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Usnesení
14. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 15. 05. 2007

585 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
určení použití výtěžku z provozu výherních hracích přístrojů za rok 2006
podle §16 zákona č.202/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů na veřejně prospěšný
– sportovní účel – dotace sportovním klubům na nájem sportovních zařízení v rámci
dotačního programu OSK/2
2 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
rozpočtová opatření odboru financí k rozpočtu města na rok 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

586 -

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
závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2006 včetně vypořádání
hospodářské(ekonomické) činnosti a včetně vyjádření souhlasu s celoročním
hospodařením, a to bez výhrad
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. ukládá
odboru financí zveřejnit závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2006 v zákonné lhůtě
na úřední desce v rozsahu dle důvodové zprávy a v plném rozsahu na internetových
stránkách města Kopřivnice
3. schvaluje
lhůtu pro uplatnění písemných připomínek k závěrečnému účtu za rok 2006
v termínu do 12.6.2007 (datum doručení písemných připomínek na městský úřad).

587 -

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 Aleně a Václavu Prilovým o velikosti 0+2 nebo 1+1
(žádost ze dne 23. 04. 2007 – příloha č. 3)
ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2. neschvaluje
zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
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platných od 01. 10. 2006 část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto
žadatelům:
2.1 Ingrid Richterové
(žádost ze dne 18. 04. 2007 – příloha č. 1)
2.2 Heleně Bohačíkové
(žádost ze dne 23. 04. 2007 – příloha č. 2)
ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1 a 2
podkladového materiálu.
588 -

Rada města po projednání
nevyhovuje
žádosti pana Ing. Jaroslava Beiera ze dne 20. 04. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

589 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o narovnání – právo nájmu
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
panem Václavem Mackem jako nájemce
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

590 -

Rada města po projednání
1. vyhovuje
žádosti paní Marie Babincové ze dne 19. 04. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
nájemce bytu paní Marii Babincovou ve znění důvodové zprávy, za podmínky
uzavření smlouvy o kauci na byt ve znění návrhu předloženém prostřednictvím
přílohy č. 2 podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné
ve výši 24 Kč/m2 a za podmínky vrácení bytu č. 23 v domě č.p. 1202
na ul. Osvoboditelů v Kopřivnici.

591 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost manželů Hany a Aloise Vyhlídalových ze dne 06. 04. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. 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,
Julii Vyhlídalové o velikosti 1+1, za podmínky vrácení bytu č. 23 v domě č.p. 1040
na ulici Lidická v Kopřivnici.

592 -

Rada města po projednání
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1. v y h o v u j e
žádosti manželů Drahomíry a Tomáše Ovčačíkových ze dne 30. 04. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
nájemce bytu manžele Drahomíru a Tomáše Ovčačíkovy 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.
593 -

Rada města po projednání
1. s o u h l a s í
s „Dohodou o výměně bytů“, která byla uzavřena dne 02. 05. 2007
mezi panem Radovanem Knápkem a panem Zbyňkem Frydrychem
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. schvaluje
2.1 uzavření smlouvy o kauci na byt
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
panem Radovanem Knápkem jako nájemce,
jejímž předmětem je kauce na byt,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu
2.2 uzavření smlouvy o kauci na byt
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
panem Zbyňkem Frydrychem jako nájemce,
jejímž předmětem je kauce na byt,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.

594 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
1.1 písemnost paní Ivety Martináskové ze dne 16. 4. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2 písemnost pana Libora Martináska ze dne 12. 04. 2007
ve znění předložené prostřednictvím přílohy č. 2 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
nájemcům:
manželům Liboru Martináskovi a Ivetě Martináskové
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy
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3. zrušuje
usnesení č. 4527 přijaté na 59. schůzi Rady města Kopřivnice dne 03. 10. 2006.
595 -

Rada města po projednání
1. vyhovuje
žádosti paní Emilie Jebavé ze dne 26. 03. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. schvaluje
provedení výměny vany na náklady pronajímatele v bytě, jehož nájemkyní
je paní Emilie Jebavá, ve znění důvodové zprávy a za podmínky uzavření
nové smlouvy o nájmu bytu za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m2
s účinností od 01. 06. 2007.

