MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2011-12-07
Informace o konání 7. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice

Starosta města svolává na čtvrtek 15. prosince 2011 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

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:
VII.2

Projekt „Odkanalizování vybraných obcí regionu Novojičínska – Odkanalizování m. č.
Lubina“ v rámci Svazku obcí regionu Novojičínska – přijetí podpory ze SFŽP v rámci
OPŽP, přijetí podpory z MS kraje, smlouva o poskytnutí podpory, koncesní smlouva,
dohoda o ručení, zástavní smlouva, dodatek č. 2 ke smlouvě o financování, dohoda
vlastníků provozně souvisejících kanalizací

____________________________________________________________________________
VIII.5 Výběrové řízení „Výběr partnera pro kapitálový vstup do společnosti TEPLO Kopřivnice,
s. r. o., a realizaci projektu Modernizace CZT Kopřivnice“
____________________________________________________________________________
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IV.4

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice č. 1/2011 o stanovení školských obvodů
základních škol zřízených městem Kopřivnice

____________________________________________________________________________
II. 1

OZV města Kopřivnice č. 2/2011 o stanovení míst a času, ve kterém mohou být
provozovány sázkové hry pomocí technických zařízení

___________________________________________________________________________
III.1

Návrh obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 3/2011 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů

III.2

Návrh obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 4/2011 o místním poplatku
o místním poplatku ze psů

III.3

Návrh obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice č. 5/2011 o místním poplatku za
provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní
místo lokálního herního systému

III.4

Rozpočtová opatření k rozpočtu města na rok 2011

III.5

Smlouva o kontokorentním úvěru

III.6

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 10459/11/LCD

III.7

Návrh rozpočtu města Kopřivnice (vč. plánu hospodářské činnosti) na rok 2012

III.8

Smlouva o půjčce (TEPLO Kopřivnice, s. r. o.)

____________________________________________________________________________
IV.11 Výzva k podání nabídek koncesního řízení „Zajištění kulturně-osvětových činností
v rámci Kulturního domu Kopřivnice včetně jeho správy a provozování“
IV.1

ZŠ dr. Milady Horákové - dodatek č. 10 ke zřizovací listině

IV.2

Dodatek č. 2 k darovací smlouvě – ZŠ a MŠ 17. listopadu

IV.3

Žádost o spoluúčast města na projektu „ZŠ Alšova – škola 21. století, zkvalitnění
infrastruktury pro vzdělávání“

IV.5

Souhlas zřizovatele s projektem MŠK, p. o., Svět je velká zahrada III.

IV.6

Dohoda s obcí Libhošť o úhradě poměrné části neinvestičních výdajů za žáka plnícího
povinnou školní docházku v ZŠ v Kopřivnici

IV.7

Dodatek č. 7 k darovací smlouvě – Mateřské školy Kopřivnice, p. o.

IV.8

Dotace ASK Tatra Kopřivnice

IV.9

Vyúčtování Smlouvy o poskytnutí účelové dotace uzavřené mezi městem Kopřivnice
a panem Vítězslavem Váňou za období 01.01.2010 do 31.12.2010

IV.10 Vyúčtování dotace z rozpočtu města Kopřivnice na období 01.01.2010 do 31.12.2010 –
Cestovní kancelář Agentura Fox
___________________________________________________________________________
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V.1

Darovací smlouva

____________________________________________________________________________
VI.1

Využití objektu hájenky v Janíkově sedle – zřízení předkupního práva

VI.2

Projekt odstraňování starých ekologických zátěží – Skládka kalů Kopřivnice – poskytnutí
dotace z OPŽP na realizaci akce

____________________________________________________________________________
VII.1

Uzavření darovací smlouvy k pozemkům p. č. 105/12, p. č. 105/13 a p. č. 105/14 v k. ú.
Kopřivnice (s MS krajem v rámci stavby – bezbariérové město – ul. Obránců míru)

VII.3

Příprava projektů pro podání žádostí o dotaci z Regionálního operačního programu
Moravskoslezsko – financování spoluúčastí a udržitelnosti projektů

VII.4

Zveřejnění záměru města prodat část (cca 1 000 m2) pozemku parc. č. 3367/7 v k. ú.
Kopřivnice panu Evženu Chalupovi (lokalita za garážemi u čerpací stanice směrem na
Závišice)

____________________________________________________________________________
VIII.1 Dohody o přistoupení k závazku
VIII.2 Poskytnutí účelové dotace domu na opravu společných částí domu č. p. 1019 a č. p.
823
VIII.3 Prodej domu č. p. 1046 - 1050 na ulici Obránců míru v Kopřivnici
VIII.4 Prodej garáže – ul. Obránců míru (J. Bajerová)
____________________________________________________________________________

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. Josef Jalůvka
starosta
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