MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2015-15-04
Informace o konání 5. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 23. dubna 2015 5. 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. – X.

Projednání dílčích bodů programu

XI.

Různé

XII.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

XIII.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:
II.1
Stanovení odměn za výkon funkce členům zastupitelstva města
___________________________________________________________________________
III.1

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – SLUMEKO, s.r.o.

III.2

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Váňa

III.3

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Slaninová

III.4

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Schwarz
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____________________________________________________________________________

IV.1

Návrh na schválení Dodatku č. 17 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb
města Kopřivnice, p.o. a návrh na schválení Smlouvy o závazku veřejné služby a
vyrovnávací platbě za jeho výkon

IV.2

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení
s odvodem Centru pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje

IV.3

Návrh smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města v r. 2015 v sociální oblasti

____________________________________________________________________________

V.1

Analýza současného stavu městské policie

____________________________________________________________________________
VI.1

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o stanovení školských obvodů základních
škol zřízených městem Kopřivnice

VI.2

Prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Atletický klub Emila Zátopka

VI.3

Dodatek ke smlouvě o poskytnutí dotace FBC Vikings Kopřivnice, o.s. na rok 2015

VI.4

Žádost o dotaci na 1. ligu a extraligu házené – Klub házené Kopřivnice, o. s.

VI.5

Dotace z dotačního programu 2/OŠK/2015 - program na podporu kultury a osvětové
činnosti

____________________________________________________________________________
VII.1

Dohody o přistoupení k dluhu

VII.2

Záměr prodeje bytového domu č.p. 1369 a 1370 na ul. Pod Bílou horou

VII.3

Informace o udělovaných výjimkách za rok 2014 z „Pravidel pro pronajímání
bytů….“

VII.4

Rozpočtová opatření odboru majetku města

VII.5

Smlouva o společnosti veřejných zadavatelů – „Oprava silnice III/4824 Lubina“

____________________________________________________________________________
VIII.1 Bezúplatný převod pozemků p. č. 953/16, p. č. 1377/66 a p.č. 2437/6 v k.ú. Kopřivnice
z vlastnictví ČR – ÚZSVM a smlouva o zřízení věcného práva
VIII.2 Zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 283/1 v k.ú. Kopřivnice pro stavbu
garáže panu Jozefu Chabroňovi (lokalita garáží v Kopřivnici za benzínkou)

2/3

Město Kopřivnice – Starosta
VIII.3 Prodej části pozemku p.č. 591/1 k.ú. Drnholec nad Lubinou (Ing. Radim Hývnar) –
zveřejnění
VIII.4 Prodej pozemku p.č. 2104/3 v k.ú. Kopřivnice
VIII.5 „Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska - část P5 – Aglomerace
Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“
- Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě (Povodí Odry)
VIII.6 „Odkanalizování vybraných měst a obcí regionu Novojičínska - část P5 – Aglomerace
Kopřivnice – místní část Lubina, odkanalizování“
- Smlouva o zřízení věcného břemene (MSK-SSM)
VIII.7 Směna pozemků p.č.252/7, 591/7, 591/17 v k.ú. Drnholec nad Lubinou - prohlášení o
ekologickém závazku
____________________________________________________________________________
IX.1

Projednání petice – Petice za přehodnocení vyhlášky regulující NONSTOPY v Kopřivnici

____________________________________________________________________________
X.

Plán práce Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice na rok 2015, Příloha č. 1

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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