596 -

Rada města po projednání
1. vyhovuje
žádosti manželů Bronislava a Žanety Slabých a paní Naděždy Békésiové
ze dne 11. 04. 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.
2. souhlasí
s provedením stavebních úprav bytů č. 3 a č. 4 v domě č. p. 734 na ulici Pionýrská
v Kopřivnici spočívající ve změně dispozičního uspořádání uvedených bytů
za podmínek ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

597 -

Rada města po projednání
schvaluje
podání návrhu města jako žalobce k Okresnímu soudu Nový Jičín
na vyklizení bytu po skončení nájmu bytu paní Marii Frankové
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

598 -

Rada města po projednání
1. vyhovuje
žádosti pana Michala Jindřiška ze dne 03. 05. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 nájemce bytu paní Evu Chramostovou ve znění důvodové zprávy bodu 2.1,
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
2.2 nájemce bytu pana Abdallaha Walweela ve znění důvodové zprávy bodu 2.2,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt ve znění návrhu předloženém
prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 24 Kč/m2
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2.3 nájemce bytu paní Danielu Šuhajovou ve znění důvodové zprávy bodu 2.3,
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
2.4 nájemce bytu pana Jana Jedličku ve znění důvodové zprávy bodu 2.4,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt ve znění návrhu předloženém
prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 24 Kč/m2
2.5 nájemce bytu manžele Radima Ondřeje Hýbla a Moniku Hýblovou ve znění
důvodové zprávy bodu 2.5, za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt ve
znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového
materiálu a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m2
2.6 nájemce bytu paní Alenu Pěchovou ve znění důvodové zprávy bodu 2.6,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt ve znění návrhu předloženém
prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového materiálu a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 24 Kč/m2.
599 -

Rada města po projednání
schvaluje
postup při zajišťování výměny oken v bytových domech, které nejsou napojeny
na centrální zásobování teplem
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

600 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informace o základních činnostech odboru bytového hospodářství v roce 2006
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

601 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 3/2007/OŽP ze dne 19. 3. 2007
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
Regionálním centrem EIA, s. r. o., se sídlem v Ostravě, Chelčického 4, IČ 47150661,
zastoupeném Ing. Vladimírem Rimmelem jako zhotovitel,
jehož předmětem je zpracování hodnocení dle § 45 i zák. č. 114/1992 Sb. , o ochraně
přírody a krajiny v platném znění – posouzení vlivu Místního programu ke zlepšení
kvality ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku Kopřivnice
jako obce s rozšířenou působností na území evropsky významné lokality nebo ptačí
oblasti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

602 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o úklidu autovraků v Kopřivnici a místních částech v rámci akcí
ke Dni Země 2007
5
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ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.
603 -

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 poskytnutí dotace Základní organizaci Českého svazu ochránců přírody Nový
Jičín, Záchranné stanici pro volně žijící živočichy a centrum ekologické výchovy
v Bartošovicích na Moravě na záchranu zraněných či jinak handicapovaných volně
žijících živočichů – na provoz záchranné stanice Bartošovice ve výši 20.000,- Kč
z rozpočtu odboru životního prostředí a zemědělství
1.2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Základní organizací Českého svazu ochránců přírody Nový Jičín,
se sídlem v Novém Jičíně, Palackého 74, IČ 47657901, zastoupenou panem Petrem
Orlem - předsedou, jako příjemce,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na záchranu zraněných či jinak
handicapovaných volně žijících živočichů – provoz záchranné stanice Bartošovice
na Moravě,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

604 -

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.

