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20. schůze RM
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(usnesení č. 960 - 1009)

Usnesení
20. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 09. 10. 2007

960 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytování pracovnělékařské péče
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
MUDr. Tiborem Vicsápim, s místem podnikání v Kopřivnici, Štefánikova 266/14,
IČ 70968900 jako dodavatel,
jejímž předmětem je zajištění pracovnělékařské péče podle příslušných právních
předpisů,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

961 -

Rada města po projednání
s c h v a l u j e
uzavření dodatku ke smlouvě č. M 117 69 ze dne 19. 10. 2004
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společnostmi Siemens, s. r. o., se sídlem v Praze 6, Evropská 33a, IČ 00268577,
a Siemens Enterprise Communications, s. r. o., člen skupiny Siemens,
zastoupenými p. Janem Lechem a p. Tomášem Hájkem - jednateli jako pronajímatel,
jehož předmětem je pronájem komunikačního zařízení systému HiPath 4000
a o postoupení počítačových programů,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

962 -

Rada města po projednání
s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o poskytování úklidových služeb
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společností Centr Group, a.s., se sídlem v Praze 10 – Záběhlicích, Fialková 1296/4,
IČ 26865301, zastoupenou p. Jaroslavem Pajonkem MSc. – předsedou představenstva
jako zhotovitel,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

963 -

Rada města po projednání
vydává
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vnitroorganizační směrnici č.11/2007 Pravidla pro přijímání, projednávání
a vyřizování peticí a stížností
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
964 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárce
a
Nadací ADRA, se sídlem v Praze 5 – Jinonicích, Klikatá 46, IČ 45251118,
zastoupenou p. Vítězslavem Vurstem, jako obdarovaný,
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru ve výši 20.000,- Kč
z Fondu rozvoje a rezerv,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

965 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru měst Kopřivnice a Příbor
pronajmout pozemky p.č. 2922/224, p.č 2922/225, p.č. 2922/226, p.č. 2922/228,
v k.ú. Příbor - areál Kompostárny Točna v Příboře za účelem zpracování biologicky
rozložitelných odpadů na kompost
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

966 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
návrh zadání výzvy k podání nabídky na akci „Ochranná deratizace města Kopřivnice
v letech 2008 a 2009“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. j m e n u j e
ve smyslu § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění hodnotící komisi pro posouzení a hodnocení nabídek podaných v rámci veřejné
zakázky na akci „Ochranná deratizace města Kopřivnice v letech 2008 a 2009“ ve
složení:
2.1 pan Mgr. Zdeněk Krajčír, předseda komise
- a jeho náhradník pan Vladislav Kryške
2.2 pan Ing. Hynek Rulíšek, člen komise
- a jeho náhradnice paní Zuzana Gřesíková
2.3 pan Ing. Jiří Sopuch, člen komise
- a jeho náhradník pan Daniel Papák
2.4 pan Petr Černoch, člen komise
– a jeho náhradník pan Ing. Jaroslav Jiřík
2.5 paní Ing. Pavlína Blahutová, člen komise
– a její náhradnice paní Bc. Monika Paličková

967 -

Rada města po projednání
jmenuje
manažera projektu „Rekonstrukce tepelného hospodářství města Kopřivnice
- výstavba tepelného zdroje a modernizace tepelných sítí“ pana Ing. Igora Kocurka.
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968 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výběr zhotovitele na realizaci akce „Posouzení vlivů Strategického plánu rozvoje
města Kopřivnice na životní prostředí (SEA)“ Ing. Bohumila Sulka, Csc., s místem
podnikání Praha 5, Na Pláni 2863/9, IČ 48103489 ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2 uzavření smlouvy o dílo č. 6/2007/OSP na realizaci akce „Posouzení vlivů
Strategického plánu rozvoje města Kopřivnice na životní prostředí (SEA)“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
Ing. Bohumilem Sulkem, Csc., s místem podnikání Praha 5, Na Pláni 2863/9,
IČ 48103489 jako zhotovitel,
jejímž předmětem je zpracovat „Posouzení vlivů Strategického plánu rozvoje města
Kopřivnice na životní prostředí“ ve smyslu zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování
vlivů na ŽP, v platném znění (SEA),
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

969 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci odboru informací a vnějších vztahů o činnosti organizačních složek
Osvětová beseda Mniší a Osvětová beseda Vlčovice a Společnosti Katolického domu
v Lubině v roce 2006 a o nákladech spojených s provozem organizačních složek
Osvětová beseda Mniší a Osvětová beseda Vlčovice
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkladového materiálu.

