MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2016-04-20

Informace o konání 11. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice

Starosta města svolává na čtvrtek 28. dubna 2016 11. 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. – 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

Návrhy změn v Kontrolním výboru Zastupitelstva města Kopřivnice

II.2

Volba předsedy Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice a členů Finančního
výboru Zastupitelstva města Kopřivnice

II.3

Změna v řízení Městské policie Kopřivnice

II.4

Ustanovení odpovědného politika pro MA 21

______________________________________________________________________

III.1

Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2016
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______________________________________________________________________
IV.1

Návrh smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města v r. 2016 v sociální oblasti

IV.2

Návrh převzetí provozování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Klub Kamarád

______________________________________________________________________
V.1

Navýšení příspěvku města žadatelům o dotaci na výměnu kotle z programu Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci
projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“

V.2

Rozšíření varovného informačního systému města Kopřivnice

V.3

Výpočet ekologické stopy města Kopřivnice za rok 2014

___________________________________________________________________________
VI.1

Schválení Zprávy o uplatňování Územního plánu Kopřivnice

VI.2

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice – p. Herůdek

____________________________________________________________________________
VII.1

Dodatek č. 11 ke zřizovací listině – Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín,
příspěvková organizace
Dodatek č. 12 k darovací smlouvě - Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín,
příspěvková organizace

____________________________________________________________________________
VIII.1 Dohody o přistoupení k dluhu
VIII.2 Smlouva o zrušení služebnosti
____________________________________________________________________________
IX.1

Uzavření kupní smlouvy k pozemkům p.č. 232/7, p.č. 232/8, p.č. 234/9, p.č. 3363/38
v k.ú. Kopřivnice (lokalita ul. Zdeňka Buriana)

IX.2

Smlouva o zřízení věcného břemene – vstup na přechod přes komunikaci na p.č. 1688/7
v k.ú. Kopřivnice

IX.3

Souhlasné prohlášení o uznání vlastnického práva (duplicitní zápis vlastnického práva –
Město Kopřivnice, Moravskoslezský kraj)

IX.4

Smlouva o budoucí smlouvě darovací - MSK-SSMSK – chodník podél ul. ČS Armády od
mostu k ul. Dolní

IX.5

Smlouva o zřízení služebnosti na akci „Hřiště Lubina - Likvidace odpadních vod“

IX.6

Přemístění denního stacionáře Kopretina – Komunitní centrum Kopřivnice,
Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny

IX.7

Příprava žádosti o dotaci na realizaci projektu "Rekonstrukce požární zbrojnice pro
jednotku SDH Kopřivnice - Lubina I"
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IX.8

Příprava žádosti o dotaci na realizaci projektu "Rekonstrukce požární zbrojnice pro
jednotku SDH Kopřivnice - Lubina II"

____________________________________________________________________________
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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