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Usnesení
13. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 24. 04. 2007

528 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na zpracování "Urbanisticko-architektonické
studie centrální městské zóny v Kopřivnici" ze dne 04. 10. 2006
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
Atelierem Simona-projekce a inženýrská činnost, s.r.o.,
se sídlem v Ostravě – Mariánské Hory, Výstavní 2224/8, IČ 25368931,
jejímž předmětem je zpracování „Urbanisticko-architektonické studie centrální
městské zóny v Kopřivnici“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

529 -

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, zastoupeným
Ing. Miloslavem Vaňkem - generálním ředitelem jako převodce,
jejímž předmětem je bezúplatné nabytí pozemků p.č. 740/2, 756/5, 755/1
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 p.č. 740/2, 756/5, 755/1 v k.ú.
Kopřivnice uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze
jako hřiště, veřejnou zeleň a pro činnosti základní školy, nevyužívat je 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.
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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.
530 -

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.584 přijaté na 23. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice dne 27.4.2006
1.2 s c h v á l i t
1.2.1 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, zastoupeným Ing. Karolem
Siwekem - ředitelem Územního pracoviště Ostrava jako převodce,
jejímž předmětem je bezúplatné nabytí pozemků p.č.68/5 a p.č.104/4 v katastrálním
území Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
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, pozemky p.č. 68/5 a p.č.104/4
v k.ú. Kopřivnice, uvedených v čl. I., odst. 1 této smlouvy řádně pečovat, užívat
je pouze k účelům veřejně přístupných místních komunikací, nevyužívat je ke
komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám a nezcizit je,
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
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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.
1.2.3 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, zastoupeným
Ing. Miloslavem Vaňkem – generálním ředitelem jako převodce,
jejímž předmětem je bezúplatné nabytí pozemků p.č.87/4, p.č.87/6 a p.č.94
v katastrálním území Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
1.2.4 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu
v tomto rozsahu:
1.2.4.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitost, pozemky p.č. 87/4, p.č.87/6 a p.č.94
v k.ú. Kopřivnice, uvedených v čl. I., odst. 1 této smlouvy řádně pečovat, užívat
je pouze k účelům veřejných sídlištních ploch, veřejné zeleně a dětského hřiště,
nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím
osobám a nezcizit je, to vše po dobu nejméně 10 let.
1.2.4.2 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.
1.2.4.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení
převodcem písemně vyzván.
1.2.4.4 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.
1.2.4.5 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.
1.2.4.6 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.
531 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit
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část pozemku p.č. 661/107 o rozloze cca 35 m2 v k.ú. Vlčovice
firmě Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnice, Průmyslový park 302,
IČ 614 65 704, zastoupenou panem Michaelem Wernerem Danielem - zmocněncem
a Thomasem Neubertem - zmocněncem,
za účelem umístění autobusové zastávky,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
532 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nebytový prostor „Prodejna č.1 – ANEX“ o celkové výměře 19,29 m2 v objektu
č.p.1152 (objekt občanské vybavenosti), p.č. 769/2 (zastavěná plocha a nádvoří),
k.ú. Kopřivnice, na ulici Záhumenní v Kopřivnici
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

533 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 24.10.2006
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
REKAZ – realitní kancelář, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 685, IČ 64608409,
zastoupenou p. Josefem Zimou - jednatelem, jako nájemce,
jehož předmětem je snížení pronajímané plochy předmětu nájmu, a to v 8. nadzemním
podlaží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

534 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel
a
TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 26789264,
zastoupenou Ing. Miroslavem Krmelou – jednatelem jako nájemce,
jejímž předmětem je skončení nájmu místnosti č.0942 o výměře 34,27 m2,
v 9. nadzemním podlaží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1.2 uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel
a
TEPLO Kopřivnice s.r.o, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 26789264,
zastoupenou Ing. Miroslavem Krmelou – jednatelem jako nájemce,
jejímž předmětem je nájem místnosti č. 0889 o výměře 33,43 m2, v 8. nadzemním
podlaží objektu č.p.1163, p.č.1921/1, k.ú.Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

