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Informace o konání 22. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
Starosta města svolává na čtvrtek 23. června 2022 22. 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. – 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

Účetní závěrka města Kopřivnice k 31.12.2021
Závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2021

________________________________________________________________________________
III.1

Dotační program na podporu individuální bytové výstavby v Kopřivnici
02/ORM/2022 – průběžné hodnocení

III.2

Muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových - schválení realizace projektu

III.3

Rozpočtové opatření odboru rozvoje města

________________________________________________________________________________
IV.1

Prodej pozemků v lokalitě „ZÁPAD“ společnosti EDEN ROŽNOV s.r.o.

IV.2

Prodej pozemků parc. č. 833/2 a parc. č. 833/4 v k.ú. Mniší.
Koupě pozemku parc. č. 833/10 v k.ú. Mniší (lokalita U VODOJEMU)

IV.3

Prodej částí pozemků parc. č. 600/10 díl „e“, parc. č. 597/3 díl „d“ v k.ú. Vlčovice.
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Koupě části pozemku parc. č. st. 173/1 díl „a“ v k.ú. Vlčovice (lokalita před
bývalou prodejnou COOP - provozovna manželů Olejníčkových)
IV.4

Koupě pozemku parc. č. 398/16 v k.ú. Mniší od manželů Václava a Petry Lichnovských

IV.5

Koupě pozemku parc. č. 1318/6 v k.ú. Kopřivnice od manželů Jiřího a Ing. Pavly
Klosových
Koupě pozemku parc. č. 1318/5 v k.ú. Kopřivnice od pana Jiřího Klose (lokalita – bývalé
házenkářské hřiště)

IV.6

Směnná smlouva pozemku parc. č. 1705/130 v k. ú. Kopřivnice za pozemek
parc. č. 589/23 v k.ú. Drnholec nad Lubinou – Ing. Milan David, Jana Davidová

IV.7

Darovací smlouva - nabytí pozemku parc. č. 2722/3 v k. ú. Příbor od města
Příbor – „Cyklistické propojení Kopřivnice, Paseky – Závišice“

IV.8

Zveřejnění záměru města prodat pozemky parc. č. 1662, parc. č. 1663, parc. č. 1664 a
parc. č. 1666/2 v k. ú. Kopřivnice (lokalita za Tescem)

IV.9

Prodej nově oddělených pozemků parc. č. 850/10 a parc. č. 850/11 v k. ú. Mniší

IV.10

Rozpočtové opatření odboru majetku města

________________________________________________________________________________
V.1

Rámcové smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kopřivnice - Klub
házené Kopřivnice, z.s., Hockey club Kopřivnice, z.s.

V.2

Žádost ZŠ Emila Zátopka, ZŠ dr. Milady Horákové, ZŠ a MŠ 17. listopadu a ZŠ Alšova o
schválení zapojení do projektů IROP programu 2021+

V.3

Dodatek ke zřizovací listině Domu dětí a mládeže Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, p. o.

________________________________________________________________________________
VI.1

Rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví

VI.2

IV. střednědobý plánu rozvoje sociálních služeb na léta 2023-2026

________________________________________________________________________________
VII.1

Udělení titulu Významná osobnost Karlu Lopraisovi

________________________________________________________________________________
VIII.1

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice k zajištění udržování čistoty ulic a jiných
veřejných prostranství k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné
zeleně

____________________________________________________________________________
IX.1

Obecně závazná vyhláška města Kopřivnice o nočním klidu

IX.2

Stanovení počtu členů zastupitelstva města Kopřivnice pro volební období 2022-2026

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
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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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