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Usnesení
3. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 19. 12. 2006

136 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření odboru informací a vnějších vztahů k rozpočtu města Kopřivnice
na rok 2006 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu.

137 -

Rada města po projednání zveřejněného záměru
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako prodávající
a
AS-TRONIC, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo nám. 575, IČ 47974095,
zastoupenou p. Stanislavem Armeškem – jednatelem jako kupující,
jejímž předmětem je prodej pozemku v k.ú. Kopřivnice parc. 1954/2 – ostatní plocha,
jiná plocha o výměře 42 m2,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

138 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
část pozemku zjednodušené evidence p.č. 993 a pozemků katastru nemovitostí p.č.
134/3, 923/2 a 994 v katastrálním území Vlčovice za účelem dočasného užívání při
výstavbě objektu stavby „Silnice I/58 Vlčovice, most ev.č. 58-012“ Ředitelství silnic
a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupenou
ředitelkou Správy Ostrava Ing.Alenou Morysovou
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

139 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
Ing. Josefem Drozdem jako prodávající,
jejímž předmětem je
prodej pozemku, parcela číslo:
187 – 23044 m2 – lesní pozemek
v katastrálním území Vlčovice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
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140 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
návrh znění vzorové smlouvy na uzavření smlouvy o nájmu hrobového místa
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
nájemci,
jejíž předmětem bude nájem hrobového místa v kolumbáriu na pohřebišti
nacházejícím se na pozemku parcela č. 2461/11, k.ú. Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

141 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o skončení nájemní smlouvy č. N/24/99
mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel
a
Maloobchodní prodej tisku, s.r.o., se sídlem v Praze 4, Hvožďanská 5-7, IČ 26164132,
zastoupenou zmocněncem společnosti Robertem Ohrzalem jako nájemce,
jejímž předmětem je skončení nájmu části pozemku parcelní číslo 1925/1 – ostatní
komunikace, ostatní plocha o výměře 8 m²,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

142 -

Rada města po projednání
1. z r u š u j e
usnesení č. 18 přijaté na 1. schůzi Rady města konané dne 13.11.2006
2. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Boženou Böhmovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Hřbitovní ul. 1354,
IČ 42028442 jako nájemce,
jejímž předmětem bude pronájem nebytového prostoru v budově čp. 1354, parcela
č. 2461/6 a nebytového prostoru v budově bez č.p., parcela č. 2561/5, k.ú. Kopřivnice,
za účelem provozování pohřební služby,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

143 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu informační skříňky inv. č. 280000820080
na ul. Štefánikově v Kopřivnici
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
SNK Evropští demokraté, se sídlem v Praze, Radlická 2, 150 00 Praha 5, IČ 7086955,
zastoupeným Sdružením nezávislých Kopřivnice, zastoupeným p. Karlem Březinou
jako nájemce,
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
144 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření Odboru správy majetku města a investic k rozpočtu města
na rok 2006 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 a č. 2
podkladového materiálu.

145 -

Rada města po projednání
souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy
mezi
Janou Plankovou jako nájemce
a
Jaromírem Nalerajem, s místem podnikání v Kopřivnici, Štefánikova 198,
IČ 65527381, jako podnájemce,
jejímž předmětem bude podnájem nebytových prostor o celkové výměře 19,29 m2 na
ulici Záhumenní č.p.1152, p.č.769/2, k.ú.Kopřivnice, označeny jako „prodejna č.1 –
ANEX“ k provozování cestovní agentury, reklamní a propagační činnosti, a to na dobu
určitou od 1.1.2007 do 30.6.2007 za cenu odpovídající ceně nájmu sjednané mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel a Janou Plankovou, jako nájemce,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a přílohy č. 1 podkladového
materiálu.

146 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohod o ukončení kupních smluv o dodávce a odběru tepla a teplé užitkové
vody
mezi
městem Kopřivnice jako prodávající
a
odběrateli ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

