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Usnesení
28. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 15. 01. 2008

1252 - Rada města po projednání
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, žadatelce:
Kateřině Hanzlíkové o velikosti 1+1
(žádost ze dne 05. 12. 2007 – příloha č. 1)
ve znění předložené žádosti prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1253 - Rada města po projednání
nesouhlasí
s „Dohodou o výměně bytů“, která byla uzavřena dne 17. 12. 2007
mezi manžely Pavlem Chromečkou a Ester Chromečkovou
a manžely Liborem Martináskem a Ivetou Martináskovou
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1254 - Rada města po projednání
1. schvaluje
1 . 1 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 3, pana Jiřího Kostelníka
za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 31. 01. 2008 a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2.
1 . 2 nájemce bytu, specifikované v příloze č. 3, manžele Vladana a Editu
Kopelcovy za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu do 31. 01. 2008
a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2.
2 . d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
2 . 1 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
panem Jiřím Kostelníkem 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
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manžely Editou a Vladanem Kopelcovými jako přistupující k závazku,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.
1255 - Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.1, paní Moniku
Krahulcovou, za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2.
1.2 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.2, paní Helenu
Stančíkovou, za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2.
1.3 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.3, paní Petru Tomkovou,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 26 Kč/m2.
1.4 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.4, paní Michaelu
Pavlicovou, za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 26 Kč/m2.
1.5 nájemce bytu, specifikovaného v příloze č. 1 bod 1.5, paní Ivetu Anlaufovou,
za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 26 Kč/m2.
1256 - Rada města po projednání
souhlasí
s podnájmem bytu na základě „Smlouvy o podnájmu bytu“, která byla uzavřena
dne 17. 12. 2007, na dobu určitou, a to od 01. 02. 2008 do 31. 12. 2008
mezi
slečnou Danou Kudelkovou jako nájemce
a
panem Martinem Dudy Koťo jako podnájemce
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1257 - Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 podání návrhu města jako žalobce k Okresnímu soudu v Novém Jičíně
na vyklizení bytu po uplynutí doby, na kterou byl nájem bytu sjednán,
1.1.1 manželům Danielu Opačitému a Ivaně Opačité,
1.1.2 slečně Marcele Vrbové
1.1.3 panu Milanu Hanzelkovi
1.2 podání 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
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1.2.1 proti Danielu Opačitému a Ivaně Opačité v případě, že byt nebude vyklizen
na základě rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.1,
1.2.2 proti Marcele Vrbové v případě, že byt nebude vyklizen na základě
rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.2,
1.2.3 proti Milanu Hanzelkovi v případě, že byt nebude vyklizen na základě
rozhodnutí Okresního soudu v Novém Jičíně podle bodu 1.1.3
2. s c h v a l u j e
zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
platných od 01. 10. 2006 část čtvrtá, článek XI. – udělování výjimek odst. 1,
manželům Danielu Opačitému a Ivaně Opačité o velikosti 1+2 v domě,
který není určený k prodeji, za podmínky mimosoudního vrácení bytu
Městu Kopřivnice, jež nyní užívají.
1258 - Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost manželů Milana a Antonie Tobolových ze dne 14. 11. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
slevu na nájemném za období květen, červen a červenec 2007 v celkové výši 319 Kč.
1259 - Rada města po projednání
1. nevyhovuje
žádosti pana Michala Šipoše a Františka Šipoše ze dne 19. 12. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. n e s c h v a l u j e
prodloužení nájemního vztahu s panem Michalem Šipošem po datu 31. 01. 2008.
1260 - Rada města po projednání
1. n e v y h o v u j e
1.1 žádosti č. j. 1/2007/OB & 66 761/2007/Hol pana Čestmíra Mičoly
ze dne 19. 12. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 žádosti č. j. 1/2007/OB & 66 757/2007/Hol pana Čestmíra Mičoly
ze dne 19. 12. 2007
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
zajištění bytu podle „Pravidel pro pronajímání bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“
platných od 01. 10. 2006 část čtvrtá, článek XI. - udělování výjimek odst. 1, panu
Čestmíru Mičolovi o velikosti 0+2, za podmínky úhrady dluhu vůči
Městu Kopřivnice, které se váží k bytu, jež dříve užíval, a to do 31. 03. 2008
a dále za podmínky svěření dětí do výlučné péče.
