MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Zastupitelstvo města Kopřivnice
PŘÍLOHA č. 1 k č. j.:

17220/2014/KnDa

ZPRACOVATEL:

Daniela Knapková

ČÍSLA USNESENÍ:

505-530

Usnesení 21. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice ze dne 17.04.2014
505-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu pana MVDr. Roberta Lakomého a pana Mgr. Tomáše Hofa
o ověření zápisu z 20. zasedání zastupitelstva města ze dne 12. 03. 2014
2. schvaluje
ověřovatele zápisu z 21. zasedání zastupitelstva města ze dne 17. 04. 2014
pana Milana Kapicu a pana Tomáše Hrnčárka.

506-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Dodatek č. 14 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města Kopřivnice,
příspěvkové organizace, se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ: 60798891
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

507-

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Slezskou diakonií, církevní právnickou osobou, se sídlem v Českém Těšíně, Na Nivách
7, IČ: 65468562 jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 66.000,- Kč na:
a) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména energie) v rámci projektu
„Archa Nový Jičín, chráněné bydlení“ ve výši 7.000,- Kč
b) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména energie) v rámci projektu
„Karmel Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením“ ve výši 7.000,- Kč
c) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména materiálových, služeb –
školení a kurzy, ostatní provozní náklady - na pohonné hmoty) v rámci projektu „Eden
Nový Jičín, denní stacionář“ ve výši 20.000,- Kč
d) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména materiálových) a mzdových
nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění
v rámci projektu „Effatha Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny“ ve výši 32.000,- Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
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1.2 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
obecně prospěšnou společností Renarkon se sídlem v Ostravě, Mariánskohorská
1328/29, IČ: 25380443, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na:
a) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména zdravotního materiálu) a
mzdových nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální
pojištění v rámci projektu „Terénní program na Novojičínsku“ ve výši 70.000,- Kč,
vyjma nákladů na provoz poradenského místa v Kopřivnici dle čl. IV., odst. 2. b)
b) na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a
sociální pojištění v rámci projektu „Terénní program na Novojičínsku – Poradenské
místo v Kopřivnici“ ve výši 30.000,- , v rozsahu 4 hodiny týdně, z toho 3 hodiny pro
veřejnost se zahájením provozu v květnu 2014
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
1.3 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
obecně prospěšnou společností Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského
kraje, o.p.s., se sídlem v Ostravě, Bieblova 3, IČ: 26593548 jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve 313.000,- Kč na:
a) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména školení a kurzy, cestovné,
vyjma cestovních náhrad spojených s realizací zahraničních služebních cest) a
mzdových nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální
pojištění v rámci projektu „Osobní asistence Novojičínsko“ ve výši 73.000,- Kč
b) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména materiálové, energie, nájemné,
náklady na telefon, školení a kurzy, cestovné, vyjma cestovních náhrad spojených
s realizací zahraničních služebních cest ) a mzdových nákladů zaměstnanců
příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění v rámci projektu „Občanská
poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice“ ve výši 240.000,- Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
1.4 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
obecně prospěšnou společností SALUS se sídlem v Kopřivnici, Tyršova 1015,
IČ: 25851403, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 346.000,- na:
a) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména energie, nájemné,
kancelářské potřeby, náklady na telefon, školení) a mzdových nákladů zaměstnanců
příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění v rámci projektu „Domov
Salus - azylový dům“ ve výši 300.000,- Kč
b) úhradu mzdových nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a
sociální pojištění v rámci projektu „Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi“ ve výši 46.000,- Kč (slovy čtyřicet šest tisíc korun),
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
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508-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 zprávu o zhodnocení činnosti nízkoprahového denního centra pro osoby bez
přístřeší Racek za rok 2013
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 informace o službách sociální prevence na území města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

509-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 Koncesní projekt výstavby a provozu domova pro seniory v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a přílohy č.1 podkladového
materiálu
2. ukládá radě města
2.1 připravit pro jednání zastupitelstva města konané dne 26.6.2014 podklady pro
schválení Koncesního projektu výstavby a provozu domova pro seniory v Kopřivnici
2.2. zabezpečit přípravu podkladů výběrového řízení na výběr poradce pro vypracování
zadávací dokumentace, vzoru Smlouvy a organizaci koncesního řízení pro výběr
koncesionáře
2.3 zahájit přípravu pro zadání dokumentace k územnímu řízení podle návrhu
Koncesního projektu výstavby a provozu domova pro seniory v Kopřivnici.

