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Usnesení
10. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 13. 03. 2007

355 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
platných od 01. 10. 2006 část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto
žadatelům:
1.1 Kristýně Kucharové o velikosti 1+1 za podmínek uvedených v důvodové
zprávě (žádost ze dne 20. 02. 2007 – příloha č. 2)
ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. neschvaluje
zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
platných od 01. 10. 2006 část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto
žadatelům:
2.1 Petře Šadonové
(žádost ze dne 16. 01. 2007 – příloha č. 1)
2.2 Ludmile Mechlové
(žádost ze dne 21. 02. 2007 – příloha č. 3)
ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1 a 3
podkladového materiálu.

356 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města v z í t n a v ě d o m í
přehled výjimek udělených za rok 2006 na zajištění bytu podle
„Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

357 -

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 dohody o narovnání
mezi
městem Kopřivnice jako pronajimatel
a
paní Helenou Horákovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Česká 1366,
IČ 65523008 jako žadatel
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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358 -

Rada města po projednání
schvaluje
podání návrhu města jako žalobce k Okresnímu soudu Nový Jičín na soudní výkon
rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně sp. zn. 12 C 386/2005 – 37
ze dne 04. 05. 2006 vyklizením bytu a úhradě nákladů řízení proti žalovaným Petru
a Andree Křenkovým.

359 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
podání návrhu města jako žalobce k Okresnímu soudu Nový Jičín na vyklizení
bytu po uplynutí doby, na kterou byl nájem bytu sjednán nájemcům:
1.1 paní Petře Kolibové
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy bodu 1.1
podkladového materiálu
1.2 paní Renátě Mirošové
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy bodu 1.2
podkladového materiálu
1.3 paní Emílii Kakurové
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy bodu 1.3
podkladového materiálu
1.4 paní Kristině Hořelkové
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy bodu 1.4
podkladového materiálu
1.5 paní Gabriele Veřmiřovské
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy bodu 1.5
podkladového materiálu

360 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
nájemce nebytového prostoru:
1.1 paní Martinu Kunčarovou s místem podnikání v Kopřivnici, Ke Koryčce
771/14, IČ 74372297 za dohodnuté nájemné ve výši 1 000 Kč/m2/rok
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy bod 1.1
podkladového materiálu
1.2 paní Evu Berekovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Štefánikova 1074,
IČ 66718791 za dohodnuté nájemné ve výši 1150 Kč/m2/rok
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy bod 1.2
podkladového materiálu.

361 -

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
mezi
městem Kopřivnicí jako poskytovatel dotace
a
Bytovým družstvem U Fojtství, se sídlem v Kopřivnici, I. Šustaly 1080,
IČ 26857073, zastoupeným p. Dušanem Jahodou – předsedou družstva
a p. Kateřinou Pakrovou – pověřeným členem družstva jako příjemce dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí domu
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ve výši 331 961 Kč,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
362 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 přehled zakázek za rok 2006 dle vnitroorganizační směrnice o zadávání
zakázek malého rozsahu, zajišťovaných odborem bytového hospodářství
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu
1.2 přehled zakázek oprav bytového fondu za rok 2006, který zajišťuje REKAZ
- realitní kancelář s.r.o., se sídlem v Kopřivnici na ul. Česká 685,
IČ 64608409 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2
podkladového materiálu.

363 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o prominutí úroků z prodlení
mezi
městem Kopřivnicí jako poskytovatel
a
Bytovým družstvem Pod Bílou horou , se sídlem v Kopřivnici,
Pod Bílou horou 961, IČ 26875683, zastoupeným p. Pavlem Podlasem – předsedou
družstva a pí Marií Stočkovou – pověřeným členem družstva jako příjemce,
jejímž předmětem je prominutí úroků z prodlení ve výši 6 550,24 Kč,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

364 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
výpověď z nájmu bytu dle § 711 odst. 2 občanského zákoníku v platném znění
nájemcům:
1.1 panu Lubomíru Večerkovi ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
důvodové zprávy bodu 1.1 podkladového materiálu
1.2 manželům Pavlu a Michaele Zátopkovým ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím důvodové zprávy bodu 1.2 podkladového materiálu.

365 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o výkonu státní správy v oblasti školství za rok 2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

366 -

Rada města po projednání
schvaluje
poskytnutí věcného daru oceněným pedagogům při příležitosti oslav Dne učitelů
v roce 2007 v hodnotě 299,- Kč
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

367 -

Rada města po projednání
1. svěřuje
3
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Domu dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvkové organizaci dle
zákona 128/2000 Sb., v platném znění, § 102, odstavce 2, písmene m) působnost rady
města Kopřivnice ve věci rozhodování o uzavírání nájemních smluv a smluv o
výpůjčce nemovitého majetku (nebytové prostory, pozemky), který jí byl svěřen k
využití zřizovací listinou, na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou maximálně 3 měsíce
nebo na dobu určitou maximálně 3 roky
2. schvaluje
Domu dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvkové organizaci:
2.1 použití části provozního příspěvku do výše 3.000,- Kč na reprezentaci školy
2.2 finanční limit ve výši 10% z provozního příspěvku mimo energie na čerpání
na mzdy.
368 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o místu, termínu a době pro podání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2007/2008 příspěvkové organizace Mateřské školy
Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvková organizace
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

369 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
přehled zakázek malého rozsahu, u nichž hodnota předmětu zakázky bez daně
z přidané hodnoty přesahuje 30 000 Kč v jednotlivém případě, spravovaných odborem
školství, kultury, sportu a cestovního ruchu v roce 2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu

370 -

Rada města po projednání
1. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
1.1 Pedagogicko-psychologickou poradnou, Nový Jičín, příspěvkovou organizací
se sídlem v Novém Jičíně, Žižkova 3, IČ 0062330381, zastoupenou Mgr. Jiřím
Novákem - ředitelem jako příjemce,
jejímž předmětem je úhrada nákladů na využití nebytových prostor – teplo, elektrická
energie, vodné, stočné, Internet a ostatní režijní náklady
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 Junákem – svazem skautů a skautek ČR, středisko Kopřivnice se sídlem
v Kopřivnici, Husova 1312, IČ 60336439, zastoupeným Ing. Zdeňkem Michálkem
jako příjemce,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na činnost, tradiční akci, projekt a akci v rámci
mezinárodních vztahů v roce 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu.