605 -

Rada města po projednání
určuje
plat s účinností od 1. 6. 2007 ředitelce Střediska sociálních služeb města Kopřivnice,
p. o., Ing. Evě Mündleinové
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

606 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví na prevenci kriminality
k rozpočtu města na rok 2007
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1. podkladového materiálu.
607 -

Rada města po projednání
1. s o u h l a s í
1.1 s opětovným zařazením bytu č. 88 o velikosti 0+1v 8. nadzemním podlaží
v Domě s pečovatelskou službou na ul. České 320 v Kopřivnici do bytového fondu
města Kopřivnice
1.2 s vynětím bytu č. 12 o velikosti 0+1 ve 2. nadzemním podlaží, umístěném
v Domě s pečovatelskou službou na ul. České 320 v Kopřivnici z bytového fondu
města Kopřivnice
1.3 se změnou účelu užívání prostor uvedených v bodech 1.1 a 1.2
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

608 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo o poskytování ostrahy
mezi
městem Kopřivnice jako zhotovitel
a
společností Favea spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, B. Němcové 580,
IČ 60318287, zastoupenou Pharm. Dr. Milanem Krajíčkem - jednatelem společnosti
jako objednatel,
jejímž předmětem je poskytování ostrahy objektu elektronickým zabezpečovacím
systémem umístěným na pultu centrální ochrany městské policie,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

609 -

Rada města po projednání
1 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města v y d a t
obecně závaznou vyhlášku města Kopřivnice č. 2/2007 o zřízení Městské policie
Kopřivnice ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
2. u k l á d á
městskému úřadu, aby pro jednání zastupitelstva města sloučil problematiku
dvou návrhů obecně závazných vyhlášek č. 2/2007 a č. 3/2007 do jednoho předpisu.

610 -

Rada města po projednání
1 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města v y d a t
obecně závaznou vyhlášku města Kopřivnice č. 3/2007 o podrobnostech stejnokroje
strážníků Městské policie Kopřivnice a o jeho nošení
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. u k l á d á
městskému úřadu, aby pro jednání zastupitelstva města sloučil problematiku
dvou návrhů obecně závazných vyhlášek č. 2/2007 a č. 3/2007 do jednoho předpisu.

611 -

Rada města po projednání
schvaluje
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„Pravidla pro užívání znaku města Kopřivnice a loga Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21 Kopřivnice (PZM a MA21)“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
612 -

Rada města po projednání
schvaluje
Chartu 2007 Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

613 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o spolupráci
mezi
městem Kopřivnice
a
společností Connex Morava, a. s., se sídlem v Ostravě – Moravské Ostravě,
Vítkovická 3056/2, 702 00, IČ 25827405, zastoupenou Daliborem Petrem
- vedoucím obchodní oblasti,
jejímž předmětem je koordinace programu „Autobus mám rád, je náš kamarád“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

614 -

Rada města po projednání
schvaluje
odměny ředitelům příspěvkových organizací za hospodaření v roce 2006
ve znění doplněného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.

615 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření Dohody o prominutí dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
Klubem házené Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ 00560723,
zastoupeným Ing. Františkem Šáchou a Miroslavem Bartoněm jako dlužník,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření Dohody o prominutí dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
Klubem házené Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ 00560723,
zastoupeným Ing. Františkem Šáchou a Miroslavem Bartoněm jako dlužník,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

616 -

Rada města po projednání
1 . n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
1.1 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
ze dne 05. 03. 2007
mezi
8
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městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Asociací sportovních klubů Tatra Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo
náměstí 540, IČ 16627873, zastoupenou Evženem Knězkem a Milanem Okřesíkem
jako příjemce,
jehož předmětem je poskytnutí dotace na 22. ročník cyklomaratonu dvojic 24 hodin
Lichnov, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu
1.2 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Zdeňkem Hajdukem, s místem podnikání v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 431,
IČ 48736392 jako příjemce,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na reprezentaci,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
2. s o u h l a s í
s použitím znaku města Kopřivnice při sportovních aktivitách Tatra 603 teamu
pro rok 2007.
617 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
firmou Dura Automative Systems CZ, spol. s. r. o., se sídlem v Kopřivnici,
Průmyslový areál 300, IČ 26031531, zastoupenou p. Niclasem Pfüllerem
– prokuristou,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2 uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
firmou UnionOcel, s. r. o. se sídlem v Praze 5 – Nové Butovice, Radlická 714/113a,
IČ 26487292, zastoupenou Ing. Lubošem Jiráskem - prokuristou,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1.3 uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
firmou TATRA, a. s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Tatry 1450/1, IČ 45193444,
zastoupenou Ronaldem Alanem Adamsem – předsedou představenstva,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