1261 - Rada města po projednání
schvaluje
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zveřejnění záměru města směnit
pozemky v k.ú. Drnholec n.L. :
1. převést z majetku města do SJM Škrobákových
- parc. 417/141 – orná půda - 297 m2
2. převést ze SJM Škrobákových do vlastnictví města Kopřivnice
- parc. 417/140 – orná půda – 295 m2
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1262 - 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 kupující
a
TATRA Kopřivnice, a.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Tatry 1450/1, IČ 45193444,
DIČ CZ45193444, za niž jedná Ronald A. Adams, předseda představenstva
jako prodávající,
jejímž předmětem je výkup pozemků v k.ú. Drnholec nad Lubinou :
- parc. 411/21 – ostatní plocha, ostatní komunikace – 828 m2,
- parc. 411/23 – ostatní plocha, jiná plocha – 24 m2
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1263 - Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
část pozemků v k.ú. Kopřivnice parc. 743, 744/1 a 746 o celkové výměře cca 335 m2
vlastníku stavby parkoviště na nich umístěného – Komerční bance, a.s.
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1264 - Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
k zemědělskému užívání pozemky v k.ú. Kopřivnice :
- parc. 3380/1 – orná půda o výměře 2,7482 ha
- parc. 3380/24 – orná půda o výměře 0,0313 ha
Agroprůmyslovému kombinátu, a.s. Sedlnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1265 - Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města n e s c h v á l i t
přijetí nabídky bezplatného převodu pozemku v k.ú. Kopřivnice
- parc. 2711/1 – orná půda – 1513 m2 ze spoluvlastnictví majitelů navazujících
stavebních pozemků do vlastnictví města
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1266 - Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
část pozemku v k.ú. Kopřivnice parc. 526 – zahrada, díl A8 o výměře 163 m2
k užívání jako zahrádku na 3 roky
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1267 - Rada města po projednání
d o p o r u č u j e zastupitelstvu města s c h v á l i t
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatel
a
Českou republikou -Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ 69797111,
zastoupenou Ing. Karolem Siwekem - ředitelem Územního pracoviště Ostrava
jako převodce,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků p.č. 875/4, 875/6, 875/8, 875/10,
875/14, 875/18 v katastrálním území Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1268 - Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy s vlastníkem nemovitosti o podmínkách zřízení stavby
a jejího provozu
mezi
městem Kopřivnice jako vlastník stavbou dotčených pozemků
a
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,
se sídlem v Ostravě, 28.října 169, IČ 45193665,
zastoupené Doc. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem - generálním ředitelem,
jako investor stavby,
jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků p.č. 661/24 a p.č.st. 297
v k.ú. Vlčovice a p.č. 1909/257 v k.ú. Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1269 - 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
ZEMAN ART s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká 361, zastoupenou jednatelem
Ing. Rostislavem Zemanem, IČ 25822209, jako nájemce,
jejíž předmětem je užívání nebytového prostoru – místnost č. 311
o výměře 13,30 m2, která se nachází ve 2. NP obj.čp. 244, ul. Štefánikova,
Kopřivnice, parcela č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
1.2 zveřejnění záměru města pronajmout
nebytový prostor – místnost č.311 o celkové výměře 13,30 m2 , stavebně určen
jako kancelář, který se nachází v 2.NP objektu čp. 244, ul. Štefánikova, Kopřivnice,
p.č. 1915/3, k.ú. Kopřivnice,
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1270 - Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Ing. Markem Zahornadským, s místem podnikání Lichnov 380, PSČ 742 75,
IČ 67315488 jako nájemce,
jejímž předmětem je užívání místnosti č. 1043 o celkové výměře 16,92 m2, v 10. NP
obj. čp. 1163, jednotka č. 1163/1, ul. Štefánikova, Kopřivnice, p.č. 1921/1,
k.ú. Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
EFFECT INVESTMENT a.s., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1239,
zastoupenou Ing. Markem Zahornadským, IČ 27819108,
