MĚSTO KOPŘIVNICE
Starosta
2018-04-18
Informace o konání 23. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 26. dubna 2018 23. 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. – IV.

Projednání dílčích bodů programu

V.

Různé

VI.

Zpráva návrhové komise - kontrola přijatých usnesení

VII.

Závěr zasedání

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

III. střednědobý plán sociálních služeb na území města Kopřivnice se zapojením města
Štramberk a obcí Závišice a Ženklava na období 2018 -2021

II.2

Návrh smluv na poskytnutí dotací z rozpočtu města v r. 2018 v sociální oblasti

____________________________________________________________________________
III.1

Výstupy z jednání o tenisovém areálu

III.2

Individuální dotace ve sportu – energetické náklady Tenisový klub Kopřivnice

_________________________________________________________________________
IV. 1

Dohody o přistoupení k dluhu

IV.2

Darovací smlouva budovy márnice na hřbitově v místní části Lubina

IV.3

Informace o udělených výjimkách za rok 2017

IV.4

Kupní smlouva - prodej pozemku parc. č. 1058/2 v k.ú. Kopřivnice

Město Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice
tel.: +420 556 879 410, fax: +420 556 812 758, starosta@koprivnice.cz, www.koprivnice.cz
IDS: 42bb7zg, IČ: 00298077, DIČ: CZ00298077, číslo bankovního účtu: 1767241349/0800

MĚSTO KOPŘIVNICE

Město Kopřivnice – Starosta
IV.5

Bezúplatný převod pozemků parc. č. 822/16, 835/75 a 835/76 v k.ú. Vlčovice ČR
–

Státní pozemkový úřad

IV.6

Bezúplatný převod stravovny Moravskoslezskému kraji – zveřejnění záměru

IV.7

Výkup pozemků p.č. 46/2, 43/3 v k.ú. Mniší

____________________________________________________________________________

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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