147 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
podání výpovědi smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie
mezi
městem Kopřivnice jako zákazník pro odběrná místa podle seznamu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
a
Čez Prodej s.r.o. jako obchodník se sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8,
IČ 27232433,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
2. z m o c ň u j e
Ing. Ivana Viskupiče, vedoucího odboru OSM k podpisu výpovědí dle bodu 1 tohoto
usnesení.
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148 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 ukončení dílčího smluvního vztahu
mezi
městem Kopřivnice jako zákazník
a
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5, IČ
60193336 jako poskytovatel
pro telefonní čísla 556811493 a 556811495,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 zrušení telefonních linek převodem
mezi
městem Kopřivnice jako dosavadní zákazník
a
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 3, Olšanská 55/5, IČ
60193336 jako poskytovatel
a
Teplem Kopřivnice, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČO 26789264
jako zákazník navrhovatel
pro telefonní čísla dle seznamu předloženého prostřednictvím přílohy č.2
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu
2. z m o c ň u j e
p. Petra Marečka k podpisu ukončení dílčího smluvního vztahu dle bodu 1.1 a zrušení
telefonních linek převodem dle bodu 1.2 tohoto usnesení.

149 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod
kanalizací číslo 1075/477141310
mezi městem Kopřivnice jako odběratel
a
městem Kopřivnice , Štefánikova 1163 zastoupené Josefem Zimou realitní kancelář
REKAZ, Česká 385, Kopřivnice zastoupené Josefem Zimou jako plátce
a
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem v Ostravě, ulice
28.října 169, IČ 45193665, zastoupenou Ing. Robertem Víchou, vedoucím obchodního
oddělení, jako dodavatel,
jejímž předmětem je dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1.2 uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a odvádění odpadních vod
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kanalizací číslo 24338/477141310
mezi městem Kopřivnice jako odběratel
a
Teplem Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ
26789264, zastoupené Ing. Miroslavem Krmelou jednatelem jako plátce
a
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem v Ostravě, ulice
28.října 169, IČ 45193665 zastoupenou Ing. Robertem Víchou, vedoucím obchodního
oddělení, jako dodavatel,
jejímž předmětem je dodávka vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
150 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o poskytování elektrické energie
mezi
městem Kopřivnice jako dodavatel
a
Teplem Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 26789264,
zastoupené Ing. Miroslavem Krmelou - jednatelem jako odběratel,
jejímž předmětem je poskytování elektrické energie do výměníkové stanice tepla
v objektu č.p. 1152 na ulici Záhumenní v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

151 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie číslo 99015
mezi
městem Kopřivnice jako odběratel
a
Teplem Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 26789264,
zastoupené Ing. Miroslavem Krmelou - jednatelem jako dodavatel
jejímž předmětem je dodávka tepelné energie do objektů města Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie číslo 99078
mezi
městem Kopřivnice jako odběratel
a
městem Kopřivnice, zastoupené Josefem Zimou – Realitní kancelář REKAZ, se
sídlem v Kopřivnici, Česká 685, IČ 00298077 jako odběratel - plátce
a
Teplem Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 26789264,
zastoupené Ing. Miroslavem Krmelou - jednatelem jako dodavatel,
jejímž předmětem je dodávka tepelné energie do objektů města Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
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152 -

Rada města po projednání
uděluje
panu Josefu Zimovi s místem podnikání v Kopřivnici, Česká 685, IČ 15468283 plnou
moc
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

153 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o poskytování pitné vody
mezi
městem Kopřivnice jako dodavatel
a
Teplem Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 26789264,
zastoupené Ing. Miroslavem Krmelou - jednatelem jako odběratel,
jejímž předmětem je poskytování pitné vody do výměníkové stanice tepla
v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

154 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o průběhu řešení využití objektu č.p. 1152, ul. Záhumenní, Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

155 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.7 ke smlouvě ze dne 30. 09. 1992 o správě, provozu a údržbě
nebytových objektů (mandátní smlouvě)
mezi
městem Kopřivnice jako mandant
a
Josef Zima, (Rekaz) s místem podnikání v Kopřivnici, Česká 685, IČ 15468283, jako
mandatář,
jehož předmětem je změna,
ve znění návrhu dodatku předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu

156 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o výběrovém řízení na zajištění provozování jídelny v objektu správní
budovy MÚ Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

157 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci Odboru správy majetku města a investic o stavu realizace jmenovitých
investičních akcí, rekonstrukcí a oprav prováděných OSM v rámci rozpočtu města
Kopřivnice pro rok 2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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158 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.52/04/10/06 na akci „Oprava balkonů na
bytových domech č.p. 1369 a 1370 na ulici Pod Bílou horou v Kopřivnici“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Severomoravská stavební společnost s.r.o. se sídlem v Novém Jičíně,
Bezručova 31, IČ 47153849, zastoupenou Ing. Miroslavem Hruškou jednatelem a
ředitelem firmy jako zhotovitel
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