970 -

Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
vyúčtování smlouvy o poskytnutí dotace uzavřené dne 29. 06. 2005
mezi
městem Kopřivnice
a
firmou LUDVÍK MORAVIA, s. r. o.
za období od 01. 01. 2006 do 31. 12. 2006
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

971 -

Rada města po projednání
1. zrušuje
bod 1.1 v usnesení č. 587 přijaté na 14. schůzi Rady města Kopřivnice
ze dne 15. 05. 2007
2. neschvaluje
zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
platných od 01. 10. 2006 část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, těmto
žadatelům:
2.1 Petře Tomšicové
(žádost ze dne 03. 09. 2007 – příloha č. 1)
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2.2 Andreji Vítkové
(žádost ze dne 14. 09. 2007 – příloha č. 2)
ve znění jednotlivě předložených žádostí prostřednictvím přílohy č. 1, 2 podkladového
materiálu.
972 -

Rada města po projednání
1. vyhovuje
1.1 žádosti Mgr. Pavly Dohnalové ze dne 12. 09. 2007 ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 žádosti Mgr. Ludmily Karlíkové ze dne 18. 09. 2007 ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu

2. schvaluje
2.1 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 3, Mgr. Lucii Tvarůžkovou,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 24 Kč/m2.
2.2 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 3, Mgr. Ludmilu Karlíkovou,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 24 Kč/m2 a za podmínky vrácení bytu č. 13 v domě č.p. 1145
na ul. Alšova v Kopřivnici.
973 -

Rada města po projednání
souhlasí
s „Dohodou o výměně bytů“, která byla uzavřena dne 13. 08. 2007
mezi
manžely Pavlem Bartoněm a Idou Bartoňovou
a
manžely Ladislavem Tokárem a Radoslavou Tokárovou
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

974 -

Rada města po projednání
nevyhovuje
žádosti paní Evy Navrátilové ze dne 04. 09. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

975 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o dílo týkající se opravy střechy bytového domu č.p. 1197
na ulici Francouzská
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Klowersa s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Dělnická 993, IČ 26813645,
zastoupenou panem Jiřím Klowersou jako zhotovitel
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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976 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 Základní škole Kopřivnice- Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci
změnu účelu účelově vázaných prostředků na mzdy ve výši 100 tis. Kč
na provozní prostředky školy
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1.1 a 1.2 podkladového
materiálu
1.2 Základní škole Kopřivnice- Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci
změnu způsobu vyplacení odměny ředitelce školy „za hospodaření školy v roce
2006“ z prostředků města na čerpání ze mzdových prostředků poskytovaných
Moravskoslezským krajem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.

977 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o naplněnosti základních škol po zahájení školního roku 2007/2008
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

978 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z fondu rozvoje a rezerv
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatel
a
Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm,
Kopřivnice, příspěvkovou organizací se sídlem v Kopřivnici, Husova 1302,
IČ 00601624, zastoupenou Ing. Jaroslavem Poncem – ředitelem jako příjemce,
jejímž předmětem je poskytnutí finanční dotace na zajištění dopravy žáků základních
škol na Olympiádu technických profesí pořádanou ve dnech 10. a 11. října 2007
v objektu Sportovní haly na ulici Husově v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu

979 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost Klubu vodních sportů Kopřivnice, o. s. o provozování krytého bazénu
a koupaliště v Kopřivnici od 01. 01. 2008
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. u k l á d á
odboru školství, mládeže a sportu připravit variantní návrh na změnu provozování
sportovního areálu krytého bazénu a koupaliště v návaznosti na vyhodnocení
stávajícího způsobu provozování v termínu do 30. října 2007.