jejímž předmětem je užívání místnosti č. 1042 o celkové výměře 32,87 m2, v 10. NP
obj. čp. 1163, jednotka č. 1163/1, ul. Štefánikova, Kopřivnice, p.č. 1921/1,
k.ú. Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1271 - Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Annou Gerykovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Dělnická 1342/47, IČ 49573748,
jako nájemce,
jejímž předmětem je nájem nebytových prostor o celkové výměře 41,09 m2 v objektu
č.p.117, p.č.1292, k.ú.Kopřivnice, na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1272 - Rada města po projednání
1. z r u š u j e
bod 1.3 usnesení číslo 1223-1.3. přijaté na 6. schůzi Rady města Kopřivnice
konané dne 11.12.2007
2. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Milan Galia, s místem podnikání v Kopřivnici, Tyršova 844/10, IČ 46598944,
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jako nájemce,
jejímž předmětem je nájem nebytových prostor o celkové výměře 254,01 m2 v objektu
č.p.117, p.č.1292, k.ú.Kopřivnice, na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1273 - Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout
nebytový prostor – místnost č.212 o výměře 14,40 m2 v objektu č.p.244
(objekt občanské vybavenosti), p.č. 1915/3 (zastavěná plocha a nádvoří),
k.ú. Kopřivnice, na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1274 - Rada města po projednání
schvaluje
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupující
a
Českou poštou, s.p., se sídlem v Praze 1, Politických vězňů 909/4, zastoupenou
generálním ředitelem Ing. Karlem Kratinou, IČ 47114983, jako prodávající,
jehož předmětem je koupě použitého plynového kotle ATOMA 18 kW, výrobní číslo
1603/95 umístěného v objektu č.p.393 na ulici Sokolovská v Kopřivnici za kupní cenu
ve výši 4.380,- Kč + 19% DPH,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1275 - Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu nemovitosti
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatel
a
Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm,
se sídlem v Kopřivnici, Husova 1302, IČ 00601624 jako nájemce,
jejímž předmětem je nájem nemovitosti č.p.622, p.č.2423/3, k.ú.Kopřivnice, na ulici
Komenského v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1276 - Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na akci: „Předlažba chodníku na ul. K.Čapka
– I.etapa a Předlažba chodníku na ul. Ke Koryčce II.a III.etapa“ ze dne 24. 07. 2007
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 díla,
jehož předmětem je „Předlažba chodníku na ul. K.Čapka – I.etapa a „Předlažba
chodníku na ul. Ke Koryčce II. a III.etapa“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
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1277 - Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření dodatku č.3 ke smlouvě č.124/2006 VO ze dne 1.4.2006
mezi
městem Kopřivnice jako odběratel
a
KOMTERMEM a.s., se sídlem v Praze, Závišova 9, IČ 26760738,
zastoupenou Ing.Vladislavem Tesařem - ředitelem závodu Morava, jako dodavatel,
jehož předmětem je ukončení dodávky pitné vody pro odběrné místo
Štefánikova 1163,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o dodávce pitné vody a dohody o narovnání č.1
mezi
městem Kopřivnice jako odběratel
a
Tatrou a.s., se sídlem v Kopřivnici, Areál Tatry 1450/1, IČ 45193444 zastoupenou
Ing.Martinem Adamcem - vedoucím odboru energetiky jako dodavatel,
jejímž předmětem dodávka pitné vody pro odběrné místo Štefánikova 1163,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1278 - Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o odvolání Ing. Martina Hrnčárka valnou hromadou Svazku obcí regionu
Novojičínska se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo nám. 1 (dále jen „Svazek obcí“)
z členství v revizní komisi Svazku obcí, a to v souladu se zápisem předloženým
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
2. deleguje
paní Ing. Martinu Černochovou, vedoucí Odboru financí Městského úřadu Kopřivnice,
(dále jen „delegovaná zástupkyně“) jako zástupce města Kopřivnice do revizní komise
Svazku obcí, a to s účinností od 1.února 2008,
3. ukládá
delegované zástupkyni vykonávat práva a povinnosti v souladu s obecně závaznými
předpisy a Pravidly delegování zástupců města Kopřivnice do orgánů společností
schválenými zastupitelstvem města Kopřivnice.