371 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o prominutí dluhu
4

Usnesení
10. schůze RM
13. 03. 2007
(usnesení č. 355 - 452)

mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
AVZO TSČ ČR KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Česká 868, IČ 00576689
zastoupená Ladislavem Kopelcem – předsedou jako dlužník,
jejímž předmětem je prominutí a zánik smluvní pokuty ze Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu města ze dne 20.03.2006,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
372 -

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 dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
ze dne 12. 03. 2007
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
FC Vlčovice - Mniší, se sídlem v Kopřivnici – Vlčovice, IČ 45215243, zastoupeným
Václavem Lichnovským a Ing. Vojtěchem Jalůvkou jako příjemce,
jehož předmětem je doplnění účelu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

373 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu o akcích pořádaných
v rámci mezinárodních vztahů za rok 2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

374 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
zápis č. 1 z jednání Komise pro mezinárodní vztahy Rady města Kopřivnice
ze dne 14. 02. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

375 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 rozpočtové opatření odboru ŠK k rozpočtu města na rok 2007
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření dodatku č.l ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
ze dne 12. 03. 2007
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Sborem dobrovolných hasičů Lubina II., organizační jednotkou sdružení, se sídlem
v Kopřivnici, Lubina č.p. 230, IČ 65472560, zastoupeným panem Jaromírem
Durčekem, velitelem sboru jako příjemce,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na dopravu do Háje (Slovensko) na pohárovou
soutěž,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
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2. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření dodatku č.l ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ze
dne 28.2.2007
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
FC Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Komenského 830, IČ 64629937, zastoupeným
Zdeňkem Kurečkou jako příjemce,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených
s dopravou fotbalistů a doprovodu na mezinárodní fotbalový turnaj do Trappes
(Francie),
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkladového materiálu.
376 -

Rada města po projednání
1.bere na vědomí
informaci odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu o pozvání oficiální
delegace z Kopřivnice na návštěvu do:
1.1 partnerského města Castiglione del Lago (Itálie) v době od 27.4. do 2.5. 2007
1.2 partnerského města Zwönitz (Německo) v době od 31.5. 2007 do 3.6. 2007
2. s c h v a l u j e
2.1 zahraniční pracovní cestu do partnerského města Castiglione del Lago (Itálie)
v době od 26.4 do 3.5. 2007 ve složení:
2.1.1 Ing. Josef Jalůvka
2.1.2 paní Dagmar Rysová
2.1.3 Mgr. Miroslav Kopečný
2.1.4 paní Daniela Schwarzerová
2.1.5 Ing. Lenka Heráková
2.1.6 pan David Macháček
2.1.7 Ing. Renata Molková
2.2 zahraniční pracovní cestu do partnerského města Zwönitz (Německo) v době
od 31.5 do 3.6. 2007 ve složení:
2.2.1 Ing. Josef Jalůvka
2.2.2 pan Vladislav Kryške
2.2.3 Mgr. Dagmar Jančálková
2.2.4 Mgr. Jarmila Filipová

377 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne 29. 06. 2005
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
společností LUDVÍK MORAVIA, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 404,
IČ 60318571 zastoupenou panem Lubomírem Sazovským - jednatelem jako nájemce
jehož předmětem je nájem movitých věcí,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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378 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 5 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 09. 02. 1998
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitel
a
panem Vítězslavem Váňou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 368/1a,
IČ 63053128 jako vypůjčitel,
jehož předmětem je výpůjčka movitého majetku,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

379 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o činnosti manažera turistické destinace Kopřivnicko za rok 2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

380 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
doporučení odboru školství, kultury, sportu a cestovního ruchu ke zřízení letopisecké
komise Rady města Kopřivnice
2. u k l á d á
odboru právnímu připravit návrh na zřízení letopisecké komise rady města
pro schůzi Rady města Kopřivnice dne 03. 04. 2007.

381 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
zhodnocení činnosti roku 2006 a Plán činnosti na rok 2007 Kulturního domu
Kopřivnice, příspěvkové organizace, se sídlem Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice.
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. u k l á d á
2.1 OŠK zpětně vyhodnotit činnost KDK, p. o., za uplynulých 5 let
2.2 Mgr. V. Jílkovi - řediteli KDK, p. o., připravit koncepci činnosti KDK, p. o.,
na budoucí 4 roky
• zprávy předložit do RM dne 24. 04. 2007

382 -

Rada města po projednání
souhlasí
se zasláním žádosti o poskytnutí dotace na Ministerstvo pro místní rozvoj do
programu č. j. 2590/2007-72 Podpora rozvoje severozápadních Čech a
Moravskoslezského kraje na rekonstrukci informačního systému Lašská brána Beskyd.