980 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
záměr města odkoupit soubor věcí movitých a nemovitých uvedených v příloze č. 2
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podkladového materiálu, které tvoří vybavení lyžařského areálu „Červený kámen“
2. d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
rozpočtové opatření odboru školství, mládeže a sportu k rozpočtu města na rok 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
981 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
Postup řešení škodních událostí dle návrhu projednávaného Komisí pro projednávání
škodních událostí dne 26. 09. 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. ukládá
Funkčně příslušným odborům MÚ zabezpečit realizaci schváleného postupu
dle bodu 1 tohoto usnesení.

982 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
Postup řešení likvidací majetku v pořizovací ceně od 500,-- Kč/ks dle jednotlivých
zápisů projednávaných v likvidační komisi dne 25. 09. 2007
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. ukládá
Funkčně příslušným odborům MÚ zabezpečit realizaci schváleného postupu.

983 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 organizační zabezpečení k provedení inventarizace majetku města Kopřivnice
a jím řízených organizací za rok 2007 ve smyslu zák. č. 563/91 § 6,29,30 Sb.
1.2 provedení inventarizace úplnými soupisy majetku a závazků podle druhů
k datu 31.12.2007
2. u k l á d á
2.1 ústřední inventarizační komisi, vedoucím odborů MÚ, veliteli MP, vedoucím
organizačních složek, právnickým a fyzickým osobám, s nimiž byla sepsána smlouva
o výpůjčce nebo o pronájmu majetku města, zajištění splnění úkolů v bodu 1.
Zodpovídá: zodpovědné osoby za svěřený majetek města
Termín: 09.1.2008
2.2 vedoucímu OB zajistit provedení inventury majetku města spravovaného na
základě smlouvy firmou REKAZ – realitní kancelář s.r.o. v oblasti bytového
hospodářství
Zodpovídá: vedoucí odboru bytového hospodářství
Termín: 09.1.2008
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2.3 vedoucímu OSM zajistit provedení inventury majetku města spravovaného na
základě smlouvy firmou Teplo Kopřivnice s.r.o. v oblasti tepelného hospodářství a
nebytových prostor
Zodpovídá: vedoucí OSM
Termín: 10.1.2008
2.4 ústřední inventarizační komisi zajistit metodickou informovanost dílčích inventarizačních komisí za jednotlivé organizace, fyzické osoby, organizační složky, odbory
MÚ a městskou policii o úkolech pro provádění inventarizace majetku
Zodpovídá: předseda ústřední inventarizační komise
Termín: 13.12.2007
2.5 ústřední inventarizační komisi předložit výsledek inventarizace majetku Města
Kopřivnice za rok 2007 radě města
Zodpovídá: předseda ústřední inventarizační komise
Termín: březen 2008
2.6 ředitelům příspěvkových organizací předložit veškeré inventurní soupisy v jednom
vyhotovení včetně rekapitulace a zprávy o provedení inventarizace v návaznosti na
rozvahu k 31.12.2007
Zodpovídá: ředitelé příspěvkových organizací
Termín: 31.1.2008
984 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informace o pronájmu pozemků města na zahrádky
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a příloh 1 – 11
podkladového materiálu.

985 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města dále pronajímat
jako zahrádky pozemek v k.ú. Kopřivnice parc. 1551/1 – trvalý travní porost
o celkové výměře 6863 m2
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

986 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
zásady pro výběr kupce části pozemku v k.ú. Drnholec nad Lubinou parc.419/2- trvalý
travní porost o výměře cca 2500 m²
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
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2. p o v ě ř u j e OSM
- provedením vnitřní neveřejné dražby podle schválených zásad
- přípravou smlouvy o budoucí smlouvě kupní na daný pozemek podle výsledků
dražby
987 -