535 -

Rada města po projednání
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schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu
mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel
a
Českou republikou – Ministerstvo vnitra, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 936/3,
zastoupenou plk.Ing.Pavlem Koděrou - zástupcem ředitele Policie ČR Správy Sm
kraje Ostrava, se sídlem v Ostravě, ul. 30.dubna 24, IČ 00007064, jako nájemce,
jejímž předmětem je nájem 5 parkovacích míst pro služební vozidla Policie ČR
na parkovišti za objektem č.p.1163, na pozemku p.č.1925/6 (ostatní plocha), k.ú.
Kopřivnice, obci Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
536 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel
a
Českou poštou, s.p., se sídlem v Praze 3, Olšanská 38/9,
zastoupenou Ing. Janem Balákem - náměstkem generálního ředitele pro technické
zdroje, IČ 47114983, jako nájemce,
jejímž předmětem je nájem nebytových prostor v objektu č.p.1163, p.č.1921/1,
a parkovacích míst na pozemku p.č.1925/6, vše v k.ú. Kopřivnice,
na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

537 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření Odboru správy majetku města a investic k rozpočtu města na rok
2007 ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu.

538 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Ing. Jiří Kopenec, CSc., s místem podnikání v Kopřivnici, Francouzská 1317/14a,
IČ 66158974, jako nájemce,
jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru-místnost č. 219
o výměře 21,40 m2 , v budově čp. 244, parcela č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
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CAE Support, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 244/18a,
IČ 27792901 jako nájemce,
jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru – místnost č. 219
o výměře 21,40 m2 v objektu čp. 244, ul. Štefánikova, Kopřivnice, parcela č. 1915/3,
k.ú. Kopřivnice, za účelem podnikání ve výzkumu a vývoji přírodních a technických
věd, poskytování SW a HW a činnosti účetních poradců, vedení účetnictví,
ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 2 podkladového materiálu.
539 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
místnost č. 0881 o výměře 33,80 m2 , stavebně určena jako kancelář, která se nachází
v 8. NP čp. 1163 na ul. Štefánikova, Kopřivnice, parcela č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu.

540 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti
mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel
a
CIREX CZ s.r.o., .se sídlem v Kopřivnici - Vlčovice, Průmyslový park 301,
IČ 46580140, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě,
oddíl C, vložka 3556, zastoupenou Ing. Lumírem Blažkem - prokuristou, jako
nájemce,
jejímž předmětem je pronájem „Víceúčelové haly“ č.p. 306, na pozemku p.č. st. 320,
pozemky p.č.st. 320 a p.č. 661/99 v katastrálním území Vlčovice, obci Kopřivnice,
a pozemek p.č. 1909/325 v katastrálním území Kopřivnice,obci Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

541 -

Rada města po projednání
schvaluje
podmínky výběrové řízení pro výběr nájemce nebytových prostorů v 1NP
objektu č.p. 1163, ul. Štefánikova, Kopřivnice, parcela číslo 1921/1, k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

542 -

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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice, jako budoucí oprávněný
a
Zbyňkem Mechlem, jako budoucí povinný,
jejímž předmětem je smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
na pozemky p.č. KN 289/2 a PK 289/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou ,
které budou zatíženy nově budovanou kanalizací
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

543 -

Rada města po projednání
schvaluje
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uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo zak.č.: 1533/DSP-2006 na vypracování
projektové dokumentace a inženýrské činnosti na akci: „AGLOMERACE
KOPŘIVNICE - MÍSTNÍ ČÁST LUBINA, ODKANALIZOVÁNÍ“ ze dne 11.10.2006
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou KONEKO spol. s r.o., se sídlem v Ostravě - Mariánské Hory, ulice Výstavní
2224/8, zastoupenou Ing. Oldřichem Kazdou - jednatelem společnosti jako zhotovitel,
jehož předmětem je vypracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti pro stavební povolení ,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
544 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výběr zhotovitele na realizaci akce „Oprava výtahů v objektu MÚ Kopřivnice,
Štefánikova č.p.1163“, společnost OTIS a.s., se sídlem v Břeclavi, ulice Jana Opletala
1279 , IČ 42324254, zastoupenou Josefem Ondruchem – ředitelem oblasti Morava
OTIS a.s., na základě zplnomocnění předsedou představenstva,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu
1.2 uzavření smlouvy o dílo č. C5TL3533 na realizaci akce „Oprava výtahů v objektu
MÚ Kopřivnice, Štefánikova č.p.1163“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společností OTIS a.s., se sídlem v Břeclavi, ulice Jana Opletala 1279 , IČ 42324254,
zastoupenou Josefem Ondruchem – ředitelem oblasti Morava OTIS a.s., na základě
zplnomocnění předsedou představenstva, jako zhotovitel,
jejímž předmětem je realizace výše uvedené akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