9

Usnesení
14. schůze RM
15. 05. 2007
(usnesení č. 585 - 656)

1.4 uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
firmou DS ložiska, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici – Lubina, Lubina 439,
IČ 25375270, zastoupenou paní Svatavou Pěčkovou - jednatelkou
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
1.5.uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
firmou CHALUPA a SYN, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Husova 1162,
IČ 25902032, zastoupenou panem Pavlem Chalupou – jednatelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
1.6 uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
firmou FAVEA spol. s r. o., se sídlem v Kopřivnici, B. Němcové 580, IČ 60318287,
zastoupenou panem PharmDr. Milanem Krajíčkem - jednatelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového materiálu.
618 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nebytové prostory sestávající z místností č. 8, č. 9 a venkovní terasy č. 11 o celkové
výměře 73,5 m2 v 1. N. P. objektu sociální budovy na koupališti, ul. Husova č. p. 49,
k. ú. Kopřivnice, parcela číslo 2430/2 za účelem zajištění provozu občerstvení
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

619 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 rozpočtové opatření odboru školství, mládeže a sportu ve znění upraveného
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 poskytnutí investiční dotace příspěvkové organizaci Správa sportovišť Kopřivnice
účelově vázanou na nákup travní sekačky.

620 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
koncept předložení žádosti do Fondu na přípravu projektů na Ministerstvo financí
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

621 -

Rada města v působnosti valné hromady obchodní společnosti SLUMEKO, s. r. o.
po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 řádnou roční závěrku za rok 2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
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1.2 rozdělení hospodářského výsledku za rok 2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3 roční odměnu za rok 2006 řediteli společnosti SLUMEKO
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
1.4 plán investic a oprav pro rok 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
1.5 manažerskou smlouvu a dohodu o změně pracovních podmínek ředitele
společnosti SLUMEKO
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu
622 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
zápis č. 2 z jednání komise pro mezinárodní vztahy RM ze dne 17.4.2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

623 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce dopravního prostředku
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitel
a
Ing. Jaroslavem Dvořáčkem jako vypůjčitel,
jejímž předmětem je výpůjčka dopravního prostředku - Renaultu Trafic,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

624 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o stavu movitého majetku nutném k provozování Kulturního domu
v Kopřivnici ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 a č.2 podkladového
materiálu.

625 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
přehled činností Kulturního domu Kopřivnice, příspěvkové organizace,
se sídlem Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice, za období 2002 – 2006
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

626 -

Rada města po projednání
s c h v a l u j e
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 období od 16. 6. do 17. 6. 2007, od 6. 7. do 7. 7. 2007
a od 18. 8 do 19. 8., kdy lze na hřišti TJ Spartak Lubina provozovat hudební produkce
od 20.00 do 02.00 hod.
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627 -

Rada města po projednání
schvaluje
připojení města Kopřivnice k akci „Uzamčení země Valašské na sto roků“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

628 -

Rada města po projednání
schvaluje
postup vymáhání vybraných pohledávek města Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

629 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
zahrádku na parc. část 526 – díl o výměře 155 m2 v k. ú. Kopřivnice
sl. Monice Richterové
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

630 -

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 kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
Jaromírem Durčekem jako prodávající,
jejímž předmětem je výkup pozemku v k.ú. Větřkovice u Lubiny odděleného
geometrickým plánem č. 431-2498/2007 a nově označeného jako parc. 1190/3 –
ostatní plocha o výměře 295 m2 za 35.574,-Kč do vlastnictví města Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1.2 uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
Andělou Buskovou jako prodávající,
jejímž předmětem je výkup pozemku v k.ú. Větřkovice u Lubiny odděleného
geometrickým plánem č. 431-2498/2007 a nově označeného jako parc. 1190/2 –
ostatní plocha o výměře 1350 m2 za 162.796,-Kč do vlastnictví města Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