383 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárce
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a
Radimem Wankem jako obdarovaný,
jejímž předmětem je peněžitý dar,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
384 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku programu VPOHO – Turné pro
nízkoprahy
mezi
městem Kopřivnice jako příjemce
a
Českou asociací streetwork, o. s., se sídlem v Praze 12, Rakovského 3138,
IČ 67778372, zast. Mgr. Jindřichem Rackem jako poskytovatel,
jejímž předmětem je poskytnutí nadačního příspěvku programu VPOHO – Turné
pro nízkoprahy ve výši 20 000,- Kč,
ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.

385 -

Rada města po projednání
schvaluje
poskytnutí příspěvku Ing. Evě Mündleinové, ředitelce Střediska soc. služeb města
Kopřivnice, p. o., na úhradu hovorného ze soukromého mobilního tel. přístroje
pro služební účely ve výši 400,- Kč měsíčně z rozpočtu Střediska soc. služeb města
Kopřivnice, p.o.
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

386 -

Rada města po projednání
1. souhlasí
s uzavřením smlouvy o nájmu k bytu v Domě s pečovatelskou službou v majetku
města Kopřivnice jako pronajímatel a osobou, uvedenou v důvodové zprávě,
jejímž předmětem je pronájem bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou
službou za podmínek specifikovaných v důvodové zprávě podkladového materiálu
2. zmocňuje
Ing. Evu Mündleinovou - ředitelku příspěvkové organizace Středisko sociálních
služeb města Kopřivnice k uzavření smluvních vztahů dle podmínek uvedených
v důvodové zprávě podkladového materiálu
3. pověřuje
Ing. Evu Mündleinovou - ředitelku příspěvkové organizace Středisko soc. služeb
města Kopřivnice k podpisu smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení.

387 -

Rada města po projednání
neschvaluje
dofinancování rozdílu na realizaci projektu „Krizového bydlení v Azylovém domě
na ul. Horní 1114“ mezi poskytnutou účelovou dotací a skutečnými náklady
na jeho realizaci ve výši 37.079,30 Kč
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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388 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o zajištění požární bezpečnosti města
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 předloženého materiálu.
2. schvaluje
opatření pro zabezpečení akceschopnosti Jednotky Sboru dobrovolných hasičů
Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 předloženého
materiálu.

389 -

Rada města po projednání
1. s o u h l a s í
s podáním žádosti o dotaci z Ministerstva vnitra – generálního ředitelství Hasičského
záchranného sboru České republiky na vybudování bezdrátového vysílání rozhlasu
v Kopřivnici s cílem jeho rozvoje a zapojení do jednotného systému varování
a vyrozumění ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.
2. u k l á d á
odboru financí zapracovat do rozpočtového výhledu spoluúčast města pro rok 2008
ve výši 1 050 000 Kč na výstavbu bezdrátového rozhlasu v Kopřivnici.

390 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
přehled spravovaných zakázek oddělení krizového řízení uzavřených v roce 2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

391 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření příkazní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako zadavatel
a
panem Mgr. Zdeňkem Babincem jako příkazník,
jejímž předmětem je zhotovení kroniky města za rok 2006,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

392 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o vytvoření díla
mezi
městem Kopřivnice jako zadavatel
a
Kabelovou televizí Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 988,
IČ 60318988, zastoupenou Ing. Janem Bittnerem - jednatelem společnosti,
jejímž předmětem je příprava zpravodajství pro vysílání kabelové televize,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.

393 -

Rada města po projednání
schvaluje
9
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prominutí poplatku za užívání veřejného prostranství firmě VLTAVA-LABE-PRESS,
a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, Nám. Přemysla Otakara II. 8/5, IČ 61860981,
pro pořádání akce „Den s Deníkem“ dne 16. 4. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
394 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
seznam veřejných zakázek převyšujících částku 30 000 Kč realizovaných v roce 2006
odborem informací a vnějších vztahů
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

395 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 smlouvy o dílo ze dne 13. 02. 2006
mezi
městem Kopřivnice jako zadavatel
a
Universal Productions, Ltd. se sídlem Tower Bridge Business Complex, Block J, Suite
401, 100 Clements Road, SE16 DG, zastoupenou ředitelem panem Romanem Jurikem
BA Hons, číslo společnosti vedené v registru společností ve Velké Británii: 4901132,
jako zhotovitel
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

396 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
přehled zakázek spravovaných odborem informatiky a vnitřní správy za rok 2006,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

397 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 31 ke smlouvě č. SWR/95/36 o převodu softwarových programů
ze dne 24.2.1995 ve znění dodatků č. 1-30
mezi
městem Kopřivnice jako odběratel
a
společností VERA, spol. s r. o., se sídlem v Praze 6 – Vokovicích, Lužná 2,
IČ 62587978, zastoupenou Ing. Jiřím Matouškem – jednatelem společnosti jako
dodavatel,
jehož předmětem rozšíření stávajícího programového vybavení Radnice Vera®
o podsystém Banka,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

398 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření odboru územního plánování, památkové péče a marketingu
k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

399 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
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přehled zakázek spravovaných odborem územního plánování, památkové péče
a marketingu za rok 2006,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
400 -

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

401 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
přehled zakázek spravovaných odborem Kancelář tajemníka MÚ za rok 2006,
u nichž hodnota předmětu zakázky bez daně z přidané hodnoty přesahuje 30 000 Kč
v jednotlivém případě,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

402 -

Rada města po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele na realizaci zakázky „Systémový audit Městského úřadu
Kopřivnice“ firmu KPMG Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 648/1a,
IČ 00553115“.

