MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2016-09-14
Informace o konání 13. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 22. září 2016 13. 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

Projekt "Pořízení techniky pro jednotku požární ochrany IZS Kopřivnice" - registrace
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace

II.2

Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice

II.3

Rozpočtové opatření ORM

______________________________________________________________________
III.1

Zrušení organizační složky Klub Kamarád

III.2

Zajištění dostupnosti a udržitelnosti vybraných sociálních služeb sociální prevence
v období 2017-2019 prostřednictvím Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje
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______________________________________________________________________
IV.1

Volnočasový klub pro děti a mládež s vlastním programem - Uzavření Dodatku č. 2 ke
smlouvě o poskytnutí dotace – Kultura srdcem o.s.

IV.2

Žádost o dotaci - Taneční centrum Relax, z.s.

IV.3

Žádost o změnu účelu dotace na nájmy – Klub házené Kopřivnice

IV.4

Dotace Tenisovému klubu Kopřivnice

IV.5 Dodatek č. 24 ke zřizovací listině Správy sportovišť Kopřivnice
______________________________________________________________________
V.1

Jmenování člena správní rady a dozorčí rady Regionálního muzea v Kopřivnici, o.p.s.

V.2

Nominace člena Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice

__________________________________________________________________________
VI.2

Základní koncepce činnosti Městské policie Kopřivnice

__________________________________________________________________________
VII.1

Dohody o přistoupení k dluhu

VII.2

Smlouvy o zrušení služebnosti

VII.3

Prodej bytových domů č.p. 1369 a 1370 na ul. Pod Bílou horou v Kopřivnici –
kupní smlouvy

VII.4

Prodej nemovitosti č. p. 407, ul. Sokolovská v Kopřivnici – 3. zveřejnění záměru

VII.5

Změna podmínek kupní smlouvy – objekt č. p. 1477 (Medical Care Centre)

VII.6

Svazek obcí regionu Novojičínska – Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska
včetně Zprávy revizní komise za rok 2015

VII.7

Smlouva o bezúplatném převodu – parkoviště a chodník u Komerční banky

VII.8

1) Darovací smlouva - pozemek parc. č. 1705/357 v k.ú. Kopřivnice
2) Kupní smlouva – pozemky parc. č. 1705/362 a parc. č. 1705/358 v k.ú. Kopřivnice
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. (lokalita mostu přes železniční trať – silnice
II/480)

VII.9

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vodovodní přípojka
v p.č. 285/5, 285/6, 290/4, 290/6 v k.ú. Drnholec nad Lubinou

____________________________________________________________________________
VIII.1 Zpráva kontrolního výboru o kontrole vyúčtování sportovních klubů za porušení
rozpočtové kázně za rok 2013 a rok 2014
____________________________________________________________________________
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
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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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