Usnesení
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(usnesení č. 202 – 219)

Usnesení
4. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 09. 01. 2007

202 -

Rada města po projednání
schvaluje
ukončení smlouvy o výpůjčce Notebooku PRESARIO včetně příslušenství
ze dne 02.07.2002
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitel
a
Mgr. Jaromírem Navrátilem – Etos, s místem podnikání v Kopřivnici, Česká 319,
IČ 67313256, jako vypůjčitel
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

203 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o konání zápisu do prvních tříd základních škol pro školní rok 2007/2008
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

204 -

Rada města po projednání
schvaluje
poskytnutí věcného daru absolventům Vyšší odborné školy v hodnotě 60,- Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

205 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce a budoucí darovací smlouvě
ze dne 22. 12. 2004
mezi
městem Kopřivnice jako výpůjčitel
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, IČ 70890692,
zastoupeným Ing. Evženem Tošenovským - hejtmanem kraje, jako půjčitel,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

206 -

Rada města po projednání
1. z ř i z u j e
pracovní skupinu pro posuzování žádostí o dotace v oblasti kultury a sportu
2. j m e n u j e
2.1 předsedou pracovní skupiny paní Dagmar Rysovou

1

Usnesení
4. schůze RM
09. 01. 2007
(usnesení č. 202 – 219)

2.2 další členy pracovní skupiny ve složení:
2.2.1 Ing. Radomíra Michálková
2.2.2 Ing. Lenka Heráková
2.2.3 paní Pavlína Sazovská
2.2.4 Mgr. Zdeněk Krajčír
2.2.5 Hana Pokludová
2.2.6 Mgr. Miroslav Kopečný
207 -

Rada města po projednání
1. zřizuje
v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“) jako své iniciativní a
poradní orgány
1.1
1.2
1.3
1.4

K omisi prevence kriminality a protidrogové prevence Rady města
Kopřivnice
Komisi pro mezinárodní vztahy Rady města Kopřivnice
Komisi pro projekt Zdravé město a Místní agendu 21 Rady města
Kopřivnice
Radu Kabelové televize Kopřivnice

2. jmenuje
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích
2.1

pana Ondřeje Rašku - předsedou Komise pro místní část Lubina Rady
města Kopřivnice
2.2
pana Václava Prašivku - předsedou Komise pro místní část Vlčovice
Rady města Kopřivnice
2.3
pana Ing. Jana Jalůvku - předsedou Komise pro místní část Mniší Rady
města Kopřivnice
2.4
pana Pavla Obrátila - předsedou K omise prevence kriminality
a protidrogové prevence Rady města Kopřivnice
2.5
paní Ing. Jarmilu Filipovou - předsedou Komise pro mezinárodní
vztahy Rady města Kopřivnice Rady města Kopřivnice
2.6
paní Dagmar Rysovou - předsedou Komise pro projekt Zdravé město
a Místní agendu 21 Rady města Kopřivnice
3 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města n a v r h n o u t
pana Oldřicha Ryse - předsedou Rady Kabelové televize
208 -

Rada města po projednání
vydává
Jednací řád Rady města Kopřivnice
ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu.

209 -

Rada města po projednání
schvaluje
podání žaloby na určení vlastnictví k pozemku parcela číslo 1301/27 v k. ú.
Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
2
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podkladového materiálu.
210 -

Rada města po projednání
1. z r u š u j e
usnesení Rady města Kopřivnice č. 200/2006 ze dne 19.12.2006
2. 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
3. deleguje
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.
4. ukládá
zástupcům města v dozorčí radě Společnosti zabezpečit aktualizaci všech údajů
zapisovaných do obchodního rejstříku.

211 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
Provozní řád budovy Městského úřadu Kopřivnice, Štefánikova 1163,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

212 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nebytové prostory v objektu Domu s pečovatelskou službou na ul. České 320
v Kopřivnici, parcela č. 508/7 v k. ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

213 -

Rada města po projednání
1. souhlasí
1.1 s vynětím bytu č. 88 v 8. NP a bytu č. 99 v 1. NP oba o velikosti 0+1,
umístěných v Domě s pečovatelskou službou na ul. České 320 v Kopřivnici
z bytového fondu města Kopřivnice
1.2 se změnou účelu užívání prostor uvedených v bodě 1.1. ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového materiálu.

214 -

Rada města po projednání
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bere na vědomí
návrh na zřízení Domova pro seniory v objektu Domu s pečovatelskou službou
na ul. České 320, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
215 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o průběhu výběrového řízení na místo ředitele příspěvkové organizace
Středisko sociálních služeb Kopřivnice ve znění předloženém prostřednictvím
důvodové zprávy
2. j m e n u j e
dnem 05. 02. 2007 Ing. Evu Mündleinovou do funkce ředitelky příspěvkové
organizace Středisko sociálních služeb Kopřivnice, Česká 320.

216 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
návrh obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice o místních záležitostech veřejného
pořádku k připomínkování v souladu s vnitroorganizační směrnicí města Kopřivnice č.
21/2006, Legislativní pravidla,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. schvaluje
harmonogram připomínkování a projednávání obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice o místních záležitostech veřejného pořádku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

217 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost paní Pavly Šikulové o zařazení příspěvku na odstranění negativních vlivů
z dopravy do rozpočtu města Kopřivnice na rok 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města n e s c h v á l i t
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 80.000 Kč paní Pavle Šikulové z rozpočtu
města Kopřivnice na rok 2007 na odstranění negativních vlivů z dopravy.

218 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dodávce tepelné energie číslo 99072
mezi
městem Kopřivnice jako odběratel
a
společností Teplo Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163,
zastoupenou Ing. Miroslavem Krmelou - jednatelem společnosti jako dodavatel,
jejímž předmětem je dodávka tepelné energie do bytových domů v majetku města
Kopřivnice, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1
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podkladového materiálu.
219 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
námitku Československé obchodní banky, a. s., ze dne 29.12.2006 proti rozhodnutí
města Kopřivnice ze dne 07. 12. 2006 ve věci veřejné zakázky ,,Poskytnutí úvěru
na financování stavby – Pošta Kopřivnice“ o vyřazení nabídky ČSOB ze zadávacího
řízení.
2. n e v y h o v u j e
námitce uvedené v bodu1 tohoto usnesení ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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