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Usnesení
19. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 18. 09. 2007

917 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
pojmenování ulice „K Očnímu“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

918 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne č. ONJ/6900/2005-Br
ze dne 31. 08. 2005
mezi
městem Kopřivnice jako vypůjčitel
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, zastoupenou Ing. Karel Siwek - ředitelem
Územního pracoviště Ostrava jako půjčitel,
jehož předmětem je výpůjčka rozšířená o pozemky p.č. 740/2 – ostatní plocha – zeleň
o výměře 1292 m² a 756/5 – ostatní plocha – zeleň o výměře 3454 m² v katastrálním
území Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

919 -

Rada města po projednání
1. neschvaluje
podání návrhu na vyklizení pozemku parcela číslo 661/111 v k. ú. Vlčovice po
ukončení doby nájmu proti nájemci Erich Jaeger, s.r.o., se sídlem Průmyslový park
čp.304, Kopřivnice-Vlčovice
2. bere na vědomí
2.1 obnovení nájemní smlouvy ve smyslu ustanovení § 676 odst. 2 občanského
zákoníku uzavřené mezi městem Kopřivnice jako pronajímatel a obchodní společností
Erich Jaeger, s.r.o., se sídlem Průmyslový park čp.304, Kopřivnice-Vlčovice jako
nájemce na pronájem pozemku p.č.661/111 v katastrálním území Vlčovice na jeden
rok (do 30. 9. 2008)
2.2 dopis o zájmu investora: Erich Jeager, s. r. o., Průmyslový park 304, Kopřivnice
koupit pozemek p. č. 661/111 – 10506 m2 – orná půda v k.ú. Vlčovice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

920 -

Rada města po projednání
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schvaluje
zveřejnění záměru města směnit
pozemky v katastrálním území Větřkovice u Lubiny
převod do vlastnictví města
1135/3 - 71 m2 - ostatní plocha
91/2
- 99 m2 - ostatní plocha
převod z vlastnictví města
1073/3 - 630 m2 - ostatní plocha
1073/4 - 187 m2 - ostatní plocha
1137/1 - 341 m2 - vodní plocha
1137/3 - 250 m2 - vodní plocha
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
921 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o záboru veřejného prostranství v souvislosti s konáním poutě v Kopřivnici
ve dnech 25. -26. 8. 2007 a její ekonomické vyhodnocení
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

922 -

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.

923 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nebytové prostory o celkové výměře 87,95 m2 (místnosti s označením č.101
o výměře 4,40 m2, č.102 o výměře 12,28 m2, č.103 o výměře 1,30 m2, č.104
o výměře 6,20 m2, č.105 o výměře 9,80 m2, č.106 o výměře 3,80 m2, č.107
o výměře 2,30 m2 a č.112 o výměře 47,87 m2) v 1. nadzemním podlaží objektu
č.p.393, na pozemku p.č.1261, k.ú.Kopřivnice, ulice Sokolovská v Kopřivnici
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

924 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nebytové prostory pro sociální zázemí občerstvení (bufetu) o celkové výměře
9,46 m2 (místnost s označením č. 133 v 1. NP) v nebytové jednotce č. 1163/1 objektu
č.p.1163 (stavba pro administrativu), na pozemku p.č.1921/1 (zastavěná plocha
a nádvoří), k.ú. Kopřivnice, ulice Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

925 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o počtu zájemců o nebytové prostory v 10. NP v objektu čp. 1163,
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ul. Štefánikova, Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkladového materiálu.
926 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nemovitost – budova čp. 622, ul. Komenského, Kopřivnice, p.č. 2423/3,
k.ú. Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

