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Usnesení z 94. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 11.05.2010
3792 - Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti SLUMEKO,
s. r. o., Kopřivnice po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
1.1 výroční zprávu společnosti SLUMEKO, s. r. o. a výsledky hospodaření
za rok 2009
1.2 zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2009
společnosti SLUMEKO, s. r. o.
1.3 zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou (v souladu s § 66 a)
odst. 9 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku)
1.4 návrh na rozdělení hospodářského výsledku společnosti SLUMEKO, s. r. o.,
za rok 2009
1.5 plnění plánu investic roku 2009
1.6 zprávu pro přezkoumání SMJ a EMS za rok 2009
1.7 vyhodnocení cílů jakosti a environmentu za rok 2009
1.8 cíle jakosti a environmentu na rok 2010
1.9 seznam externích kontrol ve společnosti SLUMEKO, s. r. o. za rok 2009
1.10 výsledky auditů – certifikace dle norem ISO
2. s c h v a l u j e
2.1 řádnou účetní závěrku za rok 2009 – v souladu s obchodním zákoníkem
2.2 rozdělení hospodářského výsledku za rok 2009 dle předloženého návrhu v souladu s OZ
2.3 roční odměnu za rok 2009 řediteli společnosti
- dle návrhu a doporučení dozorčí rady
2.4 roční odměnu členovi dozorčí rady Ing. M. Kopečnému
– dle návrhu a doporučení dozorčí rady
2.5 plán investic pro rok 2010 s výhledem nákupu investic
3793 - Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti TEPLO
Kopřivnice s. r. o. po projednání
1. schvaluje
záměr společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. na předložení projektu „Modernizace CZT
Kopřivnice“ k získání finanční podpory ze strukturálních fondů EU ve znění
předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. souhlasí
s uzavřením smlouvy o dílo na zajištění činností k získání finanční podpory
ze strukturálních fondů s Českou obchodní bankou a.s., se sídlem v Praze 5,
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
3. pověřuje
3.1 jednatele společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. Ing. Miroslava Krmelu přípravou
a realizací záměru dle bodu 1 tohoto usnesení
3.2 jednatele společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o. Ing. Miroslava Krmelu uzavřením
smlouvy o dílo dle bodu 2 tohoto usnesení.
3794 - Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek na akci „Revitalizace bytových domů
v Kopřivnici - výměna oken a dveří na ul. Štramberská č. p. 1132 - 1134
a na ul. Alšova č. p. 1139 - 1146“ (dále jen „veřejná zakázka“)
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. vylučuje
2.1. nabídku firmy DEC-PLAST Trade s.r.o., na základě zprávy hodnotící komise
o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č. 1 podkladového
materiálu, a v souladu s § 76 odst. 1 a 3 zákona č. 137/ 2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
2.2. nabídku firmy Merops spol, s.r.o., na základě zprávy hodnotící komise
o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č. 1 podkladového
materiálu, a v souladu s § 76 zákona
3.rozhoduje
3.1. na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek, která
tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu, a v souladu s § 81 zákona, o výběru
nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky, kterou je nabídka uchazeče
WELLCO Brno s.r.o. a Kalaha a.s. (dále jen sdružení „WELLCO - KALAHA“)
za cenu plnění ve výši 7.845.668,00 Kč včetně 10 % DPH
3.2. na základě zprávy hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek, která
tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu a v souladu s § 81 zákona, o dalším
pořadí uchazečů veřejné zakázky dle přílohy č. 1 podkladového materiálu
4. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatel
a
sdružením WELLCO - KALAHA
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
3795 - Rada města po projednání
1. zrušuje
bod 1 v usnesení č. 3780 přijaté na 93. schůzi Rady města Kopřivnice
konané dne 04.05.2010
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtová opatření Odboru majetku města, Odboru rozvoje města k rozpočtu města
na rok 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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3796 - Rada města po projednání
schvaluje
záměr zahájení spolupráce mezi městem Kopřivnice a firmou Brose,
jejímž předmětem bude vytvoření podmínek v Mateřských školách Kopřivnice okres
Nový Jičín, příspěvkové organizaci pro umístění děti zaměstnanců firmy Brose
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