510-

Zastupitelstvo města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí a smlouvu o zřízení
věcného práva č. UZSVM/O/3295/2014-HMSU
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem a povinným
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, IČ 69797111
jako převodcem a oprávněným,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kopřivnice
parcela číslo 232/10, ostatní plocha, zeleň
parcela číslo 3363/31, ostatní plocha, jiná plocha
a zřízení věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit
zástavním právem převáděné pozemky p.č. 232/10 a p.č. 3363/31 v katastrálním
území Kopřivnice ve prospěch převodce
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu a
smlouvy o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/3295/2014-HMSU v tomto rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci uvedené v článku I. této smlouvy řádně
pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě
převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovité věci
využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení
se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí.
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1.2.2 V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat ve veřejném
zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným
výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10%
ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do
katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i
opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené
smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno
porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti
odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti
nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel
uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem
písemně vyzván.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a
nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou
zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl.
II. odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve
veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za
porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč,
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván.
Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III. odst. 1.
511-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
MUDr. Hanou Daňkovou <anonymizováno> jako kupující,
jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 923/6 – ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 53 m2 v k. ú. Vlčovice, který vznikl na základě geometrického
plánu č. 510-58/2013
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

512-

Zastupitelstvo města po projednání
neschvaluje
záměr města Kopřivnice vykoupit pozemek parc. č. 110/2 – zahrada v k.ú. Mniší.

513-

Zastupitelstvo města po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru města Kopřivnice prodat část (cca 290m2) pozemku parc. č. 913 –
ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kopřivnice.

514-

Zastupitelstvo města po projednání
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schvaluje
uzavření smlouvy o věcném břemeni
mezi
městem Kopřivnice jako vlastníkem oprávněných nemovitostí
a
Ladislavem Šmídem, <anonymizováno> a Martinou Šmídovou<anonymizováno> jako
vlastníky povinné nemovitosti,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemena - práva umístění, provozování, údržby
a oprav kanalizace v pozemku p.č. 700/2 v katastrálním území Větřkovice u Lubiny,
způsobem vyznačeným v geometrickém plánu č. 857-2P/2013 za cenu 30,-Kč/m2
zatíženého pozemku ve prospěch pozemků p.č. 131/2, 131/4, 1143/28 v k.ú.Větřkovice
u Lubiny
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
515-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o schválení dotace v rámci 50. výzvy na zateplení veřejných budov z
Operačního programu životní prostředí pro projekt ZŠ Emila Zátopka - energetická
opatření ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. schvaluje
realizaci projektu ZŠ Emila Zátopka - energetická opatření v roce 2014.

516-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o schválení dotace v rámci 47. výzvy na omezování průmyslového
znečištění a snižování environmentálních rizik z Operačního programu životní
prostředí pro projekt Rekonstrukce zimního stadionu - I. etapa (rekonstrukce chlazení)
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. schvaluje
2.1 realizaci projektu Rekonstrukce zimního stadionu - I. etapa (rekonstrukce chlazení)
v roce 2015
2.2 rozpočtové opatření odboru rozvoje města k rozpočtu města na rok 2014
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

517-

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 dohodu o budoucí realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace sil. II/480
Kopřivnice – Štramberk“, jejíž součástí je „rekonstrukce mostu e.č. 480 – 004 přes
potok Kopřivnička
mezi
městem Kopřivnice
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 návrh smlouvy o dílo na „Rekonstrukci a modernizaci silnice II/480 Kopřivnice Štramberk“, na projekt „Silnice 2015 – 7. Staveb“,
v rozsahu dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového
materiálu.
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518-

Zastupitelstvo města po projednání
1.zrušuje
usnesení č. 454 přijaté na 19. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice dne
12.12.2013
2. s c h v a l u j e
uzavření darovací smlouvy č. DS-225-13-58-Ch
mezi
městem Kopřivnice jako obdarovaným
a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem v Praze 4 Nusle, Na Pankráci 546/56, PSČ 140 00, IČ 659 93 390 jako dárcem,
jejímž předmětem je darování části stavby silnice I/58 v celkové délce 0,141 km, a to
v km cca 18,875 -19, 016 původního provozního staničení k datu 1.7.2011 a pozemků
parc. č. 932/2 ostatní plocha – silnice,
parc. č. 1006/1 ostatní plocha – jiná plocha
parc. č. 1006/2 ostatní plocha – jiná plocha, vše v katastrálním území Vlčovice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

519-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2014
ve znění návrhu odboru financí předloženého prostřednictvím upravené přílohy č. 1
podkladového materiálu.

520-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
Poskytnutí úvěru za účelem financování projektu „ZŠ Emila Zátopka - energetická
opatření“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím upravené přílohy č. 1 a č. 2
podkladového materiálu.

521-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Jaroslavem
Váňou
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 stanovisko pořizovatele, tj. odboru stavebního řádu, územního plánování a
památkové péče k předloženému návrhu
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. neschvaluje
zařazení požadavku pana Jaroslava Váni do nejbližší pořizované změny Územního
plánu Kopřivnice.