1279 - Rada města po projednání
schvaluje
uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárce
a
Moravian historicko-vlastivědnou společností Suchdol n. Odrou, se sídlem v Suchdole
n. Odrou, Komenského 380, IČ 66741611, zastoupenou Drahomírem Strnadelem
jako obdarovaný,
jejímž předmětem je peněžitý dar na činnost historicko-vlastivědné společnosti
Moravian v Suchdole nad Odrou,
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
1280 - Rada města po projednání
schvaluje
zaslání písemné žádosti o změnu usnesení Vlády České republiky č. 260
ze dne 17. března 2004 Vládě České republiky
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1281 - Rada města po projednání
schvaluje
vyhlášení dotačního programu č. OIVV/2 města Kopřivnice na rok 2008
dle Zásad pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice schválených
Zastupitelstvem Města Kopřivnice dne 6. 12. 2007
ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
1282 - Rada města po projednání
schvaluje
užití znaku města Kopřivnice v publikaci „Hrad a panství Šostýn“ v souladu
s „Pravidly pro užívání znaku města Kopřivnice a loga Projektu Zdravé město
a místní Agenda 21 Kopřivnice“.
1283 - Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o provedení reklamy
mezi
městem Kopřivnice
a
společností NOSTA, s.r.o. se sídlem v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha 2088/13,
IČ 47671416, zastoupenou Ing. arch Zdeňkem Klosem – jednatelem společnosti,
jejímž předmětem je umístění reklamní tabule společnosti NOSTA, s.r.o., v sále
Kulturního domu v Kopřivnici dne 19. 1. 2008 u příležitosti konání Obecního plesu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1284 - Rada města po projednání
1. schvaluje
výběr lokality pro výstavbu dětského hřiště v roce 2008
ve znění návrhu dle varianty A předložené prostřednictvím přílohy č.1
podkladového materiálu.
2. u k l á d á OŠ
2.1 předložit podrobný návrh harmonogramu přípravy a výstavby dětského hřiště
v termínu do příští řádné schůze RM, 05. 02. 2008 dle bodu 1 usnesení
2.2 prověřit možnost realizace dětského hřiště v roce 2008 v lokalitě
Kopřivnice Sever, T.: 05. 02. 2008.
1285 - Rada města po projednání
1. bere na vědomí
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1.1 materiál Svazu měst a obcí ČR ze dne 20.9.2007 shrnující možnosti a potřeby
regulace místních záležitostí veřejného pořádku obecně závaznými vyhláškami
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 Petiční archy č.1 - 2 (dále jen „Petice“)
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
2. zřizuje
pracovní skupinu pro vypracování návrhu regulace místních záležitostí veřejného
pořádku (dále jen „pracovní skupina“)
3. jmenuje
3.1. Mgr. Zdeňka Krajčíra, předsedou pracovní skupiny
3.2. Dagmar Rysovou, členkou pracovní skupiny
3.3. Ing. Hynka Rulíška, členem pracovní skupiny
3.4. Ing. arch. Milana Šmída, členem pracovní skupiny
3.5. Jana Müllera, členem pracovní skupiny
3.6. Ing. Lenku Herákovou, členkou pracovní skupiny
3.7. Ivanu Raškovou, Dis., členkou pracovní supiny
3.8. Hanu Ondrašinovou, členkou pracovní skupiny
3.9. Mgr. Dušana Krompolce, členem pracovní skupiny
4. ukládá
pracovní skupině připravit v souladu s legislativními pravidly návrhy právních
předpisů města regulujících oblasti:
4.1. místních záležitostí veřejného pořádku v souladu s náměty obsaženými v Petici,
4.2. požívání alkoholických nápojů na vymezených plochách veřejného prostranství
4.3 provozování výherních hracích přístrojů.
1286 - Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 17/2007/OŽP ze dne 17. 12. 2007
mezi
městem Kopřivnice
a
městem Příbor se sídlem v Příboře, Náměstí Sigmunda Freuda 19, IČ 00298328
zastoupeným Ing. Milanem Strakošem - starostou města jako pronajímatelé
a
společností SITA CZ, a.s. se sídlem v Praze 2, Španělská 10/1073, Divize Sever,
Slovenská 2084/102, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25638955,
zastoupenou Ing. Jiřím Kovářem – ředitelem Divize Sever, na základě plné moci
jako nájemce,
jehož předmětem je stavba sběrného dvora pro odpady a zpětný odběr elektrozařízení
a zřízení skladu nebezpečného odpadu pro město Příbor do doby zahájení provozu
nového sběrného dvora města Příbor,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 2, 3, 4 podkladového
materiálu.