403 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o provedení inventarizace majetku města Kopřivnice k 31.12.2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č 1 podkladového materiálu
2. u k l á d á
odborům MÚ Kopřivnice splnění úkolů stanovených v Ústřední inventarizační komisi
konané dne 23. 02. 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu.

404 -

Rada města po projednání
1. ustanovuje
v souladu s vnitroorganizační Směrnicí o hospodaření s majetkem a jeho evidenci
členy škodní komise
1.1 pana Ing. Josefa Jalůvku předsedou Škodní komise
1.2 a ostatními členy
1.2.1 pana Vladislava Kryškeho
1.2.2 pana Mgr. Zdeňka Krajčíra
1.2.3 pana Ing. Josefa Jiříka
1.2.4 pana Ing. Martina Hrnčárka
1.2.5 pana Mgr. Dušana Krompolce
1.2.6 paní Miroslavu Michalskou,
kteří jsou specifikování prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

405 -

Rada města po projednání
schvaluje
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odpisový plán Domu dětí a mládeže Kopřivnice, kpt. Jaroše 1077, příspěvkové
organizace ( IČ 73929182 )
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
406 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření odboru financí k rozpočtu města na rok 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

407 -

Rada města po projednání
bere n a věd omí
přehled zakázek spravovaných odborem financí za rok 2006, u nichž hodnota
předmětu zakázky bez daně z přidané hodnoty přesahuje 30 000 Kč v jednotlivém
případě ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

408 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o průběhu vyřizování petice paní Zdeňky Havlové vyhotovené
dne 11.2.2007, která byla adresována prostřednictvím člena Zastupitelstva města
Kopřivnice Ivana Telaříka městu Kopřivnice a jejíž podstatou je projev nesouhlasu
se zavedením místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vůči fyzickým osobám, které
mají ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci (dále jen
„poplatek“)
2. s c h v a l u j e
další postup města Kopřivnice při výběru poplatku podle varianty E obsažené
v příloze č. 1 podkladového materiálu.

409 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o uznání vlastnického práva – souhlasné prohlášení
mezi
městem Kopřivnice
a
Ing. Stanislavem Wanke,
jejímž předmětem je uznání vlastnického práva města Kopřivnice k pozemku
p.č. 1301/27 v k.ú. Kopřivnice pro účely odstranění duplicitního zápisu v katastru
nemovitostí,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

410 -

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 dohody o prominutí části příslušenství pohledávky za nájemným a úhradách
za služby spojené s nájmem bytu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
Milanem Neckářem jako dlužník
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
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411 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice
a
obcí Závišice, se sídlem v Závišicích, Závišice 115, IČ 00600709, zastoupenou
starostou Zdeňkem Vajdou,
jejímž předmětem je výkon přestupkové agendy pro obec Závišice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

412 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.l věcnou rekapitulaci dosavadního postupu ve věci pohledávky za Eduardem
Indrúchem (dále jen „předmětná pohledávka“)
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
1.2 finanční rekapitulaci ve věci předmětné pohledávky
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2. ukládá
městskému úřadu připravit podkladový materiál pro realizaci úplatného postoupení
předmětné pohledávky ručitelům za cenu podle znaleckého posudku.

413 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o výsledku snah města Kopřivnice v roce 2006 k zařazení skládky
neutralizačních kalů v Kopřivnici do ekologické smlouvy ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím důvodové zprávy
2. s c h v a l u j e
další postup ve věci řešení problematiky skládky neutralizačních kalů v Kopřivnici
podle varianty č. 1 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím bodu 2 důvodové
zprávy

414 -

Rada města po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele na realizaci akce „Zajištění systému nakládání s biologicky
rozložitelným komunálním odpadem na území města Kopřivnice v roce 2007“
podle varianty č. 1A firmu SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58,
IČ 25376021, zastoupenou Karlem Březinou a Dagmar Křístkovou – jednateli
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím bodu II.důvodové zprávy.

415 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy č. 2/2007/OŽP
mezi
městem Kopřivnice, jako dodavatel elektrozařízení
a
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společností ASEKOL s. r. o., se sídlem v Praze 4 – Libuš, ul. U pejřárny 97,
IČ 27373231, jejímž jménem jedná Ing. Petr Šulc – technický ředitel společnosti,
jako provozovatel kolektivního systému v souladu s ustanovením § 37h odst. 1 písm.c)
a podle § 37l odst.1, §37m odst.1 a § 37n odst.3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
jejímž předmětem je zajištění zpětného odběru, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení pro skupiny 3, 4, 7, 8 podle přílohy č. 7 zákona o odpadech
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření dodatku č.1 ke smlouvě č. 28/2006/OŽP ze dne 13. 10. 2006 o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
mezi
městem Kopřivnice, jako dodavatel elektrozařízení
a
společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem v Praze 4, Michelská 300/60,
IČ 272 57 843 zastoupenou p. Ing. Romanem Tvrzníkem – generálním ředitelem
společnosti, jako provozovatel kolektivního systému v souladu s § 37h odst. 1, písm.
c) a § 37n odst. 3 zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je zajištění zpětného odběru,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pro skupiny 1, 2, 6 podle přílohy č. 7
zákona o odpadech
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
1.3 uzavření změny dohody č. 18/2006/OŽP uzavřené dne 9. 10. 2006
mezi
městem Kopřivnice, jako dodavatel elektrozařízení
a
společností EKOLAMP s. r. o., se sídlem v Praze 10 - Strašnice, Korytná 47/3,
IČ 272 48 801 jejímž jménem jedná Dr. Pavel Straka – jednatel společnosti,
jako provozovatel kolektivního systému v souladu s § 37h odst. 1, písm. c) a § 37n
odst. 3 zákona č. 185/ 2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, jejímž předmětem je zajištění zpětného odběru,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení pro skupinu 5 – osvětlovací zařízení
podle přílohy č. 7 zákona o odpadech,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
1.4 uzavření dodatku č. 35 k mandátní smlouvě ze dne 22.12.1997 pro správu, provoz
a údržbu komunálního majetku a výkon dalších práv a povinností uzavřené podle
ustanovení § 566 až 576 obchodního zákoníku
mezi
městem Kopřivnice jako mandant
a
společností SLUMEKO, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, ul. Štefánikova č.p. 58, IČ
253 76 021 zastoupenou Karlem Březinou a Dagmar Křítkovou - jednateli společnosti
jako mandatář,
jehož předmětem je zajištění provozu místa zpětného odběru elektrozařízení a plnění
povinností vyplývajících z uzavřených smluv s provozovateli kolektivních systémů
zajišťujících zpětný odběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
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416 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o výsledcích připomínkového řízení k návrhu obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice o místních záležitostech veřejného pořádku
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města v y d a t
obecně závaznou vyhlášku města Kopřivnice, o místních záležitostech veřejného
pořádku ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového
materiálu.