522-

Zastupitelstvo města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 upuštění od dalšího vymáhání pohledávek města Kopřivnice
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uvedených v příloze č. 1 podkladového materiálu
1.2 úplný odpis pohledávek města Kopřivnice
uvedených v příloze č. 1 podkladového materiálu.
523-

Zastupitelstvo města po projednání
ne schvaluje
vydání dodatku č. 2 jednacího řádu Zastupitelstva města Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

524-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
Smlouvu o centralizovaném zadávání
mezi
městem Kopřivnice jako centrálním zadavatelem
a
veřejnými nebo podřazenými zadavateli:
• Kulturní dům Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, 74221,
IČ 66741122
• Město Štramberk, se sídlem ve Štramberku, Náměstí 9, 74266, IČ 00298468
• ASK TATRA KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540, 74221,
IČ 16627873
• BK KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540, 74221,
IČ 22846158
• Mateřské školy Kopřivnice, příspěvková organizace, okres Nový Jičín, Krátká 1105,
74221 Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Krátká 1105, 74221, IČ 70988633
• Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367,
74221, IČ 25394509
• Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17.listopadu 1225 okres Nový Jičín,
příspěvková organizace, se sídlem v Kopřivnici, 17.listopadu 1225, 74221,
IČ 47998121
• Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem
v Kopřivnici, Česká 320, 74221, IČ 60798891
• Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace, se
sídlem v Kopřivnici, Lubina 60, 74221, IČ 70988650
• Základní škola Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace, se
sídlem v Kopřivnici, Mniší 66, 74221, IČ 70988641
• Obec Petřvald, se sídlem v Petřvaldu, Petřvald 175, 74260, IČ 00298263
• Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín,
se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 369, 74221, IČ 64125874
• Obec Skotnice, se sídlem ve Skotnici, Skotnice 24, 74258, IČ 00600806
• SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58, 74221, IČ 25376021
• Město Příbor, se sídlem v Příboře, náměstí Sigmunda Freuda 19, 74258,
IČ 00298328
• Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, se sídlem
v Kopřivnici, Pionýrská 791, 74221, IČ 64125866
• Sportovní klub Kopřivnice,o.s., se sídlem v Kopřivnici, Husova 1340, 74221,
IČ 64629074
• Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem v Kopřivnici,
Masarykovo nám.540, 74221, IČ 62331078
• TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 74221,
IČ 26789264
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• Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122, příspěvková
organizace, se sídlem v Kopřivnici, Smetanova 1122, 74221, IČ 64125912
• Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín, se sídlem v Kopřivnici,
Alšova 1123, 74221, IČ 00848310
• Občanské sdružení při dětském centru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici,
Smetanova 1122, 74221, IČ 66741777
• Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152, 74221,
IČ 60318988
• Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Nálepky 1073,
74221, IČ 22873279
• Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace, se
sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 1077, 74221, IČ 73929182
• Základní škola a Mateřská škola Štramberk, se sídlem ve Štramberku, Zauličí 485,
74266, IČ 60336293
• Obec Trnávka, se sídlem v Trnávce, Trnávka 1, 74258, IČ 00848441
• Technické služby města Příbor, se sídlem v Příboře, Štramberská 483, 74258,
IČ 00143651
za účelem centralizovaného zadávání veřejné zakázky „Poskytování
telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice a jím zřízené organizace“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
525-

Zastupitelstvo města po projednání
deleguje
Ing. Josefa Jalůvku - starostu města jako zástupce města Kopřivnice na shromáždění
členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě –
Mariánských horách, Výstavní 2224/8, 709 00, IČ 00576310.

526-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
udělení poděkování panu Michaelu Danielovi, jednateli společnosti Brose CZ, za
osobní přínos k rozvoji města Kopřivnice.

527-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
paní Zdeňkou Helákovou <anonymizováno> jako přistupující k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

528-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření DODATKU ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na
výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 5.11.1997
mezi
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42,128 00, IČ: 69797111 jako poskytovatelem dotace
a
městem Kopřivnice jako příjemcem dotace,

21. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, 17.04.2014, usnesení č. 505 – 530
jehož předmětem je doplnění ujednání, na základě kterého může obec – investor po
uplynutí 10 let od kolaudace požádat o změnu vázací doby, popřípadě o výmaz
zástavního práva
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
529-

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 upuštění od dalšího vymáhání pohledávek města Kopřivnice
uvedených v příloze č. 1 podkladového materiálu
1.2 úplný odpis pohledávek města Kopřivnice
uvedených v příloze č. 1 podkladového materiálu.

530-

Zastupitelstvo města po projednání

bere na vědomí
zprávu o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města za rok 2013
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta

