MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2017-03-08
Informace o konání 16. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 16. března 2017 16. 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

Stanovení výše paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou

v pracovním nebo jiném obdobném poměru
____________________________________________________________________________
III.1
Návrh na jmenování nového člena Rady KTK
____________________________________________________________________________
IV.1 Změna názvu ulice
____________________________________________________________________________
V.1
Zdravotní plán města Kopřivnice
____________________________________________________________________________
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VI.1

Přijetí úvěru za účelem financování projektů MŠ Francouzská v Kopřivnici - energetická
opatření, MŠ Jeřabinka v Kopřivnici - energetická opatření, Dům dětí a mládeže v
Kopřivnici - energetická opatření

VI.2

Rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2017
Úprava plánu hospodářské činnosti na rok 2017

____________________________________________________________________________
VII.1

Akční plán zlepšování Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 pro rok 2017

VII.2

Smlouva o zajištění dopravní obslužnosti na území Moravskoslezského kraje veřejnou
linkovou dopravou – oblast Novojičínsko východ

VII.3

Generel cyklistické dopravy města Kopřivnice

VII.4

Akční plán rozvoje města

VII.5

Regenerace parků Pionýrská – Sadová v Kopřivnici

____________________________________________________________________________
VIII.1 Informace o udělených výjimkách za rok 2016
VIII.2 Dohody o přistoupení k dluhu
VIII.3 Kupní smlouva - prodej pozemků parc. č. 252/13, parc. č. 92/17 a parc. č. 591/28 v k.ú.
Drnholec na d Lubinou (lokalita – Dolní Roličky)
VIII.4 Kupní smlouva - prodej pozemků parc. č. 769/30 a parc. č. 769/31 v k.ú. Kopřivnice
(lokalita – přístavba restauračního zařízení MEDICAL CARE CENTRE)
VIII.5 Budoucí smlouva darovací - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. (chodníkové
těleso v lokalitě ul. Obránců míru podél silnice II/480 směrem na Závišice)
VIII.6 Aktivní odmítnutí úplatného převodu pozemku p.č. 937/1 v k.ú. Kopřivnice z vlastnictví
ČR ÚZSVM (komunikace v lokalitě u MŠ Záhumenní)
VIII.7 Prodej pozemků p.č. 2768/6 a p.č. 2768/36 v k. ú. Štramberk městu Štramberk (lokalita
PÍSKOVNY)
____________________________________________________________________________
IX.1

Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice

IX.2

Smlouva o spolupráci obcí Lašské brány Beskyd v letech 2017-2019

IX.3

Dodatky k darovacím smlouvám ZŠ a MŠ 17. listopadu, ZŠ Emila Zátopka a DDM

IX.4

Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ Alšova, ZŠ Mniší a MŠK,p.o.

IX.5

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o stanovení školských obvodů mateřských
škol zřízených městem Kopřivnice

IX.6

Dotace schválená v rozpočtu města na rok 2017 - Pedagogicko-psychologická poradna
Nový Jičín

IX.7

Dotace z dotačního programu na podporu kultury a osvětové činnosti, individuální
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dotace z oblasti kultury
IX.8

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

____________________________________________________________________________
X.

Zpráva o činnosti Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice za rok 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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