417 -

Rada města po projednání
1. zrušuje
usnesení č. 295 přijaté ze 7. schůzi Rady města Kopřivnice ze dne 30.1.2007
2. schvaluje
systém zprostředkování prodeje dříví z lesů drobných vlastníků
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3. svěřuje
odboru životního prostředí a zemědělství působnost uzavírat smlouvy o koupi
a dodávkách dříví v rámci systému zprostředkování prodeje dříví z lesů drobných
vlastníků
4. pověřuje
vedoucího odboru životního prostředí a zemědělství podpisem smluv o koupi
a dodávkách dříví v rámci systému zprostředkování prodeje dříví z lesů drobných
vlastníků.

418 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení správy a údržby veřejné zeleně v Kopřivnici a místních částech za rok
2006 ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

419 -

Rada města po projednání
souhlasí
s výběrem projektů přihlášených do dotačního programu OZP/1
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.

420 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
přehled zakázek spravovaných odborem životního prostředí a zemědělství
a uzavřených v roce 2006
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

421 -

Rada města po projednání
schvaluje
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uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje ze dne 27. 6. 2006
mezi
městem Kopřivnice jako příjemce
a
Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, 28. října 117, IČ 70890692
zastoupeným panem Ing. Evženem Tošenovským - hejtmanem kraje jako
poskytovatel
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
422 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena
mezi
městem Kopřivnice jako povinný
a
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Teplická 874/8, zastoupenou Svatavou
Smékalovou – technikem Správy nemovitého majetku jako oprávněný,
jejímž předmětem je právo oprávněného :
- mít v pozemku města parc. 1849 v k.ú. Kopřivnice v rozsahu stanoveném
geometrickým plánem č. 2908-183/2006 pod povrchem přípojku NN pro RD
na parc. 1811/2 a provozovat ji,
- vstupovat a vjíždět na pozemek za účelem provádění údržby, oprav a
rekonstrukce
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

423 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města půjčit
část pozemků v k.ú. Kopřivnice parc. 2376/1 – ostatní plocha, jiná plocha a parc.
1909/257 – ostatní plocha, manipulační v celkovém rozsahu cca 15500 m2
občanskému sdružení LOS BANDITOS se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 871/15
zastoupenému Romanem Sigmundem za účelem organizovaného tréninku extrémní
a výkonnostní cyklistiky
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

424 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
ukončení nájmu na zahrádku na parc. část 526 pí Pavlíkovou k 1. 4. 2007
2. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru města pronajmout
jako zahrádku část pozemku v k.ú. Kopřivnice parc. 526 – zahrada o výměře 118 m2
p. Petru Kojdovi
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

425 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 14. 1. 2005
mezi
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městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Mléčnou farmou Lubina, spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici – Lubině,
IČ 49609696, zastoupenou jednatelem Ing. Karlem Liškou jako nájemce,
jehož předmětem je omezení rozsahu pronajímaných pozemků v k.ú. Větřkovice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu
1.2 zveřejnění záměru města půjčit
pozemky v k.ú. Větřkovice ve zjednodušené evidenci parc. PK 605 a 606 o celkové
výměře 3930 m2 Českému rybářskému svazu, MO Frenštát pod Radhoštěm,
zastoupenému jednatelem JUDr. Júliusem Sobotou
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
426 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena
mezi
městem Kopřivnice jako povinný
a
Vodafone Czech Republic, a.s. se sídlem v Praze 10, Vinohradská 167 zastoupené
na základě plné moci Mgr. Martinem Koutným jako oprávněný,
jejímž předmětem je :
- právo oprávněného mít pod povrchem pozemků v k.ú. Vlčovice parc. 661/24
a 661/100 umístěno vedení elektrokabelové přípojky NN pro napájení
telekomunikačního zařízení,
- právo přístupu a vstupu na uvedené pozemky za účelem provádění kontroly,
údržby a oprav tohoto podzemního vedení
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

427 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na zahrádku
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Simonou Krovinovou jako nájemce
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
1.2 zveřejnění záměru města pronajmout
pozemek v k.ú. Kopřivnice parc. 1666/2 – zahrada – 572 m2 zájemci
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

428 -

Rada města po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat
část pozemku v k.ú. Kopřivnice parc. 526 – zahrada o výměře 126 m2 žadateli
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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429 -