631 -

Rada města po projednání zveřejněného záměru
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako prodávající
a
Lenkou Klimešovou jako kupující,
jejímž předmětem je prodej části pozemku v k.ú. Kopřivnice parc. 283/1 – ostatní
plocha oddělené geometrickým plánem – díl „a“ o výměře 3 m2 za dohodnutou kupní
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cenu 1525,-Kč,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
632 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o věcném břemenu
mezi
městem Kopřivnice jako povinný z věcného břemena
a
manž. Tomášem a Žanetou Kvitovými jako oprávněný z věcného břemena,
jejímž předmětem je právo oprávněného :
- mít v pozemcích města uloženu vodovodní přípojku pro RD,
- přípojku provozovat, udržovat a opravovat,
- na dotčené pozemky vstupovat a vjíždět pro účely výše uvedené
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

633 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemena
mezi
městem Kopřivnice jako povinný
a
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s. se sídlem v Ostravě,
28. října 169, IČ 45193665, zastoupenou Doc. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem
-místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem - členem představenstva
jako oprávněný,
jejímž předmětem je povinnost města strpět stavbu rekonstruovaného vodovodu
v pozemcích na ul. Pionýrské a její údržbu v rozsahu stanoveném geometrickým
plánem č. 2924-2483/2006,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

634 -

Rada města po projednání zveřejněného záměru
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitel
a
JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR, Středisko Junáka Kopřivnice,
se sídlem v Kopřivnici, Husova 1312, IČ 60336439,
zastoupený vůdcem střediska Ing. Zdeňkem Michálkem jako vypůjčitel,
jejímž předmětem je dočasné užívání pozemku v k.ú. Kopřivnice, parc. 2440 – TTP
za účelem vybudování Skautského centra,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

635 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovitostí,
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
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AS – TRONIC s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 575, IČ 47974095,
zastoupenou panem Stanislavem Amerškem – jednatelem jako nájemce,
jejímž předmětem je nájem části pozemku p.č.1932/3 v k.ú. Kopřivnice
o výměře cca 250 m² za účelem zřízení venkovního posezení,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
636 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako oprávněný
a
manžely Jaroslavem a Radmilou Bečanovými jako povinní,
jejímž předmětem je zatížení pozemku p.č.425/1 v k.ú. Drnholec nad Lubinou
podzemní elektrickou přípojkou pro rozvaděč veřejného osvětlení,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

637 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí oprávněný
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ 69797111,
zastoupenou Ing. Karolem Siwekem - ředitelem Územního pracoviště Ostrava
jako budoucí povinný,
jejímž předmětem je zatížení pozemku p.č.421/36 v k.ú. Drnholec nad Lubinou
kanalizací,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

638 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitel
a
Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390,
zastoupeným Ing.Alfredem Brunclíkem - generálním ředitelem, oprávněn k jednání
Ing. Lubomír Hýbl - pověřen řízením Správy Ostrava jako vypůjčitel,
jejímž předmětem jsou pozemky
v k.ú. Drnholec nad Lubinou pozemky p.č.92/2, 547/2, 411/25, 417/124, 421/10,
573/4, 416/1, 547/5, 379/15, 548/3, 421/57 a pozemky ve zjednodušené evidenci PK
412/2, PK 369/5 a PK 546
v k.ú. Vlčovice pozemky p.č. 812/2, 822/8, 822/10, 858/1, 984/2, 1000/2, 1000/3,
1001/2, 1001/3, 1001/4, 1006/6, 1006/8, 661/50, 661/94, 661/106, 812/7, 812/8, 822/9
a pozemky ve zjednodušené evidenci PK 833/3, PK 835/18 a PK 996,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

639 -

Rada města po projednání
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n e d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
zveřejnění záměru města prodat
částí pozemků p.č.178/1 a 178/3 o celkové výměře cca 500 m² v katastrálním území
Kopřivnice, za účelem snadnější manipulace při nakládce a vykládce výrobků
z provozovny, panu Svatopluku Urbanovi
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
640 -

Rada města po projednání
neschvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako povinný z věcného břemene
a
BASPRO s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Školní 157, zapsaná v obchodním rejstříku
Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 27222, zastoupenou p. Alešem Blažkem jednatelem společnosti jako oprávněný z věcného břemene,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene – průchodu pro pěší a přejezd všech
motorových vozidel přes pozemky parcela číslo: 741, 740/14, 563/11 v k.ú.
Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

641 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Trenkwalder KAPPA people a.s., se sídlem v Ostravě – Slezská Ostrava,
Heřmanická 1648/5, IČ 25857011, zastoupenou Ing. Janem Kozinou
– předsedou představenstva jako nájemce,
jejímž předmětem bude pronájem nebytového prostoru – místnost č. 0942
o výměře 34,27 m2 v objektu čp. 1163, ul. Štefánikova, Kopřivnice, parcela č. 1921/1,
k.ú. Kopřivnice, za účelem podnikání v personální činnosti,
ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu.

