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Usnesení
16. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 26. 06. 2007

720 -

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TEPLO
Kopřivnice, s. r. o. po projednání
1. souhlasí
se zrušením dispozičního práva panu Ing. Martinu Hrnčárkovi k bankovnímu účtu
společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. vedeného u České spořitelny a. s.
2. pověřuje
Ing. Miroslava Krmelu, jednatele společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. zajištěním
změn v dispozičních právech k bankovnímu účtu společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o.
v rozsahu dle bodu 1.“

721 -

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TEPLO
Kopřivnice, s. r. o. po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města d e l e g o v a t
na funkci jednatele obchodní společnosti TEPLO Kopřivnice, s. r. o.,
se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 26789264 pana Ing. Oldřicha Jaška,
r.č. 491226210, bytem Štramberská 1138/52, Kopřivnice.

722 -

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TEPLO
Kopřivnice, s. r. o. po projednání
1. s o u h l a s í
se zřízením bankovního účtu společnosti TEPLO Kopřivnice s. r. o. vedeného
u České spořitelny a. s. ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu
2. p o v ě ř u j e
Ing. Miroslava Krmelu – jednatele společnosti TEPLO Kopřivnice s. r. o.
zřízením bankovního účtu společnosti TEPLO Kopřivnice s. r. o. dle bodu 1
tohoto usnesení.

723 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1

požární řád pro budovu Městského úřadu Kopřivnice ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu

1.2

požární řád pro zasedací místnost zastupitelstva města ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
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2. p o v ě ř u j e
tajemníka MÚ aktualizací seznamu požárních hlídek v návaznosti
na personální a organizační změny.
724 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření oddělení krizového řízení k rozpočtu města na rok 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

725 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
dodatek č. 7 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města Kopřivnice,
příspěvkové organizace se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ 60798891,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

726 -

Rada města po projednání
souhlasí
s použitím finančních prostředků ve výši 150.000,- Kč na zpracování studie
proveditelnosti varianty č. 2 Domova pro seniory dle zadaných podmínek
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

727 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o činnosti v oblasti prevence kriminality
ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. ukládá
2.1. vedoucí odboru školství, mládeže a sportu vyzvat základní školy v Kopřivnici
ke zřízení e-mailových schránek důvěry v rámci prevence kriminality na
webových stránkách škol,
2.2. vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví zajistit terénní sociální práce pro
osoby ohrožené sociálním vyloučením,
2.3. vedoucí Klubu Kamarád zpracovat návrh terénní práce zaměřené na
neorganizované děti a mládež v ulicích města
3. odvolává
členy Komise prevence kriminality a protidrogové prevence Rady města Kopřivnice,
a to:
3.1. pana Bc. Tomáše Dohnala,
3.2. paní Janu Svobodovou
3.3. paní Taťánu Gelnarovou
3.4. paní Mgr. Radku Chalúpkovou,
4. jmenuje
členem Komise prevence kriminality a protidrogové prevence Rady města Kopřivnice
ve složení:
4.1. pana Bc. Ivana Piláta,
4.2. paní Dagmar Oprštěnou, DiS.,
4.3. paní Ivanu Raškovou, DiS.
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728 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
firmou Michaela Kurcová, s místem podnikání Kopřivnice, Obránců míru 704,
IČ 68342071 jako prodávající,
jejímž předmětem je pořízení 13 ks počítačových sestav,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

