MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2016-03-02
Informace o konání 10. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 10. března 2016 10. 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

Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2016

___________________________________________________________________________
III.1

Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší

____________________________________________________________________________
IV.1

Zpráva o průběhu plnění Zdravotního plánu města Kopřivnice na léta 2014 – 2016 za
rok 2015

___________________________________________________________________________
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V.1

Darovací smlouva - p.č. 1688/15 (dle GP 3825-65/2015) v k.ú. Kopřivnice

V.2

Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě – uložení kanalizace v p.č. 421/65, 584/8
k.ú. Drnholec nad Lubinou

V.3

Zveřejnění záměru prodat p.č. 591/16 v k.ú. Drnholec nad Lubinou

V.4

Výkup pozemků parc. č. 899/2 a parc. č. 25/7 v k.ú. Mniší od Ing. Martina Švidrnocha a
parc. č. 26/3 v k.ú. Mniší od manželů Horákových (pozemky zastavěné autobusovou
zastávkou a chodníkovým tělesem)

V.5

Záměr nabýt pozemky parc. č. 822/16 a parc. č. 835/28 v k.ú. Vlčovice od Státního
pozemkového úřadu, které byly zastavěny stavbou cyklostezky

V.6

Výkup pozemků p.č. 1212/4 v k.ú. Kopřivnice od pana Josefa a Klementa Kovaříkových
a paní Sigmundové (lokalita ul. Dvořákova – pozemek pod částí komunikace a
parkovištěm)

V.7

Prodej pozemku p.č. 1536/45 v k. ú. Kopřivnice panu Kršiakovi (lokalita ul. Severní a
Příborská)

V.8

Kopřivnice - chodník Vlčovice - Mniší
Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a Smlouva o právu provést stavbu

V.9

Příprava žádosti o dotaci na realizaci projektu "Rekonstrukce povrchu ulice
Štramberská, II.etapa - chodníky a přechody"

V.10

Příprava žádosti o dotaci na realizaci projektu "Kopřivnice - chodník Vlčovice - Mniší"

V.11

Příprava žádosti o dotaci na realizaci projektu "Pořízení techniky pro jednotku požární
ochrany IZS

V.12

Příprava žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Mateřská
škola Francouzská v Kopřivnici

V.13

Příprava žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Mateřská
škola Jeřabinka - energetická opatření

V.14

Příprava žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt Dům dětí a
mládeže v Kopřivnici - energetická opatření

V.15

Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2016

V.16

Akční plán rozvoje města

V.17

Domov pro seniory v Kopřivnici

V.18

Finanční spoluúčast na projektu „Rolba na úpravu ledové plochy“

____________________________________________________________________________
VI.1

Dohody o přistoupení k dluhu

VI.2

Smlouvy o zrušení služebnosti
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VI.3

Žádost občanů Mniší z lokality u hřiště o úhradu nákladů vynaložených na opravu
komunikace nad rámec oprav zajišťovaných městem – darovací smlouva

VI.4

Prodej nemovitosti č.p. 407, ul. Sokolovská v Kopřivnici – zveřejnění záměru

VI.5

Prodej nemovitosti na ulici Družební č. p. 925

VI.6

Prodej nemovitosti na ulici Ke Koryčce č. p. 329

____________________________________________________________________________
VII.1

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

VII.2

Dotace z dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu a dotace na
extraligu mužů Klubu házené Kopřivnice

VII.3

Dotace z dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti a individuální
dotace

VII.4

Dotace Pedagogicko-psychologická poradna na rok 2016

VII.5

Dodatky ke zřizovacím listinám – ZŠ Emila Zátopka, ZŠ dr. Milady Horákové

____________________________________________________________________________
VIII.1 Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 2015
VIII.2 Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za období od
2. 6. 2015 do 10. 2. 2016
____________________________________________________________________________

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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