MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2017-09-13
Informace o konání 19. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 21. září 2017 19. 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

Vzájemná spolupráce na projektech Vzniku pobytové sociální služby pro seniory a
Areálu muzea automobilů v Kopřivnici

____________________________________________________________________________
III.1

Regulace hazardu ve městě – zrušení obecně závazných vyhlášek

____________________________________________________________________________
IV.1 Smlouva o bezúplatném převodu majetku
____________________________________________________________________________
V.1

Informace o ukončení činnosti organizace Salus o.p.s. v Kopřivnici a informace o
připravovaných změnách v poskytování sociálních služeb na území města

Kopřivnice
____________________________________________________________________________
VI.1

Svazek obcí regionu Novojičínska – Závěrečný účet Svazku obcí regionu
Novojičínska včetně Zprávy revizní komise za rok 2016
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VI.2

Prodej nemovitosti č.p. 407, ul. Sokolovská v Kopřivnici – odstoupení od smlouvy, nová
kupní smlouva

VI.3

Dohody o přistoupení k dluhu

VI.4

Výkup nově odděleného pozemku parc. č. 807/24 v k.ú. Mniší a zřízení služebnosti
k pozemku parc. č. 129/4 v k.ú. Mniší - stavba chodníkového tělesa

VI.5

Výkup spoluvlastnických podílů k pozemku parc. č. 2761/6 v k.ú. Kopřivnice

VI.6

Směnná smlouva – směna pozemků parc. č. 1705/334, 1705/337 …. v k.ú. Kopřivnice
(SŽDC)

VI.7

Rozpočtová opatření odboru majetku města

VI.8

Energetické úspory v bytovém domě na ulici Česká v Kopřivnici (Dům s pečovatelskou
službou na ulici Česká č.p. 320)

____________________________________________________________________________
VII.1

Smlouva o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného
k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce a.s., DÚR na Revitalizaci centra města

VII.2

Rozpočtové opatření

VII.3

"Energetická opatření – MŠ Ignáce Šustaly" – žádost o dotaci

____________________________________________________________________________
VIII.1 Žádost o prominutí odvodu za porušení rozpočtové kázně
VIII.2 Žádost klubu SPARTAK LUBINA, z. s. o změnu ve schválené dotaci z dotačního
programu 1/OŠKS/2017
VIII.3 Dotace z dotačních programů na podporu kultury a osvětové činnosti, na podporu
mládeže, tělovýchovy a sportu, individuální dotace
VIII.4 Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu
____________________________________________________________________________
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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