729 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 zadávací dokumentaci k zjednodušenému podlimitnímu řízení na akci
„Úklidové služby pro MÚ Kopřivnice“ ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 návrh textu Smlouvy o dílo na akci “Úklidové služby pro MÚ Kopřivnice“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu
1.3 zaslání písemné výzvy k podání cenové nabídky do zjednodušeného
podlimitního řízení na akci „Úklidové služby pro MÚ Kopřivnice“ pěti
uchazečům uvedených v příloze č. 3 pokladového materiálu
2. ustanovuje
v souladu s ust. §59 odst. 2, §74 odst. 1 a §71 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o
veřejných zakázkách, komisi pro posouzení kvalifikace, pro posouzení a hodnocení
nabídek a pro otevírání obálek v tomto složení:
2.1 Ing. Josef Jiřík – předseda komise
2.2 Ing. Vlasta Oderská – náhradník předsedy komise
2.3 Vladislav Kryške – místopředseda komise
2.4 Dagmar Rysová – náhradník místopředsedy komise
2.5 Ing. Ivan Viskupič – člen komise
2.6 paní Blanka Fabiánová – náhradník člena komise
2.7 Ing. Radek Harabiš – člen komise
2.8 Ing. Pavel Liška – náhradník člena komise
2.9 Mgr. Irena Hanáková – člen komise
2.10 Mgr. Dušan Krompolc – náhradník člena komise
2.11 Petr Mareček – člen komise
2.12 Jana Pustějovská, DiS. – náhradník člena komise
2.13 Milan Kapica – člen komise
2.14 Marie Streitová – náhradník člena komise
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730 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 plán kontrolní činnosti oddělení kontroly na 2. pololetí 2007 v oblasti
veřejnoprávní kontroly ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1
podkladového materiálu
1.2 plán kontrolní činnosti oddělení kontroly na 2. pololetí 2007 v oblasti vnitřní
kontroly ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového
materiálu.

731 -

Rada města po projednání
1. j m e n u j e
1.1

manažerem projektu „Obchvat Kopřivnice + pozemky“ pana Ing. Ivana
Viskupiče,
1.2 manažerem projektu „Pokračování v Regeneraci sídliště „Sever“ pana Ing.
Richarda Petra,
1.3 manažerem projektu „Rekonstrukce ulice Panská + pozemky, včetně dokončení
křižovatky nad železničním přejezdem“ pana Ing. Ivana Viskupiče,
1.4 manažerem projektu „Zlepšení podmínek pro pěší a cyklistický provoz ve městě
Kopřivnici včetně místních částí“ pana Ing. Richarda Petra,
1.5 manažerem projektu „Modernizace a rekonstrukce sportovních a dětských hřišť
v Kopřivnici a místních částech“ paní Ing. Radomíru Michálkovou,
1.6 manažerem projektu „Revitalizace městských panelových domů“pana Ing. Igora
Kocurka,
1.7 manažerem projektu „Technická infrastruktura pro bytové a rodinné domy
v Kopřivnici – Lubině (Dolní Roličky)“ pana Ing.arch. Milana Šmída,
1.8 manažerem projektu „Výkup a převod potřebných pozemků“ pana Ing. Ivana
Viskupiče,
1.9 manažerem projektu „Odstranění starých ekologických zátěží města Kopřivnice“
pana Ing. Hynka Rulíška,
1.10 manažerem projektu „Aglomerace Kopřivnice - místní část Lubina,
odkanalizování“ Ing. Ivana Viskupiče
2. u k l á d á
2.1

2.2

732 -

manažerům projektů navrhnout radě města ke jmenování definitivní členskou
základnu jednotlivých projektových týmů při využití návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
manažerům projektů zajistit projektovou přípravu příslušných projektových
záměrů za účelem jejich dopracování, přípravy projektové dokumentace v rámci
zadání vyplývajících z možnosti spolufinancování z externích zdrojů a jejich
následné realizace s využitím metodického vedení Oddělení strategického
plánování.

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o plánované pomoci na vyžádání
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mezi
městem Kopřivnice
a
Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje,
se sídlem v Ostravě – Zábřeh, Buškovická 40, IČ 70884561,
zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou - krajským ředitelem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
733 -

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Kabelová
televize Kopřivnice, s. r. o. po projednání
1. bere na vědomí
odstoupení pana Ing. Jiřího Sumbala z funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti Kabelová televize Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici,
Obránců míru 988, IČ 603 18 988 (dále jen „Společnost“)
2. volí
v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce obce do funkce člena
dozorčí rady Společnosti člena Zastupitelstva města Kopřivnice pana Ing.
Lubomíra Škapu.

