MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2016-12-07
Informace o konání 15. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 15. prosince 2016 15. 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. – X.

Projednání dílčích bodů programu

XI.

Různé

XII.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

XIII.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:

II.1

Dohody o přistoupení k dluhu

II.2

Žádost o zrušení platby nájemného za 10/2016 - bytový dům č.p. 1370 na ul. Pod Bílou
horou v Kopřivnici

II.3

Prodej nemovitosti č.p. 407, ul. Sokolovská v Kopřivnici – 4. zveřejnění záměru

II.4

Výkup pozemku p.č. 808/8 pod komunikací v k.ú. Vlčovice od pana Zátopka
(lokalita místní komunikace mezi katastry Vlčovice a Drnholec nad Lubinou)

II.5

Darovací smlouva - pozemek parc. č. 1688/2 v k.ú. Kopřivnice, Správa silnic
Moravskoslezského kraje, p.o. (lokalita mostu přes železniční trať - silnice II/480)

II.6

Výkup nově oddělených pozemků v k.ú. Mniší zastavěné chodníkovým tělesem
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II.7

Zveřejnění záměru města prodat pozemky parc. č. 402/1, parc. č. 404/1, parc. č. 51/1 a
parc. č. 52 v k.ú. Mniší

II.8

Zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 591/6 v k.ú. Drnholec nad

Lubinou paní Navrátilové (lokalita bývalého drážního tělesa u benzínové stanice)
_____________________________________________________________________
III.1

Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2016

III.2

Smlouva o kontokorentním úvěru

III.3
Návrh rozpočtu (vč. plánu hospodářské činnosti) města Kopřivnice na rok 2017
______________________________________________________________________
IV.1

Smlouva o právu provést stavbu Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny na
ul. Školní č. p. 926 – bezúplatný převod technického zhodnocení ve prospěch ČEZ
Distribuce, a.s.

IV.2

Příprava žádosti o dotaci z Operačního programu Životní prostředí na projekt
Energetická opatření – MŠ I. Šustaly

IV.3

Příprava žádosti o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na
projekt Kopřivnice chodník Vlčovice - Mniší

IV.4 Projekt Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici
______________________________________________________________________
V.1

Dodatek ke zřizovací listině ZŠ Alšova

V.2

Žádosti ZŠ a MŠ 17. listopadu a ZŠ Emila Zátopka o spoluúčast a přechodnou finanční
výpomoc města na projektu „Integrovaný regionální operační program IROP-SC 2.4,
výzva č. 47 Infrastruktura základních škol SVL“

V.3

Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu, Dotační program na
podporu kultury a osvětové činnosti

V.4
Dotace Regionálnímu muzeu v Kopřivnici, o. p. s. z rozpočtu města na rok 2017
____________________________________________________________________________
VI.1
Smlouva o společném zadávání
____________________________________________________________________________
VII. 1 Žádost o umístění zařízení v technologickém centru
___________________________________________________________________________
VIII.1 Návrh na schválení Dodatku č. 19 Zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města
Kopřivnice, p.o.
VIII.2 Návrh k prodloužení platnosti II. střednědobého plánu sociálních služeb na území města
Kopřivnice se zapojením města Štramberk a obcí Závišice, Ženklava na období 2013 –
2016
VIII.3 Návrh k dofinancování služby Nízkoprahového denního centra Racek z rozpočtu města
v r. 2016
VIII.4 Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. – úprava příspěvku na provoz
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IX.1

Postoupení pohledávky za Jaroslavem Finkem

IX.2

Obecně závazná vyhláška o místních záležitostech veřejného pořádku – noční klid

____________________________________________________________________________
X.1

Zpráva o činnosti Kontrolního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 2016
Zpráva o kontrole dodržování Vnitroorganizačních směrnic a Zákona č. 137/2006 o
zadávání veřejných zakázek

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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