642 -

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.

643 -

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
Janou Plankovou jako nájemce,
jejímž předmětem je ukončení nájmu nebytových prostor „prodejna č.1 – ANEX“
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o celkové výměře 19,29 m2 v objektu č.p.1152, p.č.769/2, k.ú. Kopřivnice, na ulici
Záhumenní v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1.2 uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice, jako pronajímatel
a
Cestovní kanceláří AGENTURA FOX, s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm,
Bystré 664, zastoupenou panem Jaromírem Nalerajem - prokuristou, IČ 25390830,
jako nájemce,
jejímž předmětem bude nájem nebytového prostoru „prodejna č.1 – ANEX“ o celkové
výměře 19,29 m2 v objektu č.p. 1152, ul. Záhumenní, k.ú. Kopřivnice, parcela č.769/2,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
644 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o ocenění oprav Lyžařské chaty včetně příslušenství
a venkovních úprav provedené soudním znalcem Ing. Janem Kurovcem,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

645 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o znaleckém posudku budovy občanské vybavenosti Kopřivnice č.p. 889
a č.p. 890, včetně pozemků parc.č. 100, 101, 102/1 v obci a k.ú. Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

646 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o návrhu technického oddělení budovy občanské vybavenosti Kopřivnice
č.p. 1152 na pozemku parc.č. 769/2 v obci a k.ú. Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

647 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. výběr zhotovitele na realizaci akce „ Mateřské školy – výměna sporáků“
firmu Spotřební družstvo SERVIS GASTRONOMII,
se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, Závodí 966, IČ 16627865,
zastoupenou p. Lubošem Kašpárkem, předsedou družstva,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1.2. uzavření smlouvy o dílo na akci „ Mateřské školy – výměna sporáků“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Spotřební družstvo SERVIS GASTRONOMII,
se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, Závodí 966, IČ 16627865 ,
zastoupenou p. Lubošem Kašpárkem - předsedou družstva, jako zhotovitel,
jejímž předmětem je realizace výše uvedeného díla,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
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648 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1. výběr zhotovitele na akci „Mosty M1 – Mniší a M3 – Lubina – rekonstrukce –
projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele a realizaci stavby“
firmu Ing. Naděžda Hájková, se sídlem v České Lípě, Sosnova 105, IČ 693 98
631, zastoupenou Ing. Naděždou Hájkovou – jednatelkou společnosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2. uzavření smlouvy o dílo na akci „Mosty M1 – Mniší a M3 – Lubina –
rekonstrukce – projektová dokumentace pro stavební řízení, výběr zhotovitele
a realizaci stavby“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Ing. Naděžda Hájková, se sídlem v České Lípě, Sosnova 105, IČ 693 98 631,
zastoupenou Ing. Naděždou Hájkovou – jednatelkou společnosti, jako zhotovitel,
jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské
činnosti k výše uvedené akci,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

649 -

Rada města po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele na akci „Dostavba tělocvičny ZŠ Kopřivnice - Lubina“ firmu
TCHAS, s.r.o., se sídlem v Ostravě - Porubě, Francouzská 6167, IČ 155 04 158,
zastoupenou Ing. Václavem Daňkem – jednatelem společnosti a předsedou Správní
rady a Ing. Milanem Lasákem – jednatelem společnosti a místopředsedou Správní
rady, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.