734 -

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TEPLO
Kopřivnice, s. r. o. po projednání
1. bere na vědomí
odstoupení pana Mgr. Milana Bureše z funkce člena dozorčí rady obchodní
společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova
1163, IČ 267 89 264 (dále jen „Společnost“)
2. volí
v souladu s § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) ve znění pozdějších předpisů, jako zástupce obce do funkce člena
dozorčí rady Společnosti členku Zastupitelstva města Kopřivnice paní Marii
Streitovou.

735 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 13/2007/OŽP
mezi
městem Kopřivnice a městem Příbor se sídlem v Příboře, Náměstí Sigmunda Freuda
č.p. 19, IČ 00298328, zastoupeném starostou města Ing. Milanem Strakošem, jako
objednatelé
a
firmou JAPSTAV MORAVA s.r.o., se sídlem v Kopřivnici - Lubina, Lubina 449,
IČ 25824783, zastoupenou jednatelem panem Markem Poláškem, jako zhotovitel
jejímž předmětem je realizace díla „Kompostárna Příbor – rekonstrukce akumulačních
nádrží - II. část“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

736 -

Rada města po projednání
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bere na vědomí
vyhodnocení zpětného odběru použitých baterií v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
737 -

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

738 -

Rada města po projednání
jmenuje
dnem 27. 06. 2007 do funkce vedoucí organizační složky Klub Kamarád
paní Ivanu Bílkovou.

739 -

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 1. 7. 2007 na 192 zaměstnanců.

740 -

Rada města po projednání
schvaluje
plán práce rady města na II. pololetí roku 2007
ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu.

741 -

Rada města po projednání
1. souhlasí
s návrhem systému zabezpečení na zajištění ostatní dopravní obslužnosti v roce 2008
vypracovaným městem Nový Jičín
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
2. u k l á d á
Městskému úřadu Kopřivnice zabezpečit projednání smluv, jejichž účastníkem
je město Kopřivnice před jejich podpisem v příslušném samosprávném orgánu města.

742 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 6 pojistné smlouvy č. 706-56817-13 ze dne 31. 03. 2004
mezi
městem Kopřivnice
a
Českou pojišťovnou, a. s., se sídlem v Praze 4, Spálená 75/16, IČ 45272956,
zastoupenou Ing. Josefem Slukou - vedoucím upisovatelem pojišťovny,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

743 -

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
6
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„Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města Kopřivnice“
2. s c h v a l u j e
2.1 udělení plné moci: JUDr. Stanislavu Janákovi, advokát, registrován u ČAK
v Praze pod číslem 3503, se sídlem Rožnovská 241, 744 01 Frenštát pod
Radhoštěm jako mandatář,
jejímž předmětem je zastupování města Kopřivnice v úkonech týkajících se
výběrového řízení na zhotovitele akce „Pojištění majetku a odpovědnosti za
škodu města Kopřivnice“, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 podkladového materiálu
2.2 zaslání písemné výzvy k podání cenové nabídky do zjednodušeného
podlimitního řízení na akci „Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu města
Kopřivnice 6 uchazečům. Rada města Kopřivnice těchto min. 5 firem vybírá
ze seznamu 10 firem uvedených v příloze č. 2 pokladového materiálu
2.3 písemnou výzvu k podání nabídek včetně kvalifikačních předpokladů ve
zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Pojištění majetku a odpovědnosti za
škodu města Kopřivnice“ ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 3 podkladového materiálu
2.4 zadávací dokumentaci k zjednodušenému podlimitnímu řízení na akci „Pojištění
majetku a odpovědnosti za škodu města Kopřivnice“ ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
3. j m e n u j e
komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci „Pojištění majetku a
odpovědnosti za škodu města Kopřivnice“ v tomto složení:
3.1 p. Vladislav Kryške – předseda komise
3.2 Ing. Josef Jalůvka – náhradník předsedy komise
3.3 Ing. Miroslav Kopečný – místopředseda komise
3.4 Mgr. Zdeněk Krajčír - náhradník místopředsedy komise
3.5 pí. Miroslava Michalská – člen komise
3.6 Ing. Radomír Uhlík - náhradník člena komise
3.7 p. Miloš Sopuch – člen komise
3.8 Ing. Vladimíra Martiníková – náhradník člena komise
3.9 p. Pavel Housťava – člen komise
3.10 pí. Pavlína Turková - náhradník člena komise
744 -

