MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2017-06-14
Informace o konání 18. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 22. června 2017 18. 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

Složení slibu

I.3

Zpráva ověřovatelů zápisu

I.4

Schválení ověřovatelů zápisu

I.5

Volba člena rady města

I.6

Schválení programu, schválení způsobu hlasování

I.7

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

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu
města Kopřivnice

II.2

Plán odpadového hospodářství města Kopřivnice na období 2017 – 2022

II.3

Adaptační strategie města Kopřivnice na změnu klimatu

____________________________________________________________________________
III.1

Účetní závěrka města Kopřivnice k 31.12.2016
Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2016

III.2

Střednědobý výhled rozpočtu města Kopřivnice na období 2018-2020

III.3

Návrh na odpis pohledávek

____________________________________________________________________________
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Město Kopřivnice – Starosta
IV.1

Změna v řízení Městské policie Kopřivnice

IV.2

Obecně závazná vyhláška o regulaci provozování hazardních her

IV.3

Nominace člena Finančního výboru Zastupitelstva města Kopřivnice

____________________________________________________________________________
V.1

Směnná smlouva – p.č. 661/363, 661/364 v k.ú. Vlčovice (Hacvia s r.o.)

V.2

Směnná smlouva – p.č. 1282,1340/33,105/16,1284/4 v k.ú. Kopřivnice (p. Nguyen
Phong)

V.3

Prodej pozemků p.č. 405/22, 419/7, 826/21 v k.ú. Mniší (p. Myšáková)

V.4

Prodej p.č. 2106/1,2106/3,3014/2,3014/6 v k.ú. Kopřivnice – zveřejnění (p. Mynář)

V.5

Prodej/pronájem části pozemku p.č. 947/1 v k.ú. Vlčovice – zveřejnění (Plocovy)

V.6

Prodej pozemků p.č. 3372/13, 3380/27, 3072/11 v k.ú. Kopřivnice (p. Kuboš)

V.7

Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č. p. 243 v Kopřivnici

V.8

SVAZEK – Dodatek č. 2 příkazní smlouvy a Dodatek č. 4 smlouvy o pachtu a
Provozování

V.9

Aktualizace Plánu financování obnovy vodovodů a kanalizací

V.10

Prodej pozemku p.č. 1073/4 v k. ú. Větřkovice u Lubiny panu Ivo Jalůvkovi
lokalita za hasičskou zbrojnicí ve Větřkovicích ve směru na přehradu)

V.11

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

V.12

Aktívní odmítnutí úplatného převodu spoluvlastnických podílů pozemků parc.
č. 1162 a parc. č 1158 v k.ú. Větřkovice u Lubiny

V.13

Dohody o přistoupení k dluhu

V.14

Rozpočtová opatření odboru majetku města

____________________________________________________________________________
VI.1

Fórum Zdravého města 2017 - Výstupy

VI.2

Projekt Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší – Smlouva o spoluúčasti na
zpracování projektové dokumentace přeložky vodovodního řadu v místní části Mniší

VI.3

Příprava žádosti o dotaci na realizaci projektu „Zimní stadion – oprava střešního pláště“

VI.4

Rozpočtové opatření

____________________________________________________________________________
VII.1

Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ 17. listopadu a DDM Kopřivnice

VII.2

Žádost ZŠ Kopřivnice – Mniší, ZŠ a MŠ 17. listopadu a ZŠ Emila Zátopka o zapojení
projektů na vybudování odborných učeben do výzvy Integrovaná teritoriální investice
ostravské aglomerace

VII.3

Petice za lepší provoz lyžařského areálu Červený kámen

VII.4

Žádost Spolku hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice
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Město Kopřivnice – Starosta
o změnu účelu ve schválené dotaci z dotačního programu 2/OŠKS/2017
VII.5

Dotační program na podporu projektů realizovaných při příležitosti 70. výročí povýšení
Kopřivnice na město

____________________________________________________________________________
VIII.1 Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví
VIII.2 Návrh smlouvy o poskytnutí daru z rozpočtu města v r. 2017 v sociální oblasti
____________________________________________________________________________
IX.1

Zpráva Kontrolního výboru ZMK o kontrole plnění usnesení ZMK a RMK

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