159 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o provozování vodního díla: „Průmyslový park KopřivniceVlčovice, III.etapa“ – SO 03 Sběrač splaškových vod
mezi
městem Kopřivnice (jako vlastníkem vodního díla)
a
firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. , se sídlem v Ostravě,
ul.28.října 169, IČ 45193665, zastoupenou Doc.Dr. Ing. Miroslavem Kynclem
generálním ředitelem společnosti jako provozovatel vodního díla
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

160 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání číslo
NJ/28/a/2006/Na v souvislosti s realizací akce „Předlažba chodníku na ul.
Francouzská v Kopřivnici“
mezi
městem Kopřivnice jako nájemce
a
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem v Ostravě,
Úprkova 1, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína,
IČ 00095711, zastoupenou Ing. Petrem Bartoníkem vedoucím střediska Nový Jičín,
jako pronajímatel
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

161 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření Dohody o skončení Smlouvy o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice, jako půjčitel
a
Českou republikou – Úřad práce v Novém Jičíně, se sídlem v Novém Jičíně, Msgr.
Šrámka 1030, zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Macíčkem, IČ 00562700, jako
vypůjčitel,
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jejímž předmětem je ukončení výpůjčky nebytových prostor o celkové výměře 256,00
m2 ve 3 nadzemním podlaží objektu č.p.1163, na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 uzavření Smlouvy o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice, jako půjčitel
a
Českou republikou – Úřad práce v Novém Jičíně, se sídlem v Novém Jičíně, Msgr.
Šrámka 1030, zastoupená ředitelem Ing. Jiřím Macíčkem, IČ 00562700, jako
vypůjčitel, jejíž předmětem je výpůjčka nebytových prostor o celkové výměře 1235,88
m2 ve 3 nadzemním podlaží objektu č.p.1163, na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
162 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření Dohody o skončení Smlouvy nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel
a
Ing. Alenou Křístkovou – A.S.E.A., s místem podnikání v Závišicích č.p.279, IČ
44190425, jako nájemce, jejíž předmětem je ukončení nájmu nebytových prostor
místnosti č.220 o výměře 36,00 m2 v I. nadzemním podlaží objektu č.p.244, na ulici
Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel
a
DaK ALKRA s.r.o., se sídlem v Závišicích č.p.279, zastoupená jednatelem Ing.
Alenou Křístkovou, IČ 27784878, jako nájemce,
jejímž předmětem je nájem nebytových prostor místnosti č.220 o výměře 36,00 m2 v I.
nadzemním podlaží objektu č.p.244, na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

163 -

Rada města po projednání
1.b e r e n a v ě d o m í

164 -

1.1

pozastavení projekčních prací do 30. 01. 2007 na akci „Tepelný zdroj města
Kopřivnice“

1.2

návrh znění dopisu společnosti TENZA, a.s. předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Teplo, s. r. o.,
po projednání
1. souhlasí
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165 -

1.1

s uzavřením smluv o sdružených službách dodávky elektrické energie mezi
ČEZ Prodej s.r.o. jako obchodník se sídlem v Praze 2, Vinohradská 325/8 IČ
27232433 a společností Teplo Kopřivnice s.r.o.jako zákazník pro odběrná
místa dle seznamu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu ve znění dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2
podkladového materiálu

1.2

s uzavřením smlouvy o poskytování veřejně dostupné telefonní služby mezi
Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Olšanská 55/5
Praha 3, IČ 60193336 jako poskytovatel
a společností Teplo Kopřivnice s.r.o.jako zákazník
pro telefonní čísla dle seznamu předloženého prostřednictvím přílohy č.3
podkladového materiálu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkladového
materiálu

1.3

s uzavřením smlouvy o uzavření Smlouvy o dodávce vody z vodovodu a
mezi
odvádění odpadních vod kanalizací číslo 24338/477141310
městem Kopřivnice jako odběratel a Teplem Kopřivnice s.r.o. Štefánikova
1163 zastoupené Ing. Miroslavem Krmelou jednatelem jako plátce a
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem v Ostravě,
ulice 28.října 169, IČ 45193665 zastoupenou Ing. Robertem Víchou, vedoucím
obchodního oddělení, jako dodavatel, jejímž předmětem je dodávka vody
z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č.5 podkladového materiálu.