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
zveřejnění záměru města
1.1 pronajmout pozemky v k.ú. Kopřivnice :
- parc. 1703/1 – orná půda – 393 m2
- parc. 1704 – zahrada – 1079 m2
- parc. 1705/298 – ostatní plocha – 113 m2
- parc. 1705/299 – ostatní plocha – 9 m2
o celkové výměře 1594 m2 stávajícím uživatelům
1.2 prodat pozemek v k.ú. Kopřivnice parc. 1703/5 – orná půda o výměře 106 m2
vlastníku zahrad na parc. 1703/2,3
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

988 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města darovat pozemky
v katastrálním území Kopřivnice
p.č. 766/2 - ostatní plocha - silnice - 7 m²
p.č. 766/3 - ostatní plocha - silnice - 530 m²
p.č. 766/4 - ostatní plocha - silnice - 8403 m²
p.č. 766/7 - ostatní plocha - silnice - 35 m²
p.č. 766/8 - ostatní plocha - silnice - 313 m²
p.č. 766/22 - ostatní plocha - silnice - 3209 m²
p.č. 766/27 - ostatní plocha - silnice - 88 m²
p.č.1688/11- ostatní plocha - ostatní komunikace - 811 m²
p.č.1194/30- zast. plocha nádvoří - 4 m²
částí pozemku p.č.1194/2 – ostatní plocha zeleň - cca 970 m²
do vlastnictví Moravskoslezského kraje
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

989 -

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, zastoupená jednajícím
Ing. Karolem Siwekem - ředitelem Územního pracoviště Ostrava jako budoucí
povinný,
jejímž předmětem je zatížení pozemku p.č.87/6 v k.ú. Kopřivnice zemním vedením
veřejného osvětlení,
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
990 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o vyrovnání technického zhodnocení nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Michaelou Kurcovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 704/29,
IČ 68342071, jako nájemce,
jejímž předmětem je finanční vyrovnání za provedené stavební úpravy v nebytovém
prostoru „internetová kavárna“, v objektu č.p.890, na ulici Školní v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

991 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 smlouvy o financování části investice-stavby s názvem
„Kopřivnice, ul. Ke Koryčce, Karla Čapka, Pionýrská a Školní - rekonstrukce
vodovodního řadu ze dne 15. 11. 2006
mezi
městem Kopřivnice
a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., se sídlem v Ostravě,
28.října 169, 709 45, IČ 45193665, zastoupenou Doc. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem
generálním ředitelem společnosti,
jehož předmětem je rekonstrukce vodovodního řádu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

992 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o stavu nezahájeného díla „Předlažba chodníku na ul. K.Čapka I.etapa
a Předlažba chodníku na ul. Ke Koryčce II. a III.etapa“ na základě uzavřené smlouvy
o dílo ze dne 24. 07. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkladového materiálu.

993 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o podmínkách zřízení a budoucí smlouvě o právu věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice, jako budoucí oprávněný
a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 56, IČ 65993390,
zastoupenou Ing. Alfred Brunclík - generální ředitel
kontaktní adresa: ŘSD ČR Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava-Mariánské
Hory, oprávněna k jednání: Ing. Lubomír Hýbl, pověřen řízením Správy Ostrava, jako
budoucí povinný,
jejímž předmětem je smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena č. NJ236-07-58-SI na pozemky parc. č. 547/77, 547/73, 547/66, 547/3, 547/4, 547/1 v k.ú.
Drnholec nad Lubinou a pozemky parc. č. 1713/1 v k.ú. Kopřivnice, který bude
zatížen nově budovanou kanalizací,
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
994 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 259/2007 na realizaci akce „Dětské hřiště U
Matesa v Kopřivnici ( sídliště mezi ulicemi Štramberská a Alšova) “,
ze dne 10. 09. 2007
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
společností KARIM, spol.s.r.o., se sídlem v Hulíně, Wolkerova 1279, IČ 45477213,
zastoupenou pí Kateřinou Jandovou – jednatelkou společnosti, jako zhotovitel
jehož předmětem je realizace předmětné akce,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