3797 - Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města směnit části pozemků s panem Karlem Tobiášem:
- z majetku města do vlastnictví p. Tobiáše část pozemku parc. č. 171/2
o výměře 136 m2
- do vlastnictví města z majetku p. Tobiáše části pozemků parc. č. 170/1 a 170/2
o výměře 136 m2
v k. ú. Větřkovice u Lubiny
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
3798 - Rada města po projednání
1.vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, uchazeče veřejné zakázky:
„ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice, Energetická opatření – 1.etapa“, společnost
BDSTAV MORAVA s.r.o., IČ 26807947, se sídlem Frýdek, Místek, Družstevní
2288, PSČ 73801, ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu,
2.rozhoduje
2.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru
nejvhodnější nabídky uchazeče pro realizaci veřejné zakázky „ZŠ 17. listopadu,
Kopřivnice, Energetická opatření – 1.etapa“, a to společnost HOCHTIEF CZ a.s.,
IČ 46678468, se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 15000,
2.2. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dalším
pořadí uchazečů veřejné zakázky „ZŠ 17. listopadu, Kopřivnice, Energetická
opatření – 1.etapa“, takto:
2. Beskydská stavební a.s., IČ 28618891, se sídlem, Třinec, Frýdecká 225,
PSČ 73961,
3. VOKD, a.s., IČ 47675853, se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Nákladní
1/3179, PSČ 70280
4. MORAVIA LES s.r.o., IČ 25370995, se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava,
U Staré elektrárny 1881/2, PSČ 71000
5. VITÁSEK s.r.o., IČ 25891341, se sídlem Frýdek – Místek, Beskydská 1488 B,
PSČ 73801
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6. GMP MIX, a.s., IČ 25519786, se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Grmelova
2008/13, PSČ 70900
7. Sdružení „Martinák a Zajíc, spol. s r.o. a DEC-PLAST Trade s.r.o.:
„Martinák a Zajíc, spol. s r.o, IČ 44743629, se sídlem Svěrákova 183,
Valašské Meziříčí, PSČ 75701,
DEC-PLAST Trade s.r.o., IČ 26874130, se sídlem Příbor, Místecká 286,
PSČ 74258
8. NOSTA, s.r.o., IČ 47671416, se sídlem Nový Jičín, Sv. Čecha 2088/13,
PSČ 74111
9. STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., IČ 64617874, se sídlem Ostrava –
Vítkovice, Mostárenská 1140/48, PSČ 70602
10. EKOBAU INVEST a.s., IČ 26820897, se sídlem Hradec nad Moravicí,
Podolská 156, PSČ 74741
11. THERM, spol. s r.o., IČ 42766991, se sídlem Ostrava – Zábřeh, Pavlovova
1351/44, PSČ 70030
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
3799 - Rada města po projednání
1. vylučuje
na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tyto uchazeče veřejné
zakázky: „ZŠ Alšova, Kopřivnice, Energetická opatření – 1.etapa“ z důvodu
nesplnění podmínky zadavatele, vymezených v čl.7 odst. 3 zadávacích
podmínek:
MORAVIA LES s.r.o., IČ 25370995, se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava,
U Staré elektrárny 1881/2, PSČ 710 00
BDSTAV MORAVA s.r.o., IČ 26807947, se sídlem Frýdek – Místek,
Družstevní 2288, PSČ 738 01
VITÁSEK s.r.o., IČ 25891341, se sídlem Frýdek – Místek, Beskydská 1488 B,
PSČ 738 01
2. rozhoduje
2.1 na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru
nejvhodnější nabídky pro realizaci veřejné zakázky „ZŠ Alšova, Kopřivnice,
Energetická opatření – 1.etapa“ uchazeče společnost HOCHTIEF CZ a.s.,
IČ 46678468 se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00,
2.2 na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, která tvoří přílohu č.1
podkladového materiálu a v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o dalším
pořadí uchazečů veřejné zakázky „ZŠ Alšova, Kopřivnice, Energetická opatření –
1.etapa“, takto:
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2. NOSTA, s.r.o., IČ 47671416, se sídlem Nový Jičín, Sv. Čecha 2088/13,
PSČ 741 11
3. GMP MIX, a.s., IČ 25519786, se sídlem Ostrava – Mariánské Hory,
Grmelova 2008/13, PSČ 709 00
4. STAMONT POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s.r.o., IČ 64617874, se sídlem Ostrava
– Vítkovice, Mostárenská 1140/48, PSČ 706 02
5. Sdružení „Martinák a Zajíc, spol. s r.o. a DEC-PLAST Trade s.r.o. :
„Martinák a Zajíc, spol. s r.o, IČ 44743629, se sídlem Svěrákova 183, Valašské
Meziříčí, PSČ 757 01,
DEC-PLAST Trade s.r.o., IČ 26874130, se sídlem Příbor, Místecká 286,
PSČ 742 58
6. THERM, spol. s r.o., IČ 42766991, se sídlem Ostrava – Zábřeh,
Pavlovova 1351/44, PSČ 700 30

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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