Rada města po projednání
bere na v ědomí
průběžnou zprávu a návrh dalšího postupu při řešení problematiky místního poplatku
za ,,odpady – zahrádky“ ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

745 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
stav plnění příjmů k zajištění financování akcí „pod čarou“, uvedených v příloze
schváleného rozpočtu města na rok 2007
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ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
746 -

Rada města po projednání
vydává
vnitroorganizační směrnici Zásady pro poskytování cestovních náhrad
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

747 -

Rada města po projednání
s ch v a l u je
uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárce
a
panem Martinem Davidem, provozovatelem areálu Větřkovické přehrady,
s místem podnikání Nový Jičín, Hřbitovní 27, IČ 12653799, jako obdarovaný,
jejímž předmětem je finanční dar,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

748 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření odboru informací a vnějších vztahů k rozpočtu města na rok 2007
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

749 -

Rada města po projednání
s ch v a l u je
uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice
a
Valašským královstvím, s. r. o., se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, Dolní 494,
IČ 25864033,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

750 -

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“) na období 07. 07. – 08. 07. 2007, kdy lze u lyžařské
chaty na Červeném kameni v Kopřivnici provozovat hudební festival JentakFest
v době od 12.00 h do 05.00 h.

751 -

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 Martině Vítkové
(žádost ze dne 28 05. 2007 – příloha č. 1)
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1.2 Marku Darnadymu
(žádost ze dne 29. 05. 2007 – příloha č. 2)
1.3 Ingrid Richterové
(žádost ze dne 30. 05. 2007 – příloha č. 3)
1.4 Janě Štixové
(žádost ze dne 01. 06. 2007 – příloha č. 4)
ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2, 3, 4
podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města
Kopřivnice“ platných od 01. 10. 2006 část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek
odst. 1 Zuzaně Gřesíkové o velikosti 2+1 za podmínky uzavření dohody
o přistoupení k závazku ve výši 40 000,- Kč
(žádost ze dne 22. 05. 2007 – příloha č. 5)
ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu
2.2 nájemce bytu specifikovaného v příloze č. 6 paní Zuzanu Gřesíkovou,
za podmínky uzavření dohody o přistoupení k závazku ve výši 40 000 Kč
a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m2, a to od 01. 09. 2007.
752 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 nájemce předmětného bytu paní Julii Vyhlídalovou, 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 a za podmínky vrácení bytu č. 23 v domě 1040 na ul. Lidická
1.2 nájemce předmětného bytu manžele Ladislava a Helenu Mechlovy,
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.

753 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1

nájemce bytu specifikovaného v příloze č. 5 bod 1.1 manžele Petronelu
a Víta Pešákovy za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 30. 06. 2007
a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m2.

1.2

nájemce bytu specifikovaného v příloze č. 5 bod 1.2 pana Jiřího Pavelu
za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 30. 06. 2007 a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m2.

1.3

nájemce bytu specifikovaného v příloze č. 5 bod 1.3 paní Zuzanu Pařenicovou
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za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 30. 06. 2007 a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m2.
1.4

nájemce bytu specifikovaného v příloze č. 5 bod 1.4 manžele Jaroslava a Annu
Jačovy za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 30. 06. 2007
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

754 -

2.1

uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
manžely Petronelou a Vítem Pešákovými jako přistupující k závazku,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu

2.2

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

2.3

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

2.4

uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
manžely Jaroslavem a Annou Jačovými jako přistupující k závazku,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového
materiálu.