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 prodávající
a
DEC – PLAST, spol. s r.o.,
se sídlem Příbor, Místecká 1111, PSČ 742 58, IČ 61943592,
jednající jednatelem panem Karlem Myšákem
jejímž předmětem je
prodej pozemků p.č. 2423/25 - 2233 m2 - ostatní plocha
p.č. 2423/26 - 343 m2 - ostatní plocha
v katastrálním území Kopřivnice
za kupní cenu 200.000,- Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

430 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako povinný z věcného břemene
a
SMP Net, s. r. o., se sídlem v Ostravě-Moravská Ostrava, Plynární 420/3,
IČ 27768961, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl C,
vložka 51324, zastoupenou Ing. Ivo Bolkem - vedoucím správy nemovitého majetku
a Danielem Novotným - technikem správy nemovitého majetku jako oprávněný
z věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – uložení plynovodního potrubí DN200
po VTL č. 633017 v pozemcích parcela číslo: 661/29, 661/113 v k.ú. Vlčovice,
1909/296, 1909/297, 1909/298, 1909/319, 1909/320, 1909/324, 1909/325 v k.ú.
Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

431 -

Rada města po projednání
1 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatel
a
Českou republikou-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111
jednající Ing. Miloslavem Vaňkem - generálním ředitelem
jako převodce,
jejímž předmětem je
bezúplatné nabytí pozemku 1313/3 - 302 m2 - zahrada
v katastrálním území Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
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1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu
v tomto rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitost, pozemek p.č. 1313/3 v k.ú. Kopřivnice,
uvedenou v čl. II. odst. 1 této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům
vedení teplovodu a veřejné zeleně, nevyužívat ji ke komerčním účelům, nepřenechat ji
ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit ji, to vše po dobu nejméně 10 let.
1.2.2 Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající
ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné
znaleckým posudkem ke dni porušení závazku.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na
vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady,
uhradí nabyvatel i tyto náklady.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a
nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v odst. 1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování a
rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této
smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy
sjednaly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
432 -

Rada města po projednání
1 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
1.1 z r u š i t
usnesení č. 570 přijaté na 22. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
dne 16. 03. 2006
1.2 s c h v á l i t
1.2.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatel
a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ 69797111,
jednajícím Ing. Karolem Siwekem - ředitelem Územního pracoviště Ostrava
jako převodce,
jejímž předmětem je
bezúplatné nabytí pozemku 1313/4 - 116 m2 - zahrada
v katastrálním území Kopřivnice
1.2.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu
v tomto rozsahu:
1.2.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitost, pozemek p.č. 1313/4 v k.ú.
Kopřivnice, uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze
k účelům veřejně přístupné místní komunikace, nevyužívat ji ke komerčním účelům,
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nepřenechat ji ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit ji, to vše po dobu
nejméně 10 let.
1.2.2.2 Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající
ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné
znaleckým posudkem ke dni porušení závazku.
1.2.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
1.2.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na
vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady,
uhradí nabyvatel i tyto náklady.
1.2.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny
a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
1.2.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v odst. 1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této
smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy
sjednaly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
433 -

Rada města po projednání
1 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
1.1 z r u š i t
usnesení č. 570 přijaté na 22. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice
dne 16. 03. 2006
1.2 s c h v á l i t
1.2.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatel
a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ 69797111,
jednajícím Ing. Miloslavem Vaňkem, generálním ředitelem jako převodce,
jejímž předmětem je
bezúplatné nabytí pozemku 1313/5 - 4 m2 - zahrada
v katastrálním území Kopřivnice
1.2.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu
v tomto rozsahu:
1.2.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitost, pozemek p.č. 1313/5 v k.ú.
Kopřivnice, uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze
k účelům autobusové zastávky, nevyužívat ji ke komerčním účelům, nepřenechat ji ke
komerčním účelům třetím osobám a nezcizit ji, to vše po dobu nejméně 10 let.
1.2.2.2 Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající
ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné
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znaleckým posudkem ke dni porušení závazku.
1.2.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
1.2.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na
vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady,
uhradí nabyvatel i tyto náklady.
1.2.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a
nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
1.2.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v odst. 1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování a
rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této
smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy
sjednaly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
434 -

Rada města po projednání
1 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
1.1 z r u š i t
usnesení č. 45 přijaté na 2. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice dne 07. 12. 2006
1.2 s c h v á l i t
1.2.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatel
a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ 69797111, jednajícím Ing. Karolem
Siwekem - ředitelem Územního pracoviště Ostrava jako převodce,
jejímž předmětem je
bezúplatné nabytí pozemku 2985/4 - 579m2 - ostatní plocha
v katastrálním území Kopřivnice
1.2.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu
v tomto rozsahu:
1.2.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitost, pozemek p.č. 2985/4 v k.ú.
Kopřivnice, uvedenou v čl. II., odst. 1 této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze
k účelům veřejně přístupné místní komunikace, nevyužívat ji ke komerčním účelům,
nepřenechat ji ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit ji, to vše po dobu
nejméně 10 let.
1.2.2.2 Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající
ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné
znaleckým posudkem ke dni porušení závazku.
1.2.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
1.2.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na
vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady,
uhradí nabyvatel i tyto náklady.
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1.2.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a
nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
1.2.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v odst. 1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování a
rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této
smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy
sjednaly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
435 -

