MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2019-09-11
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 19. září 2019 7. 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

Složení slibu

I.5

Schválení programu, schválení způsobu hlasování

I.6

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

Zpráva o stavebně technickém stavu mostních objektů v majetku města ve správě spol.
SLUMEKO

____________________________________________________________________________
III.1

Smlouvy o zpracování osobních údajů

____________________________________________________________________________
IV.1

Zajištění dostupnosti a udržitelnosti vybraných sociálních služeb sociální prevence v
období 2020-2021 prostřednictvím Fondu sociálních služeb Moravskoslezského kraje

IV.2

Návrh smluv na poskytnutí dotací a darů z rozpočtu města v r. 2019 v sociální oblasti

____________________________________________________________________________
V.1

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji, 2. výzva – smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu města Kopřivnice
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VI.1

Jmenování do správní a dozorčí rady Regionálního muzea v Kopřivnici, o.p.s.

____________________________________________________________________________
VII.1

Parkoviště s propustným povrchem na ul. Zd. Buriana

VII.2

Rámcová smlouva mezi Moravskoslezským krajem a městem Kopřivnice o spolupráci při
přípravě a realizaci staveb křižovatek NJ/K/19 a NJ/K/30

____________________________________________________________________________
VIII.1 Svazek obcí regionu Novojičínska – Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska
včetně Zprávy revizní komise za rok 2018
VIII.2 Prodej pozemku p.č. 2428/3 v k.ú. Kopřivnice panu Lamborovi (lokalita u restaurace „Na
koupališti“)
VIII.3 Smlouva o bezúplatném převodu - nabytí pozemku p.č. 1006/36 v k.ú. Vlčovice od ŘSD
ČR (lokalita komunikace naproti firmy Erich Jaeger – stavba autobusové zastávky)
VIII.4 1.Darovací smlouva - nabytí pozemku p. č. 547/135 v k.ú. Drnholec nad Lubinou
do majetku města Kopřivnice
2. Darovací smlouva - převod pozemku p. č. 555/17 v k.ú. Drnholec nad Lubinou
do majetku Moravskoslezského kraje - Správy silnic Moravskoslezského kraje
( v lokalitě staré cesty z Kopřivnice do Lubiny - pod mostem)
VIII.5 Aktivní odmítnutí úplatného převodu pozemku parc. č. 883/18 v k.ú. Kopřivnice
z vlastnictví ČR – ÚZSVM, Bezúplatný převod pozemku parc. č. 883/18 v k.ú. Kopřivnice
z vlastnictví ČR – ÚZSVM (komunikace za Katolickým domem v Kopřivnici)
VIII.6 Kupní smlouva – prodej pozemku parc. č. 923/7 v k.ú. Vlčovice
VIII.7 Darovací smlouva - nabytí pozemku parc. č. 981/27 v k.ú. Vlčovice od
Moravskoslezského kraje - Správy silnic Moravskoslezského kraje (chodníkové těleso
podél silnice II/486)
VIII.8 Budoucí darovací smlouva - nabytí pozemků parc. č. 1688/7 a parc. č. 1688/8 v k.ú.
Kopřivnice od Moravskoslezského kraje - Správy silnic Moravskoslezského kraje
(chodníkové těleso podél silnice II/480 před Komerční bankou)
VIII.9 Darovací smlouva – p.č. 806/38 k.ú. Mniší (p.Chromečková)
VIII.10 Kupní smlouva – p.č. 661/379 k.ú. Vlčovice, Smlouva o budoucí smlouvě kupní p.č. 661/378 k.ú. Vlčovice
____________________________________________________________________________
IX.1

Žádost o doplnění sportoviště do dotační smlouvy

IX.2

Žádosti o poskytnutí individuální dotace a rámcová dotační smlouva

IX.3

Dotační program na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových aktivit pro
rok 2020

IX.4

Dodatky ke zřizovacím listinám
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IX.5

Dodatky k darovacím smlouvám

IX.6

Dotace z dotačního programu 2/OŠKS/2019 na podporu kultury a osvětové činnosti

IX.7

Souhrnná zpráva o stavu školství na území města Kopřivnice

IX.8

Žádost o individuální dotaci – Kopřivnické dny techniky 2020

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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