Rada města po projednání
souhlasí
s uzavřením podnájemní smlouvy
mezi
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spol. LUDVÍK MORAVIA s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská č.p. 404,
IČ 60318571, zastoupenou p. Lubomírem Sazovským jako nájemce
a
sdružením ASOCIACE ČESKÝCH FILMOVÝCH KLUBŮ se sídlem v Uherském
Hradišti, Nám. Míru č.p. 860, IČ 61387550, zastoupenou p. Ing. Jiřím Králíkem jako
podnájemce,
jejímž předmětem bude podnájem nebytového prostoru, místnosti o výměře 25,00 m2
v l. NP domu č.p. 404, k.ú. Kopřivnice, parcela číslo 1265 na ulici Sokolovská, a to
na dobu určitou do 30. 06. 2009 za cenu odpovídající ceně nájmu sjednané mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel a spol. LUDVÍK MORAVIA s.r.o. Kopřivnice
jako nájemce, na základě žádosti ze dne 07. 06. 2007 přeložené prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.
755 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na opravu balkónů v bytových domech č.p.1145 – 1146
na ul. Alšova v Kopřivnici
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Chalupa a syn s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Husova 1162, IČ 25902032,
zastoupenou p. Pavlem Chalupou – jednatelem společnosti jako zhotovitel
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

756 -

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

757 -

Rada města po projednání
1. vyhovuje
žádosti MUDr. Jaroslavy Glogarové ze dne 03. 05. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 uzavření dohody o skončení nájmu nebytového prostoru v domě č. p. 1074 na ulici
Štefánikova v Kopřivnici
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
MUDr. Jaroslavou Glogarovou, s místem podnikání Kopřivnice, Štefánikova
1074, IČ 49590618 jako nájemce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.
2.2 zveřejnění záměru města pronajmout
nebytový prostor sestávající se z 8 místností o celkové výměře 92,00 m2
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nacházející se v přízemí bytového domu č. p. 1074, k.ú. Kopřivnice,
parcela číslo 871 na ulici Štefánikova v Kopřivnici
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.
758 -

Rada města po projednání
1. vyhovuje
žádosti Ing. Pavla Burýška ze dne 17. 05. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. souhlasí
s podnájmem bytu číslo 18 v domě 1133 na ul. Štramberská v Kopřivnici, na dobu
určitou od 01. 07. 2007 do 30. 06. 2008.

759 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření mandátní smlouvy týkající se zprostředkování prodeje bytových domů
mezi
městem Kopřivnice jako mandant
a
firmou REKAZ – realitní kancelář, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 685,
IČ 64608409, zastoupenou p.Josefem Zimou – jednatelem společnosti jako mandatář
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

760 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
mezi
městem Kopřivnice jako příjemce
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, IČ 70890692,
zastoupeným Ing. Evženem Tošenovským – hejtmanem kraje jako poskytovatel,
jejímž předmětem je investiční a neinvestiční dotace pro příspěvkovou organizací
Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

761 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 přijetí dotace ve výši 2.000,- Kč od Obce Veřovice se sídlem ve Veřovicích,
Veřovice 70 a to na akci „Běh rodným krajem Emila Zátopka – 5. ročník“
1.2 poskytnutí peněžitého daru ve výši 2.000,- Kč TJ Rožnov pod Radhoštěm,
se sídlem v Rožnově pod Radhoštěm, Sokolská 497, IČ 00534439
1.3 uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice na straně jedné
a
Borgis – reklamní a výtvarné studio, spol. s r. o., se sídlem v Novém Jičíně, Generála
Hlaďo 755/18, IČ 16628004, zastoupenou jednateli panem Oldřichem Kotulkem
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a panem Jaroslavem Brožem na straně druhé,
jejímž předmětem je dodání reklamního a propagačního materiálu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
762 -

Rada města po projednání
neschvaluje
záměr zahájení projekčních prací tribuny ve Vlčovicích
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

763 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
závěry z jednání pracovní skupiny pro řešení provozování lyžařského areálu
v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

764 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města prodat
po oddělení geometrickým plánem část pozemku v k.ú. Kopřivnice parc. 1285/1 –
ostatní plocha o výměře cca 110 m2 manž. Vránovým za účelem vybudování
parkoviště pro objekt klenotnictví
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

