MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2014-10-29
Svolání 1. Ustavujícího zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Na základě ustanovení § 91 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění, svolávám ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva města
Kopřivnice.
Místo konání:

Městský úřad Kopřivnice, konferenční místnost (10. patro, č. dv. 1084),
Štefánikova 1163

Doba konání:

6. listopadu 2014 v 16:00 hodin

Navržený program:
1.1 Zahájení, hymna
1.2 Složení slibu zastupitelstva města
1.3 Schválení programu ustavujícího zasedání zastupitelstva města
2. Schválení Jednacího řádu ustavujícího zasedání zastupitelstva města
3. Schválení způsobu volby starosty, místostarostů a dalších členů rady města
4. Volba členů návrhové komise, která bude vykonávat rovněž funkci komise volební pro volbu
starosty, místostarostů a dalších členů rady města
5. Určení ověřovatelů zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva města
6. Určení počtu členů rady města, počtu místostarostů
7. Určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva města uvolnění
8. Volba starosty
9. Volba místostarostů a dalších členů rady města, určení pořadí místostarosty, který bude
zastupovat starostu v době jeho nepřítomnosti a určení pořadí zastupování ostatními
místostarosty
10. Organizační záležitosti
11. Různé - diskuse
12. Zpráva komise, rekapitulace usnesení
13. Závěr
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MĚSTO KOPŘIVNICE

Město Kopřivnice – Starosta
Žádám všechny členy nově zvoleného zastupitelstva města, aby se dostavili nejméně
s půlhodinovým předstihem z důvodu zajištění organizačních záležitostí.

Za účelem jednotné prezentace všech členů zastupitelstva města na webových stránkách
města Vás žádám o individuální návštěvu fotoateliéru v přízemí kulturního domu nejlépe v den
konání ustavujícího zastupitelstva, kde od 14 hodin bude na Vaši návštěvu připravena
fotografka.

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 ustavující zasedání zastupitelstva a těším se na Vaši účast.

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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