MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2015-12-02
Informace o konání 8. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 10. prosince 2015 8. 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 14.00 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. – XI.

Projednání dílčích bodů programu

XII.

Různé

XIII.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

XIV.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1

Návrh rozpočtu (vč. plánu hospodářské činnosti) města Kopřivnice na rok 2016

II.2

Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2015

II.3

Smlouva o kontokorentním úvěru

II.4

Darovací smlouva (Česká republika – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského
kraje)

II.5

Návrh obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 3/2015 o místním poplatku
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MĚSTO KOPŘIVNICE

Město Kopřivnice – Starosta
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů
___________________________________________________________________________
III.1

Dohody o přistoupení k dluhu

III.2

Budova č.p. 407 na ul. Sokolovské v Kopřivnici – Dodatek č.1 ke Smlouvě o
bezúplatném převodu nemovitostí

III.3

Svazek obcí regionu Novojičínska – dodatek č. 3 ke Smlouvě o nájmu a
provozování kanalizací; dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě

III.4

Prodej nemovitosti č. p. 27 na ulici Krátká

III.5

Prodej nemovitosti č. p. 31 na ulici I. Šustaly

III.6

Prodej budovy č.p. 117 (na p.č.1292) na ul. Štefánikově v Kopřivnici

____________________________________________________________________________
IV.1

Výkup pozemků p.č. 1373/6, 1375/43 v k.ú. Kopřivnice

IV.2

Výkup pozemků p.č. 954/3, 464/4 v k.ú. Vlčovice

IV.3

Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě č. 409/2014 (Hacvia, s.r.o.)

IV.4

Návrh na změnu katastrální hranice v obci Kopřivnice mezi katastrálním územím
Kopřivnice a katastrálním územím Drnholec nad Lubinou(lokalita objektu čp. 413
Kopřivnice – nákladové nádraží)

IV.5

Smlouvy o zřízení věcných břemen - přeložka plynu – ve vlastnictví města Kopřivnice
(„Demolice objektu č.p. 265“ – dům lékařů)

IV.6

Výkup pozemků p.č. 398/12 pod komunikací v k.ú. Mniší od Zdeňky Krestové (lokalita
komunikace nad „Kulturním domem“ v Mniší)

IV.7

Směnná smlouva v k.ú. Mniší k pozemkům p.č. 122/2 z majetku manželů Nenutilových a
p.č. 123/2, p.č.121/2, p.č. 118/5 z majetku města Kopřivnice (lokalita pod Základní
školou v Mniší)

IV.8

Směnná smlouva v k.ú. Drnholec nad Lubinou k pozemkům p.č. 290/5 z majetku
manželů Tylečkových a p.č. 285/9 z majetku města Kopřivnice (lokalita u fotbalového
hřiště v Lubině)

IV.9

1) Výkup pozemku p.č. 398/11 pod komunikací v k.ú. Mniší od panaTomáše Maráka
(lokalita komunikace nad „Kulturním domem“ v Mniší)
2) Směnná smlouva pozemků v k.ú. Mniší mezi manžely Marákovými a městem
Kopřivnice (lokalita bývalé prodejny JEDNOTA)

IV.10 Uzavření smlouvy budoucí kupní k části pozemku p.č. 3020/1 v k.ú.Kopřivnice pro ČEZ
Distribuci, a.s. za účelem vybudování trafostanice (lokalita garáží Pod Bílou horou)
IV.11 Výkup pozemku parc. č. 902 v k.ú. Mniší
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(od pana Zdeňka Černoška – pozemek pod

Město Kopřivnice – Starosta
Hasičskou zbrojnicí v Mniší)
IV.12 Výkup pozemků parc. č. 1343/2, 1343/6, 1343/10 a 1375/46 v k.ú. Kopřivnice
(od Ing. Miroslava Chromečky a paní Aleny Slovákové – lokality sídliště „SEVER“ u
Kopřivničky a „NA PINKAVCE“)
IV.13 Prodej pozemku parc. č. 991/38 v k.ú. Vlčovice – panu Milanu Kapicovi
IV.14 Směna pozemků parc. č. parc. č. 850/4, 850/8 v k.ú. Mniší (za objektem společnosti
KOVOK s.r.o.)
IV.15 Darovací smlouva - nabytí pozemků parc. č. 807/5 v k.ú. Mniší od Moravskoslezského
kraje - Správy silnic Moravskoslezského kraje (chodník pod ZŠ v Mniší)
IV.16 Smlouva o zřízení služebnosti na akci "Rekonstrukce propustků MK v korytě toku DVT
č.56 v Kopřivnici" (lokalita komunikace Na paseky)
IV.17 Zveřejnění záměru prodat pozemek parc. č. 884/14 v k.ú. Vlčovice – Ing. Janu Rečkovi
IV.18 Smlouva o zřízení služebnosti na akci "Rekonstrukce vodovodní přípojky – tenisová
hala"
IV.19 Projekt "Kopřivnice - chodník Vlčovice - Mniší"
IV.20 Projekt Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici
____________________________________________________________________________

V.1

Rámcová smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Kopřivnice a Klubem házené
Kopřivnice

V.2

Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně – Klub volejbalu TATRA
Kopřivnice

V.3

Žádost o doplnění účelu dotace na nájmy – FC Vlčovice – Mniší, o.s.; žádost o navýšení
dotace na nájmy – Klub volejbalu TATRA Kopřivnice

V.4

Dodatek č. 22 ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice

V.5

Zrušení Zásad pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice,
Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu,
Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti

V.6

Dodatky k darovacím smlouvám – ZŠ Alšova a ZŠ dr. M. Horákové

V.7

Dotace Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s. z rozpočtu města na rok 2016

V.8

Smlouva o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd pro rok 2016

V.9

Volnočasový klub pro děti a mládež s vlastním programem

____________________________________________________________________________
VI.1

Stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města, stanovení paušální
hodinové částky pro účely náhrad ušlého výdělku, stanovení odměn členům výborů
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Město Kopřivnice – Starosta
zastupitelstva města z řad občanů
____________________________________________________________________________
VII.1 Návrh na odpis pohledávek
____________________________________________________________________________
VIII.1 Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší
VIII.2 Dobrovolný příspěvek města Kopřivnice žadatelům o „kotlíkovou dotaci“
____________________________________________________________________________
IX.1

Návrh na schválení Dohody o ukončení Smlouvy o závazku veřejné služby a
vyrovnávací platbě za jeho výkon

IX.2

Návrh na schválení Dodatku č. 18 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb
města Kopřivnice, p.o.

____________________________________________________________________________

X.1

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – pí. Machová

X.2

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – TATRA TRUCKS a.s.

X.3

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Socha

X.4

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Tomášek

XI.1

Kontrola čerpání dotací mzdových prostředků na správce sportovního a správce
dětského hřiště ZŠ Alšova za rok 2014

XI.2

Kontrola provedení akce „Odkanalizování vybraných měst regionu Novojičínska“ se
zaměřením na investice vynaložené městem Kopřivnice nad rámec projektu na úpravu
povrchu místní komunikace

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.
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Město Kopřivnice – Starosta

Srdečně Vás zvu na zasedání zastupitelstva a těším se na Vaši účast.

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

5/5