765 -

Rada města po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat
část pozemku v k.ú. Kopřivnice parc. 2771/1 žadatelům pro rozšíření vlastních zahrad
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

766 -

Rada města po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat
část pozemku v k.ú. Vlčovice parc. 923/1 – ostatní plocha, komunikace
p. Martinu Gelnarovi
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

767 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města prodat
část pozemku v k.ú. Vlčovice parc. 517/1 – trvalý travní porost o výměře cca 350 m2
manž. Vrublovým pro rozšíření vlastní zahrady
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

768 -

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
panem Václavem Varaďou jako kupující,
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jejímž předmětem je prodej pozemku p.č.2761/7 v katastrálním území Kopřivnice
vzniklého oddělením na základě geom. plánu č.2867-134/2006 ze dne 27.10.2006,
ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
769 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
pozemek parcela číslo 2428/2 – ostatní plocha - sportoviště a rekreační plocha
o výměře 559 m² v katastrálním území Kopřivnice, za účelem rekonstrukce na dětské
hřiště společnosti Charlotta &Karin Food Service, s.r.o.
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

770 -

Rada města po projednání
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
část pozemku parcela číslo 283/1 o výměře cca 35 m² v katastrálním území Kopřivnice
pro výstavbu garáže panu Jozefu Chabroňovi
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

771 -

Rada města po projednání
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
část pozemku ve zjednodušené evidenci p.č. PK 1134/1 v k.ú. Větřkovice u Lubiny
o výměře cca 75 m²
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

772 -

Rada města po projednání
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
část pozemku p.č.1285/1 o výměře cca 314 m² v k.ú. Kopřivnice za účelem
vybudování čtyř parkovacích míst dle projektové dokumentace
panu Vangelisovi Simu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

773 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města prodat
pozemek, parcela číslo:
661/154 – 36641 m2 – orná půda v katastrálním území Vlčovice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

774 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města prodat
pozemek, parcela číslo:
661/111 – 10506 m2 – orná půda v katastrálním území Vlčovice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

775 -

Rada města po projednání
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bere na vědomí
informaci o připravované směnné smlouvě v souvislosti s plánovanou výstavbou
obchodního centra Tesco, nové místní komunikace spojující komunikace na ul. Čs.
armády a Nádražní a přestavbu stávajícího autobusového nádraží
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
776 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
AGIVA Czech s.r.o., se sídlem ve Vratimově, K Hájence 116/1, IČ 27799808,
jako nájemce,
jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru – místnost č. 0865 o výměře
32,05 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.

777 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
BONA ELECTA s.r.o., se sídlem v Ostravě-Moravská Ostrava, Poštovní 1794/17,
IČ 27792609 jako nájemce,
jejímž předmětem bude pronájem nebytového prostoru – místnosti č. 0940 a 0941
o celkové výměře 48,42 m2 v objektu čp. 1163, ul. Štefánikova, Kopřivnice, parcela
č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice, za účelem realitní činnosti a provádění veřejných dražeb
dobrovolných,
ve znění návrhu předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu.

778 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Eco ThermHaus s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1151, IČ 25869647,
jako nájemce,
jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru-kanceláře č. 0940 a 0941
o celkové výměře 48,42 m2, v budově čp. 1163, ul. Štefánikova, parcela č. 1921/1, k.ú.
Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

779 -

Rada města po projednání
nesouhlasí
se snížením nájemného u nebytových prostor – místnost č. 215, 216 o celkové výměře
54,20 m2 v objektu čp. 244, ul. Štefánikova, Kopřivnice – nájemce Ing. Ivana
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Némethová, s místem podnikání v Kopřivnici, Družební 1003, IČ 41395182,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
780 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
část plochy o výměře 1,50 m2 v přízemí objektu čp. 1163 na ul. Štefánikova,
Kopřivnice, parcela č. 1921/1, k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

781 -

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 a 2 podkladového
materiálu.

