MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2019-06-12
Informace o konání 6. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 20. června 2019 6. 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. – VII.

Projednání dílčích bodů programu

VIII.

Různé

IX.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

X.

Závěr zasedání

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

Účetní závěrka města Kopřivnice k 31.12.2018
Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2018

II.2

Střednědobý výhled rozpočtu města Kopřivnice na období 2020-2022

____________________________________________________________________________
III.1

Návrh na schválení Dodatku č. 22 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města
Kopřivnice, p.o

___________________________________________________________________
IV.1 Rozpočtové opatření odboru rozvoje města
____________________________________________________________________________
V.1

Dohody o přistoupení k dluhu

V.2

Prodej pozemku a zřízení věcného břemene p.č. 405/17 v k.ú. Mniší paní Olze
Strejčkové (v lokalitě slepé ulice za fotbalovým hřištěm)
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V.3

Rozpočtová opatření odboru majetku města

V.4

Zveřejnění záměru města směnit část pozemku p.č. 1047/1 v k.ú. Větřkovice u Lubiny
(manž. Dvořákovi)

VI.1

Dodatky ke zřizovacím listinám ZŠ a MŠ 17. listopadu, ZŠ Kopřivnice - Lubina a
Mateřské školy Kopřivnice, p.o.

VI.2

Dodatky k darovacím smlouvám ZŠ Lubina a ZŠ a MŠ 17. listopadu

____________________________________________________________________________
VII.1

Návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný paní Ludmilou Slaninovou

VII.2

Vydání Územního plánu 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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