545 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1. výběr zhotovitele na akci „ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici – výměna oken
– I. etapa – pavilon U2“ firmu PVC OKNA, s.r.o., se sídlem ve Frýdlantě nad
Ostravicí, Nová Ves 139, IČ 26844168, zastoupenou p. Pavlem Hložkem – jednatelem
společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
1.2. uzavření smlouvy o dílo na akci „ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici – výměna oken
– I. etapa – pavilon U2"
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou PVC OKNA, s.r.o., se sídlem ve Frýdlantě nad Ostravicí, Nová Ves 139,
IČ 26844168, zastoupenou p. Pavlem Hložkem – jednatelem společnosti,
jako zhotovitel,
jejímž předmětem je realizace výše uvedené akce,
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
546 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 250238 253840 ze dne 13. 7. 2005
na akci „Tepelný zdroj Kopřivnice"
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou TENZA, a.s., se sídlem v Brně, Svatopetrská 7, IČ 25570722, zastoupenou
Dr. Ing. Daliborem Králem – předsedou představenstva, jako zhotovitel,
jehož předmětem je úprava článku III. Termíny provedení díla, smlouvy o dílo
č. 250238 253840 včetně dodatků 1 a 2,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. b e r e n a v ě d o m í
informaci o provedení úprav projektové dokumentace „Tepelný zdroj Kopřivnice“
v návaznosti na požadavky developerské firmy ve věci budoucího umístění
obchodního centra v lokalitě plánované výstavby tepelného zdroje,
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 2, 3, 4 a 5 podkladového materiálu.

547 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o provedení úpravy zadávacích podmínek výběrového řízení na zhotovitele
stavby „Dostavba tělocvičny ZŠ Kopřivnice – Lubina“ – úprava termínu pro podání
nabídek, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

548 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 Plnou moc společnosti Justitia s.r.o. k zastupování města při organizaci
výběrového řízení na veřejnou zakázku „Zimní stadion Kopřivnice – rekonstrukce
střešního pláště“ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.
1.2 Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Zimní stadion Kopřivnice –
rekonstrukce střešního pláště“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. u s t a n o v u j e
2.1 V souladu s ust. § 59 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
(dále jen „zákon“), komisi pro posouzení kvalifikace ve složení předloženém
prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2.2 V souladu s ust. § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále
jen „zákon“), komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení předloženém
prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2.3 v souladu s ust. § 71 odst. 3 zákona, že hodnotící komise (2.2 usn.) bude plnit
funkci komise pro otvírání obálek.

8

Usnesení
13. schůze RM
24. 04. 2007
(usnesení č. 528 - 584)

549 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 a dohody o narovnání č.1 ke smlouvě 99015 ze dne 3.1.2007
mezi
městem Kopřivnice jako odběratel
a
společností Teplo Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163,
IČ 26789264, zastoupenou Ing. Miroslavem Krmelou – jednatelem jako dodavatel,
jehož předmětem je změna výměry podlahových ploch pro výpočet spotřeby TUV
pro odběrné místo Záhumenní 1152,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

550 -

Rada města po projednání
1. 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:
1.1 Boženě Čonkové
(žádost ze dne 28. 03. 2007 – příloha č. 1)
1.2 Adéli Mamulové
(žádost ze dne 02. 04. 2007 – příloha č. 2)
1.3 Janě Štixové
(žádost ze dne 02. 04. 2007 – příloha č. 3)
ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2, 3
podkladového materiálu.

551 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
nájemce bytu paní Elišku Šimíčkovou ve znění důvodové zprávy za podmínky úhrady
dohodnuté výše dluhu do 30. 04. 2007 ve znění návrhu dohody o přistoupení
k závazku předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m2.
2. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
paní Eliškovu Šimíčkovou jako přistupující k závazku,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

552 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 nájemce bytu paní Jiřinu Matulovou ve znění důvodové zprávy bodu 1.1,
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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 24 Kč/m2
1.2 nájemce bytu manžele Ladislava a Radoslavu Tokárovy ve znění důvodové
zprávy bodu 1.2, 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 24 Kč/m2
1.3 nájemce bytu Radovana Knápka ve znění důvodové zprávy bodu 1.3,
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 24 Kč/m2.
553 -

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. 7 C 400/2006 – 30
ze dne 29. 01. 2007 vyklizením bytu a úhradě nákladů řízení proti žalované Miloslavě
Krhovjákové.

554 -

Rada města po projednání
1. v y h o v u j e
žádosti pana Arnošta Horátia ze dne 21. 03. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
nájemce bytu manžele Arnošta a Martinu Horátiovy
ve znění důvodové zprávy za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m2.