782 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výběr zhotovitele na akci „Okružní křižovatka silnice I/58 se silnicí II/480
a III/4824 v Kopřivnici – Lubině - projektová dokumentace pro územní řízení,
stavební řízení, výběr zhotovitele a realizaci stavby“ firmu SHB, a.s., se sídlem
v Brně, Štefánikova 849/21, IČ 253 243 65, zastoupenou Ing. Radovanem
Hrnčířem – místopředsedou představenstva a Ing. Ivanem Budíkem – členem
představenstva,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
1.2 uzavření smlouvy o dílo na akci „Okružní křižovatka silnice I/58 se silnicí II/480
a III/4824 v Kopřivnici – Lubině - projektová dokumentace pro územní řízení,
stavební řízení, výběr zhotovitele a realizaci stavby“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou SHB, a.s., se sídlem v Brně, Štefánikova 849/21, IČ 253 243 65,
zastoupenou Ing. Radovanem Hrnčířem – místopředsedou představenstva
a Ing. Ivanem Budíkem – členem představenstva, 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.

783 -

Rada města po projednání
1. ustanovuje
v souladu s §71 odst. 1 a §74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a pro otevírání obálek na akci „Dostavba
tělocvičny a rekonstrukce ZŠ Kopřivnice - Lubina“ v tomto složení:
1.1 Mgr. Zdeněk Krajčír – předseda komise
1.2 p. Vladislav Kryške – náhradník předsedy komise
1.3 Mgr. Ivana Davidová – místopředsedkyně komise
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1.4 Ing. Radomíra Michálková - náhradnice místopředsedkyně komise
1.5 p. Miloš Sopuch – člen komise
1.6 Ing. Vladimíra Martiníková – náhradnice člena komise
1.7 p. Dagmar Rysová – člen komise
1.8 Ing. Oldřich Jašek – náhradník člena komise
1.9 p. Vladimír Zákutný – člen komise
1.10 Ing. Ivan Viskupič – náhradník člena komise.
784 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. dohodu o ukončení smlouvy o díly č. A07/006 ze dne 22.5.2007
na realizaci akce „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
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1.2. výběr zhotovitele na realizaci akce „ Mateřské školy – výměna sporáků“
firmu KES v.o.s., se sídlem ve Frýdku Místku, Sadová 609, IČ 00534072,
zastoupenou p. Zdeňkem Nitrou - společníkem společnosti
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
1.3. uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „ Mateřské školy – výměna sporáků“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou KES v.o.s., se sídlem ve Frýdku Místku, Sadová 609, IČ 00534072,
zastoupenou p. Zdeňkem Nitrou - společníkem společnosti, jako zhotovitel,
jejímž předmětem je realizace výše uvedeného díla,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu.

785 -

Rada města po projednání
schvaluje
udělení plné moci firmě KONEKO, spol.s.r.o., se sídlem v Ostravě-Mariánské Hory,
Výstavní 2224/8, IČ 00577758, zastoupenou Ing. Oldřichem Kazdou – jednatelem
společnosti, jejímž předmětem je zastupování města Kopřivnice v úkonech týkajících
se zajištění stavebního povolení s nabytím právní moci na akci „Aglomerace
Kopřivnice-místní část Lubina, odkanalizování“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
s uvedením aktuálního data.

786 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. výběr zhotovitele na realizaci akce „ MŠ Francouzská, Krátká, Záhumenní,
Mniší - teplá voda do úklidových prostor a WC kuchařek“
společností Jaroslav Kašpárek, Dolní 43, Štramberk,
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IČ 0310841, zastoupenou Jaroslavem Kašpárkem, jednatelem společnosti
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
1.2. uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „ MŠ Francouzská, Krátká, Záhumenní,
Mniší - teplá voda do úklidových prostor a WC kuchařek“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společností Jaroslav Kašpárek, Dolní 43, Štramberk,
IČ 40310841, zastoupenou Jaroslavem Kašpárkem, jednatelem společnosti
jako zhotovitel,
jejímž předmětem je zajištění teplé vody do úklidových prostor a WC kuchařek
na MŠ Francouzská, Krátká, Záhumenní, Mniší
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového
materiálu.
787 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na akci „Oprava balkónů na bytových domech
č.p.1369 a 1370 na ul. Pod Bílou Horou v Kopřivnici.“ ze dne 18. 10. 2006
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Severomoravská stavební společnost s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně,
Bezručova 31, IČ 47153849, zastoupenou Ing. Miroslavem Hruškou– jednatelem
a ředitelem společnosti jako zhotovitel,
jehož předmětem je realizace stavby „Oprava balkónů na bytových domech
č.p.1369 a 1370 na ul. Pod Bílou Horou v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

