MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2018-12-05
Informace o konání 2. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 13. prosince 2018 2. 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. – 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

Jednací řád Zastupitelstva města Kopřivnice

II.2

Vymezení úkolů členům zastupitelstva města na jednotlivých úsecích samosprávné
agendy města

II.3

Pověření člena zastupitelstva města řízením Městské policie Kopřivnice

II.4

Zřízení výborů Zastupitelstva města Kopřivnice

II.5
Obsazení Rady KTK
____________________________________________________________________________
III.1

Návrh rozpočtu města na rok 2019 (vč. plánu hospodářské činnosti)

III.2

Smlouva o kontokorentním úvěru

____________________________________________________________________________
IV.1

Stanovení odměn pro rok 2018 neuvolněným členům zastupitelstva města a členům
výborů zastupitelstva města a komisí rady města z řad občanů a stanovení výše
paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním
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IV.2

Stanovení odměn pro rok 2019 neuvolněným členům zastupitelstva města, členům
výborů zastupitelstva města a komisí rady města z řad občanů a stanovení výše
paušální částky neuvolněným členům zastupitelstva města, kteří nejsou v pracovním
nebo jiném obdobném poměru

IV.3

Zásady řešení náhrady mzdy nebo platu, nebo výdělku ušlého v souvislosti s výkonem

funkce neuvolněného člena Zastupitelstva města Kopřivnice
____________________________________________________________________________
V.1
Plán zdraví a kvality života města Kopřivnice
____________________________________________________________________________
VI.1

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2018 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

a nakládání se stavebním odpadem na území Kopřivnice
____________________________________________________________________________
VII.1

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí dotace Armádě spásy

VII.2

Záležitosti Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.

VII.3

Návrh na schválení Dodatku č. 21 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města
Kopřivnice, p.o.

____________________________________________________________________________
VIII.1 Dodatek ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice
VIII.2 Žádosti ZŠ a MŠ 17. listopadu, ZŠ Emila Zátopka a ZŠ Lubina o zapojení projektů na
vybudování odborných učeben do výzvy integrovaná teritoriální investice ostravské
aglomerace
VIII.3 ZŠ Emila Zátopka - dodatek k darovací smlouvě
VIII.4 Dotační program na podporu kultury a osvětové činnosti na rok 2019
VIII.5 Dotace z dotačního programu na podporu mládeže, tělovýchovy a sportu a individuální
dotace v oblasti sportu
VIII.6 Žádost o individuální dotaci – Kopřivnické dny techniky 2019
____________________________________________________________________________
IX.1

Prodej nemovitosti č.p. 407, ul. Sokolovská v Kopřivnici

IX.2

Prodej nemovitosti č.p. 1015, ul. Tyršova v Kopřivnici

IX.3

Prodej Spínací stanice v PPK včetně technologie a kabelových rozvodů – zveřejnění
záměru

IX.4

Zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 1831/1 v k.ú. Kopřivnice (lokalita Na
Luhách za nadchodem nad kolejištěm)

IX.5

Prodej pozemků p.č 3020/24 a p.č. 3020/25 v k.ú. Kopřivnice ČEZ Distribuci, a.s. – pod
vybudovanou kioskovou trafostanicí (lokalita garáží „Pod Bílou horou“)
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IX.6

Dohody o přistoupení k dluhu

IX.7

Darovací smlouva - nabytí pozemků parc. č. 807/6, 807/7, 807/8, 807/9, 807/10, 807/11,
807/12, 807/13, 807/14 v k.ú. Mniší od Moravskoslezského kraje - Správy silnic
Moravskoslezského kraje (chodníkové těleso podél silnice II/486)

IX.8

Kupní smlouva – prodej pozemku parc. č. 547/107 v k.ú. Drnholec nad Lubinou

IX.9

Kupní smlouva – prodej pozemku parc. č. 3371/27 v k.ú. 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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