MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2018-06-13
Informace o konání 24. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 21. června 2018 24. 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

Vyhodnocení hospodaření v lesích města Kopřivnice za rok 2017

____________________________________________________________________________
III.1

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

____________________________________________________________________________
IV.1

Jmenování do správní a dozorčí rady Regionálního muzea v Kopřivnici

____________________________________________________________________________
V.1

Účetní závěrka města Kopřivnice k 31.12.2017, Závěrečný účet města Kopřivnice za rok
2017

V.2

Střednědobý výhled rozpočtu města Kopřivnice na období 2019-2021

____________________________________________________________________________
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VI. 1

Kupní smlouva – prodej pozemku parc. č. 1091/8 v k.ú. Větřkovice u Lubiny

VI.2

Zveřejnění záměru města prodat pozemky p.č. 1634/6, p.č. 1638/2, p.č. 1638/3, p.č.
1638/4 a p.č. 1657/6 v k.ú. Kopřivnice (lokalita deponie za TESCEM)

VI.3

Koupě nemovitosti – železobetonový zemní objekt na pozemcích p. č. 1318/2 a 1315/1 v
k. ú. Kopřivnice

VI.4

Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace č. 2

VI.5

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

VI.6

Dohody o přistoupení k dluhu

VI.7

Zadávací dokumentace pro výběrové řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na
projektové práce „Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací
plochy v okolí nového technického muzea v Kopřivnici“
Darovací smlouva a smlouva o služebnosti p.č. 1909/129, 1909/452, 1909/454 v k.ú.
Kopřivnice

VI.8

Kupní smlouvy na pozemky p.č. 479/25, 479/26 v k.ú. Drnholec nad Lubinou

VI.9

Prodej spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. 3363/8 v k.ú. Kopřivnice

VI.10 Darovací a kupní smlouva – p.č. st.62, 96/2, 806/1
Smlouva o budoucí darovací smlouvě na části pozemků p.č. st.62, 96/2, 806/1 v k.ú.
Mniší
VI.11 Bezúplatný převod stravovny Moravskoslezskému kraji – Smlouva o budoucí smlouvě o
bezúplatném převodu nemovitých věcí
____________________________________________________________________________
VII.1

Návrh Moravskoslezského kraje na možné převzetí provozování sociální služby –
odlehčovací služby

VII.2

Dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na sociální služby poskytované Střediskem
sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

____________________________________________________________________________
VIII.1 Dodatky ke zřizovacím listinám - Správa sportovišť, Mateřské školy Kopřivnice, p.o. a ZŠ
dr. Milady Horákové
VIII.2 Dodatky k darovacím smlouvám - ZŠ dr. Milady Horákové a Mateřské školy Kopřivnice,
p.o.
VIII.3 Individuální dotace ve sportu – FC Kopřivnice, Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice
VIII.4 Udělení čestných občanství města Kopřivnice a titulů Významná osobnost města
Kopřivnice
VIII.5 Žádost Spolku hudebníků Městského dechového orchestru Kopřivnice o změnu účelu ve
schválené dotaci z dotačního programu 2/OŠKS/2018
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VIII.6 Smlouva o spolupráci mezi městy Kopřivnice a Bánovce nad Bebravou (Slovensko)
VIII.7 Aktualizace koncepce podpory sportu města Kopřivnice

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 v. r.
starosta
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