MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2016-06-15
Informace o konání 12. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 23. června 2016 12. 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

Výkup pozemků p.č. 1925/1, 1925/4, 1925/5 vč. staveb v k.ú. Kopřivnice (bývalá vrátnice
a kolárna TaKo za městským úřadem)

II.2

Prodej pozemku p.č. 826/20 v k.ú. Mniší panu Blechovi (lokalita komunikace v Mniší
směrem na Měrkovice)

II.3

Nabídka ke koupi pozemku p.č. 661/88 k.ú. Vlčovice – Laird Technologies s.r.o.

II.4

Směna pozemků p.č. 263/22 a 263/23 v k.ú. Drnholec nad Lubinou (město –
Odložilíkovi)

II.5

Smlouva o zřízení služebnosti – právo zřízení a provozování kabelového vedení NN
veřejného osvětlení na p.č. 1705/5 a 1705/340 v k.ú. Kopřivnice
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II.6

Centrum města Kopřivnice – zadání obsahu dalších projektových prací na základě
zpracované architektonické studie

___________________________________________________________________________
III.1

Svazek obcí regionu Novojičínska – provedení kontroly dle usnesení ZM Kopřivnice
č. 227-2. ze dne 10. 12. 2015

III.2

Svazek obcí regionu Novojičínska – závěrečné vypořádání projektu „Odkanalizování
vybraných obcí a měst regionu Novojičínska“

III.3

Prodej nemovitosti č.p. 407, ul. Sokolovská v Kopřivnici – 2. zveřejnění záměru

III.4

Informace o udělovaných výjimkách za rok 2015

III.5

Dohody o přistoupení k dluhu

III.6

Prodej bytových domů Pod Bílou horou č.p. 1369 a 1370 v Kopřivnici

III.7

Rozpočtová opatření odboru majetku města

____________________________________________________________________________
IV.1

Dotace Tenisovému klubu Kopřivnice

IV.2

Žádost o dotaci HC Kopřivnice na účast družstva mužů ve II. celostátní lize v ledním
hokeji v sezóně 2016/2017

IV.3

Dodatek č. 23 ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice

IV.4

Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice

IV.5

Informace o projektu „Muzeum automobilů TATRA“

IV.6

Žádost o dotaci - Římskokatolická farnost Vlčovice

IV.7

Žádosti o dotaci Spolku hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice a ZŠ a
MŠ Motýlek Kopřivnice

IV.8

Dodatky k darovacím smlouvám ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ Emila Zátopka

___________________________________________________________________________
V.1

Účetní závěrka města Kopřivnice k 31.12.2015
Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2015

____________________________________________________________________________
VI.1

Návrh Smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem zpracování III. střednědobého
plánu rozvoje sociálních služeb na území města Kopřivnice a správního obvodu
obce s pověřeným obecním úřadem na období 2017 - 2020

VI.2

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví

____________________________________________________________________________
VII.1 Schválení Zadání Územního plánu Kopřivnice
____________________________________________________________________________
VIII.1 Návrh na odpis pohledávek
____________________________________________________________________________
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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

3/3