555 -

Rada města po projednání
nevyhovuje
žádosti paní Adriany Kalembové ze dne 30. 03. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

556 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Martinou Kunčarovou, s místem podnikání v Kopřivnice, Ke Koryčce 771,
IČ 74 37 22 97, jako nájemce
jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 891 na ulici Obránců
míru v Kopřivnici
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

557 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 25. 09. 2003
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mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Janou Vlčkovou s místem podnikání Zlín, třída 2. května 1536,
IČ 494 76 467 jako nájemce,
jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru v domě č.p. 1047 na ulici Obránců
míru v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
558 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost pana Jaroslava Bonka ze dne 29. 3. 2007
ve znění předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
výpověď z nájmu bytu dle § 711 odst. 2 občanského zákoníku v platném znění
nájemci: panu Janu Kolibovi
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy bod 2.2
podkladového materiálu
3. nevyhovuje
1 3.1 žádosti pana Jana Koliby ze dne 12. 4. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
2 3.2 Žádosti pana Rostislava Stani a slečny Jany Zahradníkové ze dne 18. 4. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.

559 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o aktuálním stavu užívání bytových domů č.p. 1196 a 1197
na ulici Francouzská ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

560 -

Rada města po projednání
schvaluje
udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města Kopřivnice
č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných kulturních
podniků (dále jen „vyhláška“) z čl. 3 vyhlášky „Podmínky pro pořádání veřejných
hudebních produkcí“ na konání hudebních produkcí u hráze Větřkovické přehrady
na období od 1. 5. 2007 do 30. 9. 2007, kdy lze provozovat hudební produkce
od 19.00 do 02.00 hodin - po 22.00 hodině se ztlumenou hlasitostí hudební produkce ve stanoveném počtu šesti hudebních produkcí, přičemž hudební produkce mohou být
realizovány nejvýše 2x za měsíc při zajištění řádné pořadatelské služby.

561 -

Rada města po projednání
schvaluje
„Pravidla pro vysílání městského rozhlasu v Kopřivnici“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

562 -

Rada města po projednání
schvaluje
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Akční plán rozvoje cestovního ruchu Lašské brány Beskyd v roce 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
563 -

Rada města po projednání
1.zrušuje
bod 2.2.4 v usnesení č. 376 přijaté na 10. schůzi Rady města Kopřivnice
ze dne 13.3. 2007
2. s c h v a l u j e
zahraniční pracovní cestu do partnerského města Zwönitz (Německo)
v době od 31.5. do 3.6.2007 panu Mgr. Karlu Kočišovi.

564 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o zařazení do Almanachu obce.info
mezi
městem Kopřivnice jako zadavatel
a
fa Jiří Kříž – DATATRADE, s. r. o., se sídlem v Ostravě – Moravská Ostrava, 28.
října 2663/150, IČ 27794679 jako vydavatel,
jejímž předmětem je zařazení města Kopřivnice do publikace Almanach obce.info,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

565 -

Rada města po projednání
1. souhlasí
s uzavřením smluv o nájmu k bytům v domech s pečovatelskou službou v majetku
města Kopřivnice jako pronajímatel a osobami, uvedenými v důvodové zprávě,
jejichž předmětem je pronájem bytů zvláštního určení v Domech 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 smluv dle bodu 1 tohoto usnesení.

566 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
organizační změny v rámci Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové
organizace, jejichž provedení je nezbytné k registraci odlehčovacích služeb dle zákona
č. 108/2006 o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. ukládá
ředitelce Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. provést k datu 30. 9. 2007
vyhodnocení finančních nákladů na odlehčovací služby s případným návrhem na
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rozpočtovou změnu – zvýšení příspěvku města.
567 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o výkonu státní správy na odboru životního prostředí a zemědělství v rámci
správního území Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností za 1. čtvrtletí 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

568 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost Českého svazu včelařů o.s., okresního výboru Nový Jičín, o finanční příspěvek
potřebný k účasti a instalaci expozice okresu na včelařské výstavě v Ostravě na Černé
louce v září 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. neschvaluje
poskytnutí peněžitého daru ve výši 15 000,- Kč Českému svazu včelařů o.s.,
okresnímu výboru Nový Jičín z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství na
účast a instalaci expozice na včelařské výstavě v Ostravě na Černé louce v září 2007.

569 -

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

570 -

Rada města po projednání
stanovuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, počet zaměstnanců města Kopřivnice
zařazených do městského úřadu k 24. 4. 2007 na 189 zaměstnanců.