927 -

Rada města po projednání
schvaluje
1.1 výběr zhotovitele na akci: „Odvodnění místní komunikace u Jednoty - Mniší“
firmu V+V Saveko, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, IČ 258188 81,
zastoupenou Ing. Vojtěchem Pšejou jednatelem společnosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1.2 uzavření smlouvy o dílo na akci: „Odvodnění místní komunikace
u Jednoty – Mniší“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou V+V Saveko,s.r.o. , se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346,
IČ 25 81 88 81, zastoupenou Ing. Vojtěchem Pšejou – jednatelem společnosti,
jako zhotovitel,
jejímž předmětem je realizace stavby: „Odvodnění místní komunikace
u Jednoty – Mniší“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
928 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. NJ-272-07-58-SI při realizaci
investiční akce „Chodník ve Vlčovicích – podél státní komunikace I/58 - km 0,386 –
km 0,663“ (km 0,386 – 0,455 – úprava mlýnského náhonu)
mezi
městem Kopřivnice jako nájemce
a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390,
zastoupenou Ing. Alfrédem Brunclíkem – generálním ředitelem, jako pronajímatel,
jejímž předmětem je nájem komunikace I. třídy – I/58 ve Vlčovicích
při realizaci výše uvedené akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

929 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výběr zhotovitele na realizaci akce „Zimní stadion Kopřivnice – rekonstrukce
střešního pláště – východní přístřešek“ společnost RADEK MARADA, se sídlem
v Kopřivnici, ulice 17.listopadu č.p.1229, IČ 67328911, DIČ CZ7002135250,
zastoupenou p.Radkem Maradou – jednatelem společnosti,
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o dílo č. 34/2007 na realizaci akce „Zimní stadion Kopřivnice
– rekonstrukce střešního pláště – východní přístřešek“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společností RADEK MARADA, se sídlem v Kopřivnici, ulice 17.listopadu 1229,
IČ 67328911, zastoupenou p.Radkem Maradou jednatelem společnosti,
jejímž předmětem je realizace akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
930 -

Rada města po projednání
schvaluje
„Plnou moc“ ke smlouvě o dílo č. 259/07 na výkon inženýrské činnosti na akci
„Dětské hřiště U Matesa, Kopřivnice (sídliště mezi ul. Štramberská a ul. Alšova)
pro KARIM, spol.s.r.o.zastoupenou Kateřinou Jandovou, jednatelkou společnosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

931 -

Rada města po projednání
schvaluje
Plán zimní údržby místních komunikací v Kopřivnici pro zimní období 2007 – 2008
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

932 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
části střechy pro umístění anténních systémů na objektu č.p.1163
(stavba pro administrativu), na pozemku p.č.1921/1 (zastavěná plocha a nádvoří),
k.ú.Kopřivnice, ulice Štefánikova v Kopřivnici
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

933 -

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 Křížkové
(žádost ze dne 13. 08. 2007 – příloha č. 1)
1.2 Daně a Čestmíru Hanzelkovým
(žádost ze dne 28. 08. 2007 – příloha č. 2)
1.3 Boženě Čonkové
(žádost ze dne 31. 08. 2007 – příloha č. 3)
ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2 a 3
podkladového materiálu.
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934 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo ze dne 11. 06.2007
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Plastová okna Macek s.r.o., se sídlem v Dubňanech, Hodonínská 1624,
IČ 26265192 zastoupenou p.Liborem Mackem – jednatelem společnosti jako
zhotovitel,
jehož předmětem je provedení výměny oken v bytových domech č.p.874, č.p.875,
č.p.876, č.p. 891 na ul. Obránců míru, č.p. 1132, č.p. 1134 na ul. Štramberská
v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

935 -

Rada města po projednání
1. s o u h l a s í
1.1 s podáním návrhu města jako žalobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně na
vyklizení bytu po uplynutí doby, na kterou byl nájem bytu sjednán manželům
Leoně a Renému Fendrichovým.
1.2 s podáním návrhu města jako žalobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně na
soudní výkon rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně vyklizením bytu a
úhradě nákladů řízení proti manželům Leoně a Renému Fendrichovým v případě,
že byt nebude vyklizen na základě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně
dle bodu 1.1 tohoto usnesení.

936 -

Rada města po projednání
schvaluje
výpověď z nájmu bytu dle § 711 odst. 2 občanského zákoníku
v platném znění nájemci panu Ivo Rosenkranzovi
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

937 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.1, Boženu Mižigarovou,
za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 16 Kč/m2 a za podmínky vrácení bytu
č. 40 v domě č.p. 1140 na ul. Alšova.
1.2 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.2, paní Eriku Palágyi,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 30 Kč/m2.
1.3 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.3, paní Olze Kubalikové,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 24 Kč/m2.
1.4 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.4, paní Zuzaně Šottníkové,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 24 Kč/m2.
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1.5 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.5, paní Boženě Čonkové,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a to do 31. 03. 2008 a za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 24 Kč/m2.
938 -

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Ference Harasztose ze dne 07. 09. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření smlouvy o postoupení pohledávek
mezi
městem Kopřivnice jako postupitel
a
panem Ferencem Harasztosem jako postupník,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.

