI.1

Dodatek č. 10 ke zřizovací listině ZŠ Mniší

VI.2

Dodatek č. 6 k darovací smlouvě ZŠ dr. Milady Horákové

VI.3

Volnočasový klub pro děti a mládež s vlastním programem

VI.4

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FC Vlčovice – Mniší na rok 2014

VI.5

Dodatek ke zřizovací listně Správy sportovišť Kopřivnice

____________________________________________________________________________
VII.1

Dohody o přistoupení k dluhu

VII.2

Svazek obcí regionu Novojičínska – Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska
včetně Zprávy revizní komise za rok 2013

____________________________________________________________________________
VIII.1 Směna

pozemků parc. č. 1047/3, 1135/9, 1046/4 v k.ú. Větřkovice u Lubiny

-

p. Hradilová, p . Klimíček (komunikace v zatáčce Velová)
VIII.2 Výkup pozemku parc. č. 766/30 v k.ú. Kopřivnice od paní Jany Galiové (část chodníku
v lokalitě křižovatky ul. Záhumenní a ul. Husovy)
VIII.3 Výkup spoluvlastnického podílu pozemku parc. č. 2564 v k.ú. Kopřivnice od Státního
pozemkového úřadu
VIII.4 Kupní smlouva – koupě pozemku parc. č. 168/6 v k.ú. Kopřivnice od ČR – Úřadu pro
zastupování státu (lokalita ul. Školní naproti ZŠ E. Zátopka)
VIII.5 Bezúplatný převod pozemků p. č. 2645/2 v k.ú. Kopřivnice z vlastnictví ČR – ÚZSVM
(komunikace v lokalitě „Na Vápenkách“)
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VIII.6 Aktivní odmítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 476/1 v k.ú. Kopřivnice z vlastnictví
ČR ÚZSVM (v lokalitě ul. Česká)
VIII.7 Zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 850/1 v k.ú. Mniší paní Anlaufové
(lokalita pozemků pana MUDr. Rudolfa Babince a Ing.Lumíra Kresty)
VIII.8 Smlouva o zrušení a zřízení věcného břemene pro nového oprávněného - město
Kopřivnice k pozemku p.č. 431/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou (v rámci stavby „Silnice
I/58 Příbor –obchvat“)
VIII.9 Projekt "Rozvoj infrastruktury sociálních služeb v Kopřivnici - nákup vybavení"
VIII.10 Rozpočtové opatření
VIII.11 Projekt "Zlepšení zázemí pro cykloturisty"

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. Miroslav Kopečný
starosta
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