Rada města po projednání
1 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatel
a
Českou republikou-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ 69797111, jednajícím Ing. Karolem
Siwekem - ředitelem Územního pracoviště Ostrava jako převodce,
jejímž předmětem je
bezúplatné nabytí pozemků p.č. 584/6 - 793m2 - ostatní plocha,ostatní komunikace
584/33 - 54 m2 - ostatní plocha,ostatní komunikace
1340/37 - 32 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu
v tomto rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti, pozemky p.č. 584/6,584/33,1340/37
v k.ú. Kopřivnice, uvedené v čl. II., odst. 1 této smlouvy řádně pečovat, užívat je
pouze k účelům veřejně přístupných místních komunikací, nevyužívat ji ke
komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit
je, to vše po dobu nejméně 10 let.
1.2.2 Za porušení shora uvedených závazků nebo některého z nich, je nabyvatel
povinen převést do státního rozpočtu prostřednictvím převodce částku odpovídající
ceně nemovitosti, u níž došlo k porušení závazku, v místě a čase obvyklé, zjištěné
znaleckým posudkem ke dni porušení závazku.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 tohoto článku spojeno s náklady na
vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady,
uhradí nabyvatel i tyto náklady.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v odst. 1 tohoto článku
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a
nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v odst. 1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování a
rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této
smlouvě zavázal. Pro případ porušení této povinnosti si smluvní strany této smlouvy
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sjednaly smluvní pokutu ve výši 500,- Kč.
436 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.34 k mandátní smlouvě pro správu, údržbu a provoz komunálního
majetku a výkon dalších práv a povinností ze dne 22.12.1997
mezi
městem Kopřivnice jako mandant
a
SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58, IČ 25376021, zastoupenou
p. K. Březinou – jednatelem společnosti jako mandatář,
jehož předmětem je změna přílohy č.5 mandátní smlouvy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

437 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu učebny
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Moravskoslezským krajem, Krajským úřadem, se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 117,
IČ 70890692, zastoupeným JUDr. Evou Kafkovou - ředitelkou krajského úřadu jako
nájemce,
jejímž předmětem je nájem učebny o výměře 26,64 m2 v objektu č.p.1181, na ulici
Francouzské v Kopřivnici (Klub Kamarád),
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

438 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření Dohody o prominutí úroků z prodlení
mezi
městem Kopřivnice
a
Základní školou sv. Zdislavy Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 117,
IČ 49588656, zastoupenou Ing. Pavlem Jankem - ředitelem školy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření Dohody o prominutí úroků z prodlení
mezi
městem Kopřivnice
a
Milanem Galiou, s místem podnikání v Kopřivnici, Tyršova 844/10, IČ 46598944
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
1.3 uzavření Dohody o prominutí úroků z prodlení
mezi
městem Kopřivnice
a
SEKOMAT Nový Jičín s.r.o., se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Dukelská 128,
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IČ 64615758, zastoupenou Ing. Jiřím Pejčochem - prokuristou společnosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
439 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
společností TATRA, a. s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Tatry 1450/1, IČ 45193444,
zastoupenou p. Ronaldem Alanem Adamsem jako nájemce,
jejíž předmětem bude pronájem nebytového prostoru v budově čp. 1163, parcela
č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice, za účelem užívání místnosti pro pohotovost hasičského
záchranného sboru TATRA, a.s.,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

440 -

Rada města po projednání
1. z r u š u j e
bod 1.1 v usnesení č. 341 přijaté na 8. schůzi Rady města Kopřivnice
ze dne 20. 02. 2007
2schvaluje
uzavření dodatku č.8 a dohody o narovnání č.2 ke smlouvě 11/2004T ze dne 1.7.2004
mezi
městem Kopřivnice jako odběratel
a
Energetikou Kopřivnice, a. s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163,
IČ 65138619, zastoupenou Ing.Vladislavem Tesařem - ředitelem společnosti
jako dodavatel,
jehož předmětem je změna ceny tepelné energie pro odběrné místo Štefánikova 1163,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

441 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 a dohody o narovnání č.1 ke smlouvě o nájmu movitého majetku
ze dne 28.11.2005
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Teplem Kopřivnice, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 26789264,
zastoupenou Ing.Miroslavem Krmelou - jednatelem jako nájemce,
jehož předmětem je změna přílohy č. 1 soupis seznam pronajatého movitého majetku
tepelného hospodářství,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

442 -

Rada města po projednání
1.

bere na vědomí

informaci o způsobu výběru mandatáře na výkon autorského dozoru akce „Dostavba
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tělocvičny ZŠ Kopřivnice – Lubina“
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. s c h v a l u j e
uzavření mandátní smlouvy na výkon autorského dozoru při realizaci akce „Dostavba
tělocvičny ZŠ Kopřivnice – Lubina“
mezi
městem Kopřivnice jako mandant
a
firmou INPROS F–M, s. r. o., se sídlem ve Frýdku - Místku, 28. října 1639,
IČ 64611281, zastoupenou Ing. Josefem Juráskem a Ing. Ivanem Bedrunkou –
jednateli společnosti, jako mandatář,
jejímž předmětem je výkon autorského dozoru po dobu realizace výše uvedené akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
443 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
informaci o způsobu výběru mandatáře na výkon zadavatelské činnosti akce
„Dostavba tělocvičny ZŠ Kopřivnice – Lubina“ a informaci o uzavření mandátní
smlouvy na výkon zadavatelské činnosti ve znění předloženém prostřednictvím
důvodové zprávy
2. s c h v a l u j e
udělení plné moci firmě RECTE CZ, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Matiční 730/3,
IČ 61972690, zastoupenou p. Petrem Hnízdou – jednatelem společnosti jako
mandatář, jejímž předmětem je zastupování města Kopřivnice v úkonech týkajících
se výběrového řízení na zhotovitele výše uvedené akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