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Teplo, s. r. o.,
po projednání
souhlasí
s uzavřením smluv o dodávkách tepelné energie mezi společností Teplo Kopřivnice
s.r.o. jako dodavatel a jednotlivými odběrateli dle seznamu předloženého
prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu ve znění dle návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

166 -

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Teplo, s. r. o.,
po projednání
souhlasí
s uzavřením smlouvy o poskytnutí revolvingového úvěru mezi společností Teplo
Kopřivnice s.r.o.jako žadatel a Českou spořitelnou a.s. jako poskytovatel a to na
základě žádosti o poskytnutí revolvingového úvěru dle matriálu předloženého
prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu ve znění dle návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č.4 podkladového materiálu.

167 - Rada města po projednání
1. j m e n u j e
komisi pro výběrové řízení na funkci ředitele příspěvkové organizace Středisko
sociálních služeb Kopřivnice včetně předsedy v tomto složení:
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Předseda:

Dagmar Rysová, místostarostka města Kopřivnice

Členové:

Ing. Josef Jalůvka, starosta města Kopřivnice
Miroslava Chodurová, ředitelka Domova důchodců Odry
Josef Škrobánek, ředitel Domova důchodců Příbor
Ing. Josef Jiřík, tajemník MÚ Kopřivnice
Jiřina Mikulenková, vedoucí odboru sociálních věcí a
zdravotnictví
Mgr. Helena Pýchová, psycholog

2. p o v ě ř u j e
Ing. Vlastu Oderskou funkcí tajemníka komise pro výběrové řízení.
168 -

Rada města po projednání
1. s o u h l a s í
1.1 s „Dohodou o výměně bytů“, která byla uzavřena dne 28. 11. 2006 mezi paní
Irenou Žigovou a paní Radanou Kubíčkovou ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2 s „Dohodou o výměně bytů“, která byla uzavřena dne 29. 11. 2006 mezi manžely
Lukášem Kudličkou a Lenkou Kudličkovou a panem Romanem Valou ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2. schvaluje
2.1

uzavření smlouvy o kauci na byt
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
paní Irenou Žigovou jako nájemce
jejímž předmětem je kauce na byt
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.

2.2

uzavření smlouvy o kauci na byt
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
paní Radanou Kubíčkovou jako nájemce
jejímž předmětem je kauce na byt
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového
materiálu.
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2.3

169 -

uzavření smlouvy o kauci na byt
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
panem Romanem Valou jako nájemce
jejímž předmětem je kauce na byt
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového
materiálu.

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e

170 -

1.1

nájemce bytu paní Moniku Linkovou ve znění důvodové zprávy, za podmínky
uzavření smlouvy o kauci na byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 22
Kč/m2

1.2

nájemce bytu pana Vítězslava Knebla ve znění důvodové zprávy, za podmínky
uzavření smlouvy o kauci na byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 18
Kč/m2

1.3

nájemce bytu paní Annu Podhráskou ve znění důvodové zprávy za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 22 Kč/m2

1.4

nájemce bytu pana Richarda Polacha ve znění důvodové zprávy, za podmínky
uzavření smlouvy o kauci na byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím
přílohy č. 4 podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 18
Kč/m2

1.5

nájemce bytu paní Danu Ksiažkovou ve znění důvodové zprávy, za podmínky
uzavření smlouvy o kauci na byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím
přílohy č. 5 podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 18
Kč/m2

Rada města po projednání
schvaluje
seznam pohledávek, které budou přednostně umořovány na základě dohod o
přistoupení k závazku v souladu s „Pravidly pro pronajímání bytů ve vlastnictví města
Kopřivnice“ ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu .

171 -

Rada města po projednání
1. zrušuje
1.1 bod 1.4 a 2.4 v usnesení č. 4522 přijaté na 59. schůzi Rady města Kopřivnice ze
dne 03. 10. 2006
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1.2 bod 1.2 a 2.2 v usnesení č. 4597 přijaté na 60. schůzi Rady města Kopřivnice ze
dne 17. 10. 2006

2. schvaluje
2.1

nájemce bytu pana Aleše Beiera ve znění důvodové zprávy bodu 2.1 a 3.1, za
podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 31. 12. 2006 ve znění návrhu
dohody o přistoupení k závazku předložené prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 22 Kč/m2.

2.2

nájemce bytu pana Daniela Beiera ve znění důvodové zprávy bodu 2.2 a 3.2, za
podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 31. 12. 2006 ve znění návrhu
dohody o přistoupení k závazku předložené prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 22 Kč/m2.

2.3

nájemce bytu paní Ludmilu Manovou ve znění důvodové zprávy bodu 2.3 a
3.3, za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 31. 12. 2006 ve znění
návrhu dohody o přistoupení k závazku předložené prostřednictvím přílohy č.
3 podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 18 Kč/m2.

2.4

nájemce bytu pana Davida Pavelu ve znění důvodové zprávy bodu 2.4 a 3.4, za
podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 31. 12. 2006 ve znění návrhu
dohody o přistoupení k závazku předložené prostřednictvím přílohy č. 4
podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 22 Kč/m2.

2.5

nájemce bytu pana Daniela Papáka ve znění důvodové zprávy bodu 2.5 a 3.5,
za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 31. 12. 2006 ve znění návrhu
dohody o přistoupení k závazku předložené prostřednictvím přílohy č. 5
podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 22 Kč/m2.

2.6

nájemce bytu manžele Ludvíka a Ludmilu Lorgerovy ve znění důvodové
zprávy bodu 2.6 a 3.6, za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 31. 12.
2006 ve znění návrhu dohody o přistoupení k závazku předložené
prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 18 Kč/m2.

2.7

společné nájemce bytu pana Miroslava Husára a slečnu Sandru Holubovou ve
znění důvodové zprávy bodu 2.7 a 3.7, za podmínky úhrady dohodnuté výše
dluhu do 31. 12. 2006 ve znění návrhu dohody o přistoupení k závazku
předložené prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového materiálu a za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 18 Kč/m2.

3 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
3.1

uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
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a
panem Alešem Beirem jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
3.2

uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
panem Danielem Beirem jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.

3.3

uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
paní Ludmilou Manovou jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.

3.4

uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
panem Davidem Pavelou jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového
materiálu.

3.5

uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
panem Danielem Papákem jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového
materiálu.

3.6

uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
manžely Ludvíkem Lorgerem a Ludmilou Lorgerovou jako přistupujícími
k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového
materiálu.
3.7

172 -

uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
panem Miroslavem Husárem a slečnou Sandrou Holubovou jako přistupujícími
k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového
materiálu.

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření smlouvy o poskytnutí
účelové dotace na opravu společných částí domu
ve výši 502 242,-Kč
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel dotace
a
Bytovým družstvem Erbenova 1116 , se sídlem v Kopřivnici, Erbenova 1116,
IČ 26857341, zastoupeným paní Janou Jurečkovou – předsedou družstva a panem
Jiřím Raškou – pověřeným členem družstva jako příjemce dotace
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

173 -

Rada města po projednání
1. neakceptuje
úpravu návrhu veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kopřivnice a obcí Závišice ve
věci výkonu přenesené působnosti podle § 76 odst. 1 písm. a) zákona č. 114/1992 Sb.,
o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen „veřejnoprávní smlouva“),
navrženou zastupitelstvem obce Závišice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. ukládá
odboru životního prostředí a zemědělství upravit návrh veřejnoprávní smlouvy
v souladu s bodem 1 tohoto usnesení a zaslat konečnou verzi k projednání
v zastupitelstvu obce Závišice.

174 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 výběr zhotovitele na realizaci zakázky „Zalesnění“ panem Luďkem Mičkou, se
sídlem ve Veřovicích 561, IČ 18078222
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy
1.2 uzavření smlouvy o dílo na zakázku „Zalesnění“ č. 53/2006/OŽP/e
mezi
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městem Kopřivnice jako objednatel
a
panem Luďkem Mičkou, s místem podnikání Veřovice č.p. 561, IČ 18078222,
jako zhotovitel,
jejímž předmětem je výsadba lesních dřevin v Lesích města Kopřivnice a na
plantáži vánočních stromků,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
175 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o provedení udržovacích prací na části mlýnského náhonu ve Vlčovicích –
části „ u Kahánků“ v délce 78 m
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

176 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o dosavadním postupu příprav pro zadání zpracování projektové dokumentace
úprav spodní části Masarykova náměstí
ve znění předloženého prostřednictvím bodů 1 a 2 důvodové zprávy
2. schvaluje
další postup při přípravě projektu „Úprava prostor starého centra Kopřivnice“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím bodu 3 důvodové zprávy.

177 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření odboru životního prostředí a zemědělství k rozpočtu města na rok
2006
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

178 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
termíny schůzí Rady města v roce 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č.1 podkladového materiálu.

2. bere na vědomí
návrh termínů zasedání Zastupitelstva města v roce 2007 ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
3. schvaluje
plán práce rady města na I. pololetí roku 2007 ve znění doplněného a upraveného
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
179 -

Rada města po projednání
vydává
vnitroorganizační směrnici Organizační řád Městského úřadu Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
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180 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
zadávací podmínky k podání nabídek na provedení systémového auditu Městského
úřadu Kopřivnice předložené prostřednictvím přílohy č.1 a č.2 podkladového
materiálu.

181 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření odboru Kancelář tajemníka MÚ k rozpočtu města Kopřivnice na
rok 2006 ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č. 1. podkladového
materiálu.

182 -

Rada města po projednání
vydává
Vnitroorganizační směrnici Oběh účetních dokladů
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

183 -

Rada města po projednání
vydá vá
Vnitroorganizační směrnici o hospodaření s majetkem a jeho evidenci
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

184 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 pojistné smlouvy č. 706-56817-13 ze dne 22. 11. 2005
mezi
městem Kopřivnice
a
Českou pojišťovnou, a.s., se sídlem v Praze 4, Spálená 75/16, IČ 45272956,
zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem pojišťovny,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

185 -

Rada města po projednání
schvaluje
změnu plánu kontrolní činnosti na 2. pololetí 2006 v oblasti veřejnosprávní kontroly
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

186 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
návrh vnitroorganizační směrnice O zadávání zakázek malého rozsahu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

187 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
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návrh organizačního postupu při povolování výjimek z povinností stanovených obecně
závaznými vyhláškami obcí ze dne 19.10.2006 ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. pověřuje
tajemníka městského úřadu vydat v souladu s navrženým organizačním postupem
příkaz tajemníka s účinností od 1.1.2007.
188 -

Rada města po projednání
1. zřizuje
v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
1.1
Komisi pro místní část Lubina Rady města Kopřivnice
1.2
Komisi pro místní část Vlčovice Rady města Kopřivnice
1.3
Komisi pro místní část Mniší Rady města Kopřivnice
2. vydává
v souladu s §118 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
2.1
Statut Komise pro místní část Lubina Rady města Kopřivnice ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
2.2
Statut Komise pro místní část Vlčovice Rady města Kopřivnice ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu,
2.3
Statut Komise pro místní část Mniší Rady města Kopřivnice ve znění
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu,

189 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost Okresního soudu v Novém Jičíně o oficiální stanovisko města Kopřivnice
k jeho ustanovování procesním opatrovníkem fyzickým osobám neznámého pobytu
dle ustanovení §29 odst. 3 občanského soudního řádu doručené dne 08.12.2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. nesouhlasí
s tím, aby do budoucna město Kopřivnice bylo podle občanského soudního řádu
ustanovováno procesním opatrovníkem fyzickým osobám neznámého pobytu.

190 -

Rada města po projednání
schvaluje
výpověď z nájmu bytu č. 12 o velikosti 0+1 vDomě s pečovatelskou službou, ul.
Česká 320, jehož nájemcem je pan Miroslav Driják, dle §711, odst. 2, písm. d)
občanského zákoníku .

191 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
podání žádosti o státní účelovou dotaci na Program prevence kriminality na místní
úrovni – Partnerství 2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
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podkladového materiálu.
192 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „TERNE
ČHAVE projekt vzdělávání odborných pracovníků center pro rozvoj funkční
gramotnosti romské mládeže“, (registrační číslo projektu CZ 04.1.03/2.1.15.2/0072),
mezi
městem Kopřivnice
a
MORAVSKOSLEZSKÝM KRAJEM, se sídlem v Ostravě, 28. října 117,
zastoupeným Ing. Evženem Tošenovským, hejtmanem kraje,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 zveřejnění záměru města pronajmout místnost o výměře 26,64 m2 v objektu č.p.
1181, parcela č. 1340/03, k.ú. Kopřivnice, na ulici Francouzská v Kopřivnici ve znění
návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

193 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č.
07812-012/06, mezi Českou poštou, s.p. Praha 3, Olšanská 38/9, odštěpný závod
Severní Morava, se sídlem Poštovní 1378/20, 768 60 Ostrava, IČ : 47114983(07) a
Městem Kopřivnice – ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu

