MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2015-18-02
Informace o konání 4. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 26. února 2015 4. 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

Složení slibu

I.5

Schválení programu, schválení způsobu hlasování

I.6

Jmenování návrhové komise

II. – IX.

Projednání dílčích bodů programu

X.

Různé

XI.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

XII.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1

Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2015
Úprava plánu hospodářské činnosti na rok 2015

___________________________________________________________________________
III.1

Vzdání se předkupního práva dle ust. § 3056 odst. 1 Občanského zákoníku a prodej
pozemku p.č.st. 188/2 v k.ú. Mniší manželům Marákovým
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III.2

Prodej pozemku p.č. 661/243 v k.ú. Vlčovice spol. Röchling

III.3

Výkup pozemku p.č. 1909/436 v k.ú. Kopřivnice od spol. Tatra Trucks a.s.

III.4

Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2015

III.5

Ustanovení zodpovědného politika pro MA21

III.6

Příprava žádosti o nadační příspěvek nadace Proměny

III.7

Akční plán rozvoje města Kopřivnice

____________________________________________________________________________

IV.1

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Kriške

IV.2

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – Zdražilovi, Kirchner

____________________________________________________________________________
V.1

Zpráva o průběhu plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 –
2016 za rok 2014

____________________________________________________________________________
VI.1

Veřejná zakázka na Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice – informace o
postupu v rámci veřejné zakázky

VI.2

Delegování zástupce na valnou hromadu Honebního společenstva Lubina

VI.3

Delegování zástupce do shromáždění členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského
kraje

VI.4

Volba člena dozorčí rady obchodní korporace SLUMEKO, s.r.o.

VI.5

Volba člena dozorčí rady Kabelové televize Kopřivnice, s.r.o.

____________________________________________________________________________
VII.1

Smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky – byt č. 2 na ul. Sokolovská
č.p. 405 v Kopřivnici

VII.2 Dohody o přistoupení k dluhu
____________________________________________________________________________
VIII.1 Prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně – Klub volejbalu
Tatra Kopřivnice
VIII.2 Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – TJ Spartak Lubina
VIII.3 Dotace z dotačního programu 1/OŠK/2015, Program na podporu mládeže, tělovýchovy
a sportu
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VIII.4 Dotace schválené v rozpočtu města na rok 2015 – Pedagogicko-psychologická poradna
a ZŠ sv. Zdislavy
VIII.5 Dodatek č. 11 k darovací smlouvě Mateřské školy Kopřivnice, p.o.
VIII.6 Dotace z dotačních programů:
2/OŠK/2015 - Program na podporu kultury a osvětové činnosti
3/OŠK/2015 - Program na podporu aktivit v oblasti mezinárodních vztahů
VIII.7 Dotace Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s. z rozpočtu města na rok 2015
____________________________________________________________________________
IX.1

Změna Statutu Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice

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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