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Usnesení
61. schůze Rady města Kopřivnice,
konané dne 02. 03. 2009
2538 - Rada města po projednání
1.bere na vědomí
informaci o dalším postupu vedoucímu k založení vysoké školy v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a přílohy č. 1 podkladového
materiálu
2.souhlasí
s oslovením vybraných firem v regionu – možných partnerů podílejících se na
založení vysoké školy v Kopřivnici.
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2539 - Rada města po projednání
1. schvaluje
partnerství bez finančního příspěvku města Kopřivnice v projektu CPR, s.r.o.
Kopřivnice ,,Uplatnění žáků v technických oborech – TECHNO 2012 „
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. souhlasí
s partnerstvím s finančním příspěvkem v projektu ,, Uplatnění žáků v technických
oborech – TECHNO 2012 „
Základní školy Kopřivnice,17. listopadu 1225 okres Nový Jičín
Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín
Základní školy Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín
3. ukládá
odboru vzdělávání a vnějších vztahů zajišťovat úlohu partnera projektu
2540 - Rada města po projednání
1. souhlasí
1.1. s podáním projektu do 2. kola výzvy předkladatelům grantových projektů
k předkládání žádostí o finanční podporu z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – Zvyšování kvality
ve vzdělávání, Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském pro
Základní školu Kopřivnice,17. listopadu 1225 okres Nový Jičín pro projekt Začínáme
s e- learningem a Základní školu Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín pro
projekt Učení bez překážek
1.2. s podáním projektu do 2. kola výzvy předkladatelům grantových projektů
k předkládání žádostí o finanční podporu z operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.2 – Rovné příležitosti dětí
1

Usnesení
61. schůze RM
02. 03. 2009
(usnesení č. 2538 – 2543)

a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, Zvyšování kvality
ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském pro Mateřské školy Kopřivnice okres Nový
Jičín, příspěvkovou organizaci pro projekt Zelená pro nadané
1.3. s partnerstvím v projektu předkladatele projektu Mateřských škol Kopřivnice
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace bez finančního příspěvku
Základní školy Kopřivnice,17. listopadu 1225 okres Nový Jičín
Základní školy Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
Základní školy dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín
Základní školy Kopřivnice-Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace
a
Základní školy Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín
s finančním příspěvkem
2541 - Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výběr provozovatele informačního centra
v Kopřivnici“ ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.
2. j m e n u j e
2.1. Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Výběr
provozovatele informačního centra v Kopřivnici“ ve složení:
2.1.1. člen komise: Ing. Josef Jalůvka
2.1.2. člen komise: Dagmar Rysová
2.1.3. člen komise: RSDr. Karel Kuboš
2.1.4. člen komise: Ing. Oldřich Jašek
2.1.5. člen komise: Ing. Miroslav Kopečný

1. náhradník Vladislav Kryške
2. náhradník MVDr. Robert Lakomý
3. náhradník Ing. Josef Pavelka
4. náhradník Mgr. Zdeněk Krajčír
5. náhradník Mgr. Dagmar Jančálková

2.2. poradní orgán komise ve složení:
2.2.1 Ing. Lenka Heráková,
2.2.2 RNDr. Lukáš Filip,
2.2.3 Mgr. Irena Hanáková,
2.2.4 Ing. Igor Kocurek,
2.2.5 Ing. Martina Černochová
3. z m o c ň u j e
Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Výběr provozovatele
informačního centra v Kopřivnici“ k otevírání obálek k veřejné zakázce „Výběr
provozovatele informačního centra v Kopřivnici“.
2542 - Rada města po projednání
schvaluje
partnerství bez finančního příspěvku v projektu ,,Čtení je šance“ předkladatele
projektu Krajského vzdělávacího a informačního centra pro Základní školu Emila
Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín.
2543 - Rada města po projednání
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schvaluje
partnerství bez finančního příspěvku v projektu města Kopřivnice na podporu
zvyšování kvality ve vzdělávání pro podání do 2. kola výzvy předkladatelům
grantových projektů k předkládání žádostí o finanční podporu z operačního programu
Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa 1, oblast podpory 1.1 – zvyšování
kvality ve vzdělávání, Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském
pro
Základní školu Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
Základní školu dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín

Mgr. Z. Krajčír
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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