194 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
udělení výjimky z počtu dětí zapsaných na 1 oddělení mateřské školy příspěvkové
organizace Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín pro školní rok 2006/2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
2. bere na vědomí
informaci o uzavření příspěvkové organizace Mateřské školy Kopřivnice okres Nový
Jičín v době od 27.12.2006 do 1.1.2007
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

195 -

Rada města po projednání
schvaluje
ředitelům příspěvkových organizací v oblasti školství mimořádné odměny za
spolupráci při údržbě a opravách majetku města v roce 2006 a činnostmi spojenými
s pracovní pohotovostí
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

196 -

Rada města po projednání
schvaluje
18
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rozpočtové opatření odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu k rozpočtu
města na rok 2006
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
197 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o akcích plánovaných v rámci mezinárodních vztahů v roce 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

198 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
AUDIOTEK s.r.o. se sídlem v Brně, Reissigova 281/11, 612 00 Brno, IČ 26943433,
zastoupenou jednatelem společnosti Erikem Rotterem jako prodávající, jejímž
předmětem je zvuková technika a příslušenství, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu

1.2 uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
Karel Nový - KN SOUND se sídlem v Sušicích, Palackého 269, 342 01 Sušice 3, IČ
69248907, jako prodávající, jejímž předmětem je 6 kusů odposlechových monitorů
HK audio PR:015X, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu
1.3 uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
Pro Music Center s.r.o. se sídlem v Brně, Rooseveltova 565/4, 602 00 Brno, IČ
25543181, zastoupenou Ing. Jiřím Svítilem - jednatelem jako prodávající, jejímž
předmětem je zesilovač Crown XLS602, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu

1.4 uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
HDT impex s.r.o. se sídlem v Dalovicích , Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, IČ
25236431, zastoupenou Jaroslavem Vébrem - jednatelem jako prodávající, jejímž
předmětem je CD přehrávač Omnitronic CDP-180 Silver, ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu .
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199 -

Rada města po projednání v rámci své působnosti podle ustanovení § 102, odstavec 2),
písmeno c) zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a
v rámci výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti SLUMEKO, s. r. o.
podle § 132, odstavec 1) zákona číslo 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném
znění, po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
odstoupení z funkce člena dozorčí rady obchodní společnosti SLUMEKO, s. r. o., se
sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58, IČ 25376021, pana Pavla Altrichtera ve znění
obsaženém v příloze č. 1 podkladového materiálu
2. v o l í
členem dozorčí rady obchodní společnosti SLUMEKO, s. r. o. , se sídlem
v Kopřivnici, Štefánikova 58, IČ 25376021, člena zastupitelstva města pana Ing.
Miroslava Kopečného s účinností od 1.1.2007.
Rada města po projednání

200 1. bere na vědomí
informaci o zániku funkce pana Mgr. Zdeňka Krajčíra, pana Jiřího Nováka a pana
Mgr. Lukáše Filipa ve Správní radě Regionálního muzea Kopřivnice, o. p. s. se sídlem
v Kopřivnici, Záhumenní 369 (dále jen „Společnost“) ve znění předloženém
prostřednictvím příloh č. 1, č. 2 a č. 3 podkladového materiálu.
2. doporučuje zastupitelstvu města delegovat

201 -

na uvolněná místa ve správní radě Společnosti podle čl. 8 odst. 9 zakládací smlouvy
Společnosti jako zástupce města ve Správní radě Společnosti
- pana Ing, Josefa Jalůvku, starostu města na místo uvolněné po Mgr. Zdeňku
Krajčírovi,
- paní Dagmar Rysovou, místostarostku města, na místo uvolněné po panu Jiřím
Novákovi,
- paní Ing. Lenku Herákovou, vedoucí oddělení kultury a cestovního ruchu
Odboru školství, kultury a cestovního ruchu Městského úřadu Kopřivnice, na
místo uvolněné po panu Mgr. Lukáši Filipovi.
Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
uzavření dohody o zásadách způsobu vypořádání movitého a nemovitého majetku
mezi městem Kopřivnice a FOTO MORAVA, s. r. o. se sídlem v Kopřivnici,
Máchova 1147, IČ 61947954 a Červený kámen, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici,
Palackého 514/10, IČ 26818507 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu
2.

souhlasí

se zpětvzetím návrhu na vyklizení pozemků podaného městem Kopřivnice u
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Okresního soudu v Novém Jičíně dne 29. 6. 2006 ve věci město Kopřivnice proti
Červený kámen, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Palackého 514/10, IČ 26818507

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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