995 -

Rada města po projednání
schvaluje
1.1 výběr zhotovitele na akce :
I. Domov pro seniory v Kopřivnici
- studie
II. Úprava sociálních zařízení v I. N.P. objektu č.p. 320, ul. Česká v Kopřivnici
- projektová dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci
stavby
III. Zastřešení vstupu do DPS č.p. 320 na ulici Česká v Kopřivnic
- projektová dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a realizaci
stavby
firmu Slezská projektová společnost, s.r.o. se sídlem v Opavě, Hradecká 3,
IČ 00563145, zastoupenou Ing. Jiřím Klímou a Ing. arch. Erhardem Jaroschem,
jednateli společnosti, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.
1.2 uzavření smlouvy o dílo na akci „Domov pro seniory v Kopřivnici - studie“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Slezská projektová společnost, s.r.o. se sídlem v Opavě, Hradecká 3,
IČ 00563145, zastoupenou Ing.Jiřím Klímou a Ing. arch. Erhardem Jaroschem,
jednateli společnosti, jako zhotovitel,
jejímž předmětem je vypracování výše uvedené studie,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu
1.3 uzavření smlouvy o dílo na akci „Úprava sociálních zařízení v I. N.P. objektu č.p.
320, ul. Česká v Kopřivnici - projektová dokumentace pro stavební povolení, výběr
zhotovitele a realizaci stavby“
mezi

10

Usnesení
20. schůze RM
09. 10. 2007
(usnesení č. 960 - 1009)

městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Slezská projektová společnost, s.r.o. se sídlem v Opavě, Hradecká 3,
IČ 00563145, zastoupenou Ing. Jiřím Klímou a Ing. arch. Erhardem Jaroschem,
jednateli společnosti, jako zhotovitel,
jejímž předmětem je vypracování výše uvedené projektové dokumentace,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
1.4 uzavření smlouvy o dílo na akci „Zastřešení vstupu do DPS č.p. 320 na ulici Česká
v Kopřivnice - projektová dokumentace pro stavební povolení, výběr zhotovitele a
realizaci stavby“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Slezská projektová společnost, s.r.o., se sídlem v Opavě, Hradecká 3,
IČ 00563145, zastoupenou Ing. Jiřím Klímou a Ing. arch. Erhardem Jaroschem,
jednateli společnosti, jako zhotovitel,
jejímž předmětem je vypracování výše uvedené projektové dokumentace,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
996 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 11312/07, B. 0422 ze dne 11. 6. 2007
na akci „Dostavba tělocvičny ZŠ Kopřivnice - Lubina“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou 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,
jako zhotovitel,
jehož předmětem je úprava čl. V. Cena díla a cenové podmínky smlouvy o dílo
č. 11312/07, B. 0422 ze dne 11. 6. 2007,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

997 -

Rada města po projednání
schvaluje
zrušení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro akci:
„Rekonstrukce Loutkového divadla v Kopřivnici“ dle doporučení hodnotící komise
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

998 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 výjimku z vnitroorganizační směrnice č.5/2007 „O zadávání zakázek malého
rozsahu“ při
výběru dodavatele stavby na odvodnění komunikace u č.p. 115 v Mniší
1.2 uzavření smlouvy o dílo č. 499/2007/4500/SOD
mezi
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městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Slumeko, s.r.o.
se sídlem v Kopřivnici, Štefánkova 58, IČ 253 76 021, zastoupenou Dagmar
Křítkovou - jednatelem společnosti, jako zhotovitel,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu.
999 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nebytové prostory v 10. NP, stavebně určeny jako kanceláře, které se nacházejí
v objektu čp. 1163, jednotka č. 1163/1, ul. Štefánikova, Kopřivnice, parcela číslo
1921/1, k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1000 - Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o umístění zařízení v Kopřivnici na ulici Obránců
míru č.p.239, uzavřené dne 09. 12. 2003
mezi
městem Kopřivnice jako uživatel
a
společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s.,se sídlem v Praze 4 Michle,
Za Brumlovkou 266/2, IČ 60193336, zastoupenou JUDr. Vladimírem Chrásteckým
- pověřeným představenstvem jako poskytovatel
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1001 - Rada města po projednání
schvaluje
výjimku dle článku 10. vnitrooroganizační směrnice č. 5/2007 o zadávání zakázek
malého rozsahu na akci „Oprava obvodového pláště budovy DPS č.p. 320“.
1002 - Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pronájmu stavby silnice I. třídy č. NJ-249-07-58SI ze dne 17. 09. 2007 na akci „Chodník Vlčovice – podél státní komunikace I/58“
mezi
městem Kopřivnice jako nájemce
a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem v Praze, Na Pankráci 56,
zastoupeným Ing. Alfrédem Brunclíkem, generálním ředitelem, jako pronajímatel,
jehož předmětem je úprava čl. IV. Výše a splatnost nájemného, způsob jeho úhrady,
smlouvy o pronájmu stavby silnice I. třídy č. NJ-249-07-58-SI ze dne 17. 9. 2007,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. z r u š u j e
usnesení č. 928 přijaté na 19. schůzi Rady města Kopřivnice ze dne 18. 09. 2007,
kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o pronájmu silnice I. třídy