788 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výběr zhotovitele na akci: „Oprava venkovní rampy a schodiště u hlavního vstupu
do objektu č.p.320 – Dům s pečovatelskou službou v Kopřivnici“ firmu
Severomoravská stavební společnost se sídlem v Novém Jičíně, Bezručova 31,
IČ 47153849, zastoupenou Ing. Miroslavem Hruškou jednatelem a ředitelem
společnosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o dílo na akci: „Oprava venkovní rampy a schodiště u hlavního
vstupu do objektu č.p.320 – Dům s pečovatelskou službou v Kopřivnici.“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Severomoravská stavební společnost s.r.o., se sídlem v Novém Jičíně,
Bezručova 31, IČ 47153849, zastoupenou Ing. Miroslavem Hruškou– jednatelem
a ředitelem společnosti jako zhotovitel,
jejímž předmětem je realizace stavby „Oprava venkovní rampy a schodiště u
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hlavního vstupu do objektu č.p.320- Dům s pečovatelskou službou v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového
materiálu.
789 -

Rada města po projednání
schvaluje
udělení plné moci panu Ing. Jaromíru Ferdianovi ferdi, se sídlem v Ostravě Výškovicích, ul.Výškovická 448/155, IČ 14578476, jejímž předmětem je zastupování
města Kopřivnice v právních úkonech souvisejících s projektovou přípravou investiční
akce: „Rozšíření stávající vozovky v Lubině – zatáčka směr Mniší Velová“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

790 -

Rada města po projednání
schvaluje
udělení plné moci panu Ing. Jaromíru Ferdianovi ferdi, se sídlem v Ostravě Výškovicích, ul.Výškovická 448/155, IČ 14578476, jejímž předmětem je zastupování
města Kopřivnice v právních úkonech souvisejících s projektovou přípravou investiční
akce: „Komunikace z Mniší do Měrkovic - výhybny“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

791 -

Rada města po projednání
1. ustanovuje
v souladu s §71 odst. 1 a §74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek a pro otevírání obálek na akci „Zimní
stadion Kopřivnice – rekonstrukce střešního pláště“v tomto složení:
1.1 pí Dagmar Rysová – předseda komise
1.2 Ing. Josef Jalůvka – náhradnice předsedy komise
1.3 p. Vladislav Kryške – místopředseda komise
1.4 Mgr. Dagmar Jančálková - náhradnice místopředsedy komise
1.5 Mgr. Zdeněk Krajčír – člen komise
1.6 Ing. Vladimíra Martiníková – náhradnice člena komise
1.7 Ing. Ivan Viskupič - člen komise
1.8 p. Pavel Kahánek – náhradník člena komise
1.9 Ing. Milan Gilar – člen komise
1.10 p. Vladimír Zákutný – náhradník člena komise.

792 -

Rada města po projednání
1. s o u h l a s í
s rozdělením objektu Štefánikova č.p. 1163, Kopřivnice na nebytové jednotky
dle zákona č. 72/1994 Sb.
2. s c h v a l u j e
prohlášení vlastníka
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

793 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č.106130756
mezi
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městem Kopřivnice jako budoucí oprávněný
a
Pozemkovým fondem České republiky, jako budoucí povinný,
jejímž předmětem je smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena
č. 106130756 na pozemek parc.č. 1705/275 v k.ú. Kopřivnice , který bude zatížen
nově budovanou kanalizací,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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