571 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitel
a
Milanem Kapicou, předsedou kontrolního výboru zastupitelstva města jako vypůjčitel,
jejímž předmětem je výpůjčka přenosného počítače včetně příslušenství,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

572 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 32 ke smlouvě č. SWR/95/36 o převodu softwarových programů
ze dne 24.2.1995 ve znění dodatků č. 1-31
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
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jako dodavatel,
jehož předmětem je rozšíření stávající licence podsystému Evidence písemností
informačního systému Radnice Vera®,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
573 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. zlepšené výsledky hospodaření příspěvkových organizací ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2. finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých příspěvkovým
organizacím z rozpočtu města ve znění návrhu předloženého prostřednictvím
Přílohy č.1 podkladového materiálu
2. bere na vědomí
2.1. rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2.2. souhrnný komentář k hospodaření města Kopřivnice za rok 2006 a plnění
ukazatelů rozpočtu (plánu hospodářské činnosti) za rok 2006 včetně podkladů
odborů a doplňujících tabulek k hospodaření města ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č.2 a přílohy č.3 podkladového materiálu
3. ukládá
odboru financí zařadit materiály obsažené v příloze č.1 a č.2 do závěrečného účtu
města Kopřivnice za rok 2006.

574 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o prémiovém vkladu
mezi
městem Kopřivnice
a
Českou spořitelnou, a. s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 45244782,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
při vkladu 40 mil Kč , variantě Maturity 3M garantované sazby 0,25 % a prémiové
sazby 4,00 %.

575 -

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.

576 -

Rada města po projednání
schvaluje
poskytnutí věcného daru vybraným sportovcům při příležitosti vyhlášení
„Sportovec roku 2006“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

577 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
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ze dne 12. 03. 2007
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Sborem dobrovolných hasičů Lubina II, se sídlem v Kopřivnici - Lubina,
IČ 65472560, zastoupeným Jaromírem Durčekem – velitelem sboru jako příjemce,
jehož předmětem je poskytnutí dotace na činnost v roce 2007,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
578 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nebytový prostor Snack baru v 2.N.P. objektu Krytý bazén Kopřivnice na ul. Husova
1340 na parcele 1909/250 v k.ú. Kopřivnice o celkové výměře 57,9 m2 za účelem
zajištění provozu občerstvení
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

579 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
rozpočtové opatření odboru školství, mládeže a sportu k rozpočtu města na rok 2007
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. souhlasí
s navýšením příspěvku příspěvkové organizaci Správa sportovišť Kopřivnice účelově
vázaného na opravu sociálních zařízení na koupališti.

580 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o problematice dětských hřišť
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

581 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
prázdninový provoz v Mateřských školách Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové
organizaci v roce 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

582 -

Rada města po projednání
1. zrušuje
pravidla pro poskytování věcných darů fyzickým osobám při významných
příležitostech z rozpočtu města Kopřivnice ze dne 09. 04. 2002
2. schvaluje
pravidla pro zajištění propagace města Kopřivnice formou ocenění fyzických osob
při významných příležitostech z rozpočtu města Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

583 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
výši neinvestičních výdajů na jednoho žáka v základních školách zřízených
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městem Kopřivnice pro rok 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
zastupitelstvu města s c h v á l i t
2. d o p o r u č u j e
uzavření dohody o úhradě neinvestičních výdajů spojených s plněním povinné školní
docházky dětí trvale bydlících v jiné obci než je sídlo školy uzavřené dle zákona
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) v platném znění
mezi
městem Kopřivnice na straně jedné
a
2.1 obcí Rybí, se sídlem v Rybí, Rybí 127, IČ 00600741,
zastoupenou p. Petrem Skalkou – starostou na straně druhé
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.2 podkladového materiálu
2.2 obcí Závišice, se sídlem v Kopřivnici - Závišice, Závišice 115, IČ 00600709,
zastoupenou p. Zdeňkem Vajdou – starostou na straně druhé
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.3 podkladového materiálu
2.3 obcí Ženklava, se sídlem v Ženklavě, Ženklava 243, IČ 00600831,
zastoupenou p. Josefem Juroškou – starostou na straně druhé
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.4 podkladového materiálu.
584 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 složení projektového týmu pro podání žádosti o dotaci na Ministerstvo financí
do programu Fond na přípravu projektů pro finanční mechanismus EHP/Norsko
předloženého prostřednictvím důvodové zprávy
1.2 podání žádosti do výše uvedeného programu v termínu do 25. 05. 2007.

Mgr. Zdeněk Krajčír
místostarosta

Vladislav Kryške
místostarosta
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