939 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Robert Zajac, se sídlem v Novém Jičíně, U Hráze 246, IČ 65526040,
zastoupenou panem Robertem Zajacem jako zhotovitel,
jejímž předmětem je oprava elektroinstalace bytového domu č. p. 891
na ul. Obránců míru,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2 uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou DEC-PLAST, spol.s.r.o, se sídlem v Příboře, Místecká 1111, IČ 61943592,
zastoupenou panem Karlem Myšákem - jednatelem společnosti jako zhotovitel,
jejímž předmětem je výměna oken v bytovém domě č. p. 708 – 710
na ul. Obránců míru,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

940 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 závěr zjišťovacího řízení koncepce „ Místní program ke zlepšení kvality ovzduší
pro město Kopřivnici a obce v územně správním celku Kopřivnice jako obce
s rozšířenou působností‘‘
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 a 2 podkladového materiálu
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1.2 informaci o dalším postupu při posuzování vlivů koncepce „Místní program
ke zlepšení kvality ovzduší pro město Kopřivnice a obce v územně správním celku
Kopřivnice jako obce s rozšířenou působností“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
941 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace (finančního příspěvku)
z rozpočtu města Nový Jičín
mezi
městem Kopřivnice jako příjemce
a
městem Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1, IČ 00298212,
zastoupeným panem Mgr. Ivanem Týle – starostou města jako poskytovatel,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace z rozpočtu města Nový Jičín na nákup 7 ks
zateplených a vytápěných bud pro psy, odstranění poškozených bud a instalaci
nových, realizaci rozvodu elektrického proudu (elektroinstalace) pro zajištění
vyhřívání bud v útulku pro psy v k.ú. Vlčovice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

942 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 nájemce bytu č. 76 v domě s pečovatelskou službou č.p. 320 ul. Česká
v Kopřivnici, uvedeného v příloze č. 1 podkladového materiálu, za podmínky
uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 22,- Kč /m2
1.2 nájemce bytu č. 34 v domě s pečovatelskou službou č.p. 320 ul. Česká
v Kopřivnici, uvedeného v příloze č. 1 podkladového materiálu, za podmínky
uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 22,- Kč/m2.

943 -

Rada města po projednání
1. j m e n u j e
1.1 Ing. Josefa Jiříka - předsedu Ústřední inventarizační komise
pro inventarizaci k 31.12.2007
1.2 členy Ústřední inventarizační komise pro inventarizaci k 31. 12. 2007 ve složení:
1.2.1 Jana Zimová
1.2.2 Ing. Radomíra Michálková
1.2.3 Jiřina Mikulenková
1.2.4 Ing. Ivan Viskupič
1.2.5 Ing. Hynek Rulíšek
1.2.6 Jan Müller
1.2.7 Ing. Radek Harabiš
1.2.8 Ing. Milan Šmíd
1.2.9 Ing. Igor Kocurek
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1.2.10 Miroslava Michalská
944 -

Rada města po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o přenechání majetku do užívání
mezi
městem Kopřivnice jako vypůjčitel
a
Českou republikou – Ministerstvem práce a sociálních věcí, se sídlem v Praze 2,
Na Poříčním právu 1, IČ 00551023, zastoupenou Ing. Miroslavem Jeníkem
– náměstkem ministra práce a sociálních věcí jako půjčitel,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

945 -

Rada města po projednání
schvaluje
vyúčtování energií příspěvkových organizaci
ZŠ Kopřivnice – Lubina a ZŠ Kopřivnice – Mniší za rok 2006
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

946 -

Rada města po projednání
schvaluje
výši normativů pro rok 2008 pro příspěvkové organizace v oblasti školství
a pro občanská sdružení v oblasti sportu a kultury
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

947 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu Klubu házené Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
zařazení do návrhu rozpočtu města na rok 2008 částku 300.000,- Kč
Klubu házené Kopřivnice na reprezentaci (sezóna 2007/2008).