12

Usnesení
20. schůze RM
09. 10. 2007
(usnesení č. 960 - 1009)

č. NJ-272-07-58-SI.
1003 - Rada města po projednání
souhlasí
s realizací rekonstrukce tepelného hospodářství v obj. čp. 622 – „Ubytovna Pod
lesem“, ul. Komenského, Kopřivnice, parcela č. 2423/3, k.ú. Kopřivnice a
s následným vyrovnáním technického zhodnocení budovy
ve znění návrhu předloženém prostřednictví důvodové zprávy podkladového
materiálu.
1004 - Rada města po projednání
schvaluje
vnitřní přesun finančních prostředků v rámci jmenovité akce „Výkony (služby) oblast :
komunikace, veř. osvětlení a vodovody“ z položky číslo rezerva na položku
19109974500 ve výši zůstatku 550.tis. Kč - za účelem havarijní opravy mostu M5
ve Vlčovicích za kostelem.
1005 - Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. SoD/303/5/07 039 ze dne 2. 7. 2007 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“ ze dne 02. 07. 2007
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,
jehož předmětem je úprava článku 2. Předmět smlouvy a článku 3. Cena díla,
fakturace a platební podmínky smlouvy o dílo č. SoD/303/5/07 039,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1006 - Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o výsledku jednání ze dne 2.10.2007 mezi společností Erich Jaeger,
s r.o.Průmyslový park čp. 304, Kopřivnice a městem Kopřivnice ve věci koupi
pozemku p.č. 661/111 - 10506 m2 - orná půda v katastrálním území Vlčovice.
1007 - Rada města po projednání
1. bere na vědomí
rozbor hospodaření města k 31.8.2007 dle tabulky a komentáře ve znění návrhu
odboru financí předloženého prostřednictvím přílohy č.1, 2 a 3 podkladového
materiálu
2. schvaluje
rozpočtová opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2007 ve znění návrhu
odboru financí předloženého prostřednictvím přílohy č.4 podkladového
materiálu včetně dodatku.

13

Usnesení
20. schůze RM
09. 10. 2007
(usnesení č. 960 - 1009)

1008 - Rada města po projednání
1. bere na vědomí
dokončení a způsob veřejného projednání urbanisticko-architektonické studie
centrální městské zóny v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkladového materiálu
2. souhlasí
s přípravou dodatku ke smlouvě o dílo, řešící dopracování předložené studie
o variantní řešení území
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8-9 podkladového materiálu.
1009 - Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě ze dne 10.7.2006 – Územní plán Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
firmou Urbanistické středisko Ostrava, s.r.o., se sídlem v Ostravě - Porubě,
Spartakovců 3, IČ 00562963, zastoupenou Ing. arch. Petrem Gajduškem
a Ivetou Dobřanskou, jednateli společnosti jako zhotovitel,
jehož předmětem je stanovení termínu plnění a způsob fakturace při zpracování
Konceptu územního plánu Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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