650 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na realizaci akce „Příprava nebytových
prostor pro Českou poštu“ ze dne 04. 04. 2007
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,
jehož předmětem je realizace shora uvedené akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

651 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
formální změny v nájemní smlouvě schválené RMK 30. 1. 2007 usnesením č. 270
mezi
městem Kopřivnice jako nájemce
a
ČR – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – pronajímatel
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jež spočívají v :
a) doplnění čl. I odstavcem 2 ve znění :
„ 2. Pronajímatel výše uvedené nemovitosti dočasně nepotřebuje k plnění funkcí
státu nebo jiných úkolů v rámci své působnosti ve smyslu § 27 odst. 1 zákona
č. 219/2000 Sb.“
b) změně variabilního symbolu platby v čl. III, odst. 3 na „.... variabilní symbol
5410820259 ...“
c) doplnění čl. XI. o odst. 6, který zní :
„6. Ředitel odboru Odloučené pracoviště Nový Jičín prohlašuje, že tato smlouva
odpovídá platnému právnímu řádu a obsahuje jen údaje, které jsou správné
a prověřené, a dále, že tato smlouva je uzavírána jen na základě dokladů, které
byly shledány jako úplné a hodnověrné a odůvodňují uzavření této smlouvy jako
nejvhodnější naložení s majetkem státu.“
652 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
místnost č. 0940 o výměře 15,55 m2 a místnost č. 0941 o výměře 32,87 m2 ,
stavebně určeny jako kanceláře, které se nacházejí v 9. NP čp. 1163
na ul. Štefánikova, Kopřivnice, parcela č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu.

653 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o projednání návrhu zadání územního plánu Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č, 1 podkladového materiálu
2 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města
2.1 s c h v á l i t
2.1.1 dle § 47 odst. 5 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání územního plánu Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2.1.2 zařazení níže uvedených lokalit do zadání územního plánu:
2.1.2.1 lokalita A1
2.1.2.2 lokalita A2
2.1.2.3 lokalita A3
2.1.2.4 lokalita A4
2.1.2.5 lokalita A5
2.1.2.6 lokalita A6, v konceptu řešit variantě ve prospěch rekreační a parkové plochy
2.1.2.7 lokalita A7
2.1.2.8 lokalita A8
2.1.2.9 lokalita A9
2.1.2.10 lokalita A10
2.1.2.11 lokalita A11
2.1.2.12 lokalita A12
2.1.2.13 lokalita A13
2.1.2.14 lokalita A14
2.1.2.15 lokalita A15
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2.1.2.16 lokalita A16
2.1.2.17 lokalita A17
2.1.2.18 lokalita A18
2.1.2.19 lokalita A19
2.1.2.20 lokalita B1
2.1.2.21 lokalita B2
2.1.2.22 lokalita B3
2.1.2.23 lokalita B4
2.1.2.24 lokalita B5
2.1.2.25 lokalita B6
2.1.2.26 lokalita B7
v rozsahu dle přílohy č. 3 podkladového materiálu
2.2 neschválit
zařazení níže uvedených lokalit do zadání územního plánu:
2.2.1 lokalita C1
2.2.2 lokalita C2
2.2.3 lokalita C3
2.2.4 lokalita C4
2.2.5 lokalita C5
2.2.6 lokalita C6
2.2.7 lokalita C7
2.2.8 lokalita C8
v rozsahu dle přílohy č. 3 podkladového materiálu.
654 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření mandátní smlouvy na výkon činností podpory a rozvoje podnikání v
kopřivnickém regionu v roce 2007
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Centrum podnikání a rozvoje, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 244,
IČ 25357948, zastoupenou Ing. Jiřím Huškem – ředitelem jako poskytovatel,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

655 -

Rada města po projednání
souhlasí
se zveřejněním záměru pojmenovat ulici „K Očnímu“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

656 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zpracování Konceptu návrhu lokalizace dětských hřišť dle městských regionů
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. souhlasí
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2.1 s postupnou přípravou vytipovaných lokalit za účelem výstavby nových dětských
hřišť, včetně žádostí o převedení od státu ČR a jednání o výkupu dotčených pozemků
se soukromými vlastníky
2.2 s přípravou území a výstavbou dětského hřiště
v regionu R2 Ulice Alšova – Štramberská s jeho realizací 9-10/2007
3. u k l á d á
doplnit koncept návrhů o dětská hřiště v místních částech.

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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