948 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informace Hockey clubu Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

949 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření odboru školství, mládeže a sportu k rozpočtu města na r. 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

950 -

Rada města po projednání
1.bere na vědomí
informaci odboru informací a vnějších vztahů o pozvání oficiální delegace
z Kopřivnice na návštěvu do partnerského města Trappes (Francie)
v době od 17.10. 2007 do 23.10. 2007
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ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
zahraniční pracovní cestu ve složení:
2.1 Ing. Josef Jalůvka – starosta
2.2 Ing. Miroslav Kopečný – radní
2.2.1 náhradník: paní Dagmar Rysová – místostarostka
2.3 Ing. Lenka Heráková – vedoucí OIVV
2.4 paní Hana Folgoc - tlumočník
do partnerského města Trappes (Francie) v době od 17.10 do 23.10. 2007.
951 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. l ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
ze dne 14.3. 2007
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Maraton klubem, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Nálepky 1073, 742 21, IČ 60798220,
zastoupeným Mgr. Irenou Šádkovou jako příjemce,
jehož předmětem je poskytnutí dotace na částečnou úhradu nákladů spojených
s dopravou běžců a doprovodu na běh Paříž – Versailles (Francie),
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

952 -

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.

953 -

Rada města po projednání
schvaluje
prominutí odvodu a penále za neoprávněné použití finančních prostředků,
Kulturnímu domu Kopřivnice, p. o., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368,
IČ 66741122, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

954 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení event marketingové akce „…v té Kopřivnice se něco děje!“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

955 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výběr zhotovitele na akci „Rekonstrukce tabulí Lašské brány Beskyd“
firmu Ludvík Moravia, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 404, IČ 60318571,
zastoupenou panem Lubomírem Sazovským,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o dílo na akci „Rekonstrukce tabulí Lašské brány Beskyd“
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mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Ludvík Moravia, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 404,
IČ 60318571, zastoupenou panem Lubomírem Sazovským, jako zhotovitel,
jejímž předmětem je realizace výše uvedené akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
956 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
Vladimírem Kotalou jako prodávající,
jejímž předmětem je prodej kachlových kamen,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2 uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
Ing. Josefem Kasperkem jako zhotovitel,
jejímž předmětem je odborné rozebrání kamen,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

957 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
záměr města poskytovat do výpůjčky vyznačenou část vestibulu Městského úřadu
v Kopřivnici, který je součástí nebytové jednotky č. 1163/1, která se nachází
v budově č. p. 1163 - stavba pro administrativu na pozemku parcela číslo 1921/1
v katastrálním území Kopřivnice, ulice Štefánikova pro účely vystavování.

2. s v ě ř u j e
odboru informací a vnějších vztahů Městského úřadu Kopřivnice působnost uzavírat
smlouvy o výpůjčkách částí vestibulu Městského úřadu v Kopřivnici, který je součástí
nebytové jednotky č. 1163/1, která se nachází v budově č. p. 1163 - stavba pro
administrativu na pozemku parcela číslo 1921/1 v katastrálním území Kopřivnice,
ulice Štefánikova pro účely vystavování.
958 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 stanovisko Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 29. 6. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 informaci o způsobu výběru mandatáře na výkon zadavatelské
činnosti akce "Plnění úkolů jednotky požární ochrany" a informaci o uzavření
mandátní smlouvy na výkon zadavatelské činnosti
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ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. schvaluje
udělení plné moci společnosti RECTE.CZ, s.r.o.,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
959 -

Rada města při výkonu působnosti valné hromady společnosti TEPLO Kopřivnice,
s. r. o., po projednání
1. j m e n u j e
jednatelem 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
2. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o výkonu funkce jednatele společnosti TEPLO Kopřivnice, s. r. o.,
mezi
společností Teplo Kopřivnice, s. r. o., zastoupenou Ing. Miroslavem Krmelou
– jednatelem společnosti
a
Ing. Oldřichem Jaškem jako jednatel
ve znění doplněného návrhu přeldoženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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