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1.2 souhlas města Kopřivnice s dočasným umístěním a provozem skladu
nebezpečných odpadů v části objektu č.p. 2922/228 k.ú. Příbor v areálu kompostárny
Točna v Příboře,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
1287 - Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 přímé zadání zakázky malého rozsahu na akci „Aktualizace projektové
dokumentace Urbanistická, funkční a prostorová regenerace panelového sídliště Sever
v Kopřivnici“ z roku 2004 v ceně do 50 tis. Kč bez DPH, zhotoviteli Atelier Bonmot,
spol.s.r.o., se sídlem v Olomouci, Járy da Cimrmana 10/718, IČO 25870343,
zastoupenému Ing. Petrem Mičolou - jednatelem
1.2 uzavření smlouvy o dílo č. 01/2008/OSP na akci „Aktualizace projektové
dokumentace Urbanistická, funkční a prostorová regenerace panelového sídliště Sever
v Kopřivnici“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
Atelierem Bonmot, spol.s.r.o., se sídlem v Olomouci, Járy da Cimrmana 10/718,
IČ 25870343, zastoupenou Ing. Petrem Mičolou - jednatelem, jako zhotovitel,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1288 - Rada města po projednání
1. bere na vědomí
souhrnnou zprávu o činnosti Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
za rok 2007 ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
2. schvaluje
Akční plán zlepšování PZM a MA21 na rok 2008
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1289 - Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 zápis z jednání komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21
(dále jen PZM a MA21) konané dne 12. 12. 2007,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. odvolává
2.1 Miroslava Přívětivého
2.2 RNDr. Lukáše Filipa
jako členy v komisi pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21
3. jmenuje
Ing. Evu Vystrčilovou jako člena v komisi pro Projekt Zdravé město
a místní Agenda 21.
1290 - Rada města po projednání
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1. z ř i z u j e
v souladu se Zásadami pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice
pracovní skupinu pro poskytováním účelových dotací města Kopřivnice
2. j m e n u j e
2.1. Dagmar Rysovou, předsedkyní pracovní skupiny
2.2. Mgr. Zdeňka Krajčíra, členem pracovní skupiny
2.3. Ing. Miroslava Kopečného, členem pracovní skupiny
2.4. Ing. Jaroslava Jiříka, členem pracovní skupiny
2.5. Ing. Radomíru Michálkovou, členkou pracovní skupiny
2.6. Blanku Mikundovou, členkou pracovní skupiny
2.7. Bc. Kateřinu Šimečkovou, členkou pracovní skupiny
2.8. Vendulku Sopúchovou, členkou pracovní skupiny
2.9. Hanu Pokludovou, členkou pracovní supiny
2.10. Ivanu Raškovou, DiS., členkou pracovní skupiny
3. u k l á d á
pracovní skupině předkládat Radě města Kopřivnice dotační programy ke schválení,
a seznam žádostí, které budou doporučeny k financování či spolufinancování
z rozpočtu poskytovatele včetně výše navrhované dotace.
1291 - Rada města po projednání
doporučuje

zastupitelstvu města s c h v á l i t

pojmenování ulice „K Očnímu“ a vymezení místopisného názvu pro oblast
"U Vodojemu"
v rozsahu dle grafické přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1292 - Rada města po projednání
bere na vědomí
ústní informaci o činnosti Stavebního úřadu MÚ.
1293 - Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 dílčí kroky k implementaci závěrů ze systémového auditu ve znění návrhu
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
1.2 zásady postupu města vůči obchodní společnosti Kabelová televize
Kopřivnice, s.r.o., Centrum podnikání a rozvoje, s. r. o., Slumeko, s. r. o.
