MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2018-09-12
Informace o konání 25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 20. září 2018 25. 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. – VI.

Projednání dílčích bodů programu

VII.

Různé

VIII.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

IX.

Závěr zasedání

K projednání dílčích bodů programu zasedání jsou navrženy tyto body:
II.1

Fórum Zdravého města 2018 - výstupy

II.2

Opatření proti přívalovým dešťům - Lubina Holota

____________________________________________________________________________
III.1

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, 1. výzva – smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kopřivnice

III.2

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, 2. výzva – smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kopřivnice

____________________________________________________________________________
IV.1 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci (Technologické centrum)
____________________________________________________________________________
V.1

Individuální dotace HC Kopřivnice

V.2

Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu na rok 2019

V.3

DDM Kopřivnice, p.o. - dodatek č. 5 k darovací smlouvě
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V.4

ZŠ Emila Zátopka – dodatek č. 14 ke zřizovací listině

V.5

Dotace z dotačního programu 2/OŠKS/2018 na podporu kultury a osvětové činnosti

____________________________________________________________________________
VI. 1

Svazek obcí regionu Novojičínska – Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska
včetně Zprávy revizní komise za rok 2017

VI.2

Dohody o přistoupení k dluhu

VI.3

Prodej pozemku p.č. 555/19 v k.ú. Drnholec nad Lubinou paní Evě Buskové

VI.4

Prodej pozemku p.č. 132/21 v k.ú. Větřkovice u Lubiny manželům Bittnerovým (lokalita
za mostem „U Bytovek“)

VI.5

Zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 850/3 v k.ú. Mniší panu Krestovi

VI.6

Kupní smlouva – prodej pozemků parc. č. 314, 806/12 a 806/13 v k.ú. Mniší

VI.7

Kupní smlouva – prodej pozemku parc. č. 1003 v k.ú. Vlčovice

VI.8

Aktívní odmítnutí úplatného převodu částí pozemku parc. č. 584/8 v k.ú. Drnholec nad
Lubinou

VI.9

Budoucí smlouva darovací - Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o. (lokalita ul.
Záhumenní podél silnice II/480 směrem na Štramberk)

VI.10 Výkup pozemku p.č. 3020/17 v k.ú. Kopřivnice (p.Herůdek)
VI.11 Spínací stanice v Průmyslovém parku Vlčovice – prodej, pronájem
VI.12 Prodej nemovitosti č.p. 407, ul. Sokolovská v Kopřivnici – zveřejnění záměru prodeje
VI.13 Prodej nemovitosti č.p. 1015, ul. Tyršova v Kopřivnici – zveřejnění záměru prodeje

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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