444 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření mandátní smlouvy na akci „Výstavba tepelného zdroje a modernizace
tepelných sítí města Kopřivnice – inženýrská činnost“
mezi
městem Kopřivnice jako mandant
a
firmou Teplo Kopřivnice, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163,
IČ 26789264, zastoupenou Ing. Miroslavem Krmelou – jednatelem společnosti jako
mandatář,
jejímž předmětem je inženýrská činnost při zpracovávání výše uvedených
projektových dokumentací a pověření k jednání ve věcech technických,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

445 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
přehled zakázek spravovaných v roce 2006 Odborem správy majetku města a investic,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

446 -

Rada města po projednání
1. v y l u č u j e
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v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ze
zadávacího řízení zadaného ve zjednodušeném podlimitním řízení na zhotovitele
stavby „Příprava nebytových prostor pro Českou poštu“ uchazeče vedeného pod
pořadovým číslem 6
uchazeč:
USV s.r.o.
sídlo:
Příbor, Řehoře Volného 411, PSČ 742 58
IČ:
268 47 540
DIČ:
CZ 268 47 540
z důvodu nesplnění zákonných požadavků a požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách k výše uvedené veřejné zakázce
2. r o z h o d l a
v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, o výběru nejvhodnější nabídky na splnění veřejné zakázky zadané
ve zjednodušeném podlimitním řízení a uzavření smlouvy na zhotovitele stavby
„Příprava nebytových prostor pro Českou poštu“ s uchazečem vedeným pod
pořadovým číslem 2
uchazeč:
sídlo:
IČ:
DIČ:

Beskydská stavební, a.s.
Třinec, Frýdecká 225, PSČ 739 61
451 93 509
CZ 451 93 509

jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší
nabídkovou cenou včetně DPH 12 135 025 Kč.
3. u k l á d á
vedoucímu odboru správy majetku města a investic zabezpečení všech úkonů
souvisejících s ukončením předmětného zadávacího řízení na základě mandátní
smlouvy na výkon zadavatelské činnosti ze dne 5.2.2007 se společností
RECTE.CZ, s.r.o.
4. z m o c ň u j e
Ing. J. Jalůvku - starostu města k podpisu smlouvy o dílo ve lhůtách podle ust. §
82 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách dle bodu 5 tohoto usnesení
5. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Příprava nebytových prostor pro
Českou poštu“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společností Beskydská stavební, a.s. se sídlem v Třinci, Frýdecká č.p. 225,
IČ 45193509 zastoupenou Ing. Jiřím Dohnalem, ředitelem společnosti a
místopředsedou představenstva jako zhotovitel,
jejímž předmětem je realizace shora uvedené akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.
447 -

Rada města po projednání
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schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 23.10.2006
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
Ing. Jaromírem Ferdianem ferdi jako zhotovitel,
jejímž předmětem je provedení projektových prací a inženýrské činnosti pro veřejnou
zakázku „Rozšíření stávající vozovky v Lubině – zatáčka směr Mniší Velová“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
448 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
průběžnou informaci o postupujících pracích na projektové dokumentaci a inženýrské
činnosti na akci: „Aglomerace Kopřivnice - místní část Lubina, odkanalizování“,
projektová dokumentace pro stavební řízení, předloženou prostřednictvím důvodové
zprávy.

449 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nebytové prostory – místnost č. 219, o výměře 21,40 m2, stavebně určena jako
kancelář, která se nachází v I. nadzemním podlaží objektu čp. 244, ul. Štefánikova,
Kopřivnice, parcela číslo 1915/3, k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

450 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výběr zhotovitele na realizaci akce „Zimní stadion Kopřivnice – sběrač čpavku“,
společnost Tip – Ex Partner, s. r. o., de sídlem v Řevnicích, Baarova 374,
IČ 61063045, zastoupenou Ing.Jindřichem Hejdou – jednatelem společnosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2 uzavření smlouvy o dílo č.NT 07-01700 na realizaci akce „Zimní stadion
Kopřivnice – sběrač čpavku “
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společnosti Tip – Ex Partner, s. r. o., se sídlem v Řevnicích, Baarova 374,
IČ 61063045, zastoupenou Ing.Jindřichem Hejdou – jednatelem společnosti
jako zhotovitel,
jejímž předmětem je realizace předmětné akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

451 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o provedení skácení ovocných stromů a o poskytnutí finanční
náhrady na akci „Chodník ve Vlčovicích - podél státní komunikace I/58“
mezi
městem Kopřivnice jako investor
a
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manželi Annou a Jaroslavem Bambuchovými jako vlastníky dotčeného pozemku,
jejímž předmětem je provedení skácení ovocných stromů a poskytnutí finanční
náhrady za skácené dřeviny,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
452 -

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TEPLO
Kopřivnice, s. r. o., po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
1.1 Výroční zprávu společnosti Teplo Kopřivnice s.r.o. za rok 2006
1.2 Výsledky hospodaření společnosti za rok 2006
1.3 Zprávu o činnosti dozorčí rady společnosti Teplo Kopřivnice s.r.o.
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1, 2 a 6 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
2.1 Výsledky hospodaření společnosti a řádnou roční závěrku za rok 2006
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 a 2 podkladového materiálu
2.2 Rozdělení hospodářského výsledku společnosti za rok 2006
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2.3 Podnikatelský plán společnosti Teplo Kopřivnice s.r.o. na rok 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
2.4 Odměnu řediteli společnosti Teplo Kopřivnice s. r. o.
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta

28