a Teplo, s. r. o. ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu,
2. zřizuje
2.1 projektový tým pro implementaci závěrů z akčního plánu č. 3
2.2 projektový tým pro implementaci závěrů z akčního plánu č. 4
2.3 projektový tým pro implementaci závěrů z akčního plánu č. 5
2.4 projektový tým pro upřesnění kompetencí a způsobu komunikace mezi městem
a jeho příspěvkovými organizacemi
2.5 poradní orgán rady města pro implementaci závěrů z akčních plánů č. 6 a 7
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a metodickou pomoc při koncepčních rozhodnutích v rámci konání valných
hromad jednotlivých obchodních společností, v nichž má město majetkovou
účast
2.6 pracovní tým pro přípravu návrhu systému provozování Kulturního domu
Kopřivnice,
3. jmenuje
3.1 vedoucím projektového týmu AP 3 Risk managera a ostatními členy
Ing. Petru Plevovou a Ing. Vladislavu Musilovou,
3.2 vedoucím projektového týmu AP 4 Ing. Vlastu Oderskou a ostatními členy
paní Blanku Mikundovou a referenta personální administrativy,
3.3 vedoucím projektového týmu AP 5 Ing. Lenku Herákovou a ostatními členy
Ing. Evu Vystrčilovou a DiS. Ivanu Raškovou,
3.4 vedoucím projektového týmu dle bodu 2.4 Mgr. Dušana Krompolce
a ostatními členy Ing. Radomíru Michálkovou,
paní Jiřinu Mikulenkovou, Ing. Radomíra Uhlíka, Ing. Lenku Herákovou
a Mgr. Radku Chalúpkovou,
3.5 předsedou poradního orgánu rady města dle bodu 2.5 vedoucího odboru
právního a ostatní členy týmu vedoucího odboru financí a dále vedoucí odborů
věcně příslušných ke správě činností vykonávaných konkrétní obchodní
společností, a to:
3.5.1 vedoucího odboru informací a vnějších vztahů, vedoucího odboru
informatiky a vnitřní správy a vedoucího odboru správy majetku města
a investic pro obchodní společnost Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o.,
3.5.2 vedoucího odboru územního plánování a památkové péče a vedoucího
oddělení strategického plánování pro obchodní společnost Centrum
podnikání a rozvoje, s. r. o.,
3.5.3 vedoucího odboru správy majetku města a investic a vedoucího životního
prostředí a zemědělství pro obchodní společnost Slumeko, s. r. o.
3.6 předsedou pracovního týmu dle bodu 2.6 Ing. Lenku Herákovou, garantem
paní Dagmar Rysovou a ostatními členy Ing. Jiřího Huškeho, Ing. Igora
Kocourka, Ing. Ivana Viskupiče, Ing. Radomíra Uhlíka, Mgr. Irenu Hanákovou
a Bc. Ivanu Indrákovou.
4. ukládá
projektovým týmům, poradnímu orgánu rady města a příslušným odborům MÚ
4.1 zabezpečit implementaci závěrů schválených podle bodu 1.1. ve stanovených
termínech
4.2 informovat radu města o výsledcích implementace.
1294 - Rada města po projednání
schvaluje
výběr zhotovitele na realizaci vzdělávání zaměstnanců v rámci projektu „Vstřícnost
profesionalita, zodpovědnost na úřadě“ a to firmu Monika Kornetová, vzdělávání
dospělých, se sídlem v Příboře, 742 58, Npor. Loma 1399, IČ 73187381,
ve znění návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1295 - Rada města po projednání
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schvaluje
výběr zhotovitele na realizaci zvýšení počítačové gramotnosti v rámci projektu
„Vstřícnost, profesionalita, zodpovědnost na úřadě“ a to firmu Tempo Training &
Consulting, s. r. o., se sídlem Ostrava - Svinov, 721 00, Nad Porubkou 838,
IČ 26813335 - zastoupenou Ing. Janem Dostalíkem – jednatelem společnosti,
ve znění návrhu komise pro posouzení a hodnocení nabídek předloženého
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1296 - Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TEPLO
Kopřivnice s. r. o. po projednání
1. pověřuje
Ing. Miroslava Krmelu, jednatele společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. uzavřením
smluvního dodatku k „Příloze č. 2 – Cenové ujednání ke smlouvě o dodávce tepla
TE 101/07“ uzavřené dne 10.1.2007 s Energetikou Kopřivnice, a.s. se sídlem
Štefánikova 1163, 74221 Kopřivnice IČ 65138619 jako dodavatel tepelné energie
s cenou za dodané teplo ve výši 376,15 Kč/GJ bez DPH
ve znění cenového návrhu dodavatele předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu
2. schvaluje
Cenu tepla dodávaného společností TEPLO Kopřivnice s.r.o. pro rok 2008
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

Dagmar Rysová
místostarostka

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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