MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopřivnice
PŘÍLOHA č. 1 k č. j.:
ČÍSLA USNESENÍ:
ZPRACOVATEL:

51/2010/OPE&64732/2010/KnDa
94-96
Daniela Knapková

Usnesení ze 3. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 7.12.2010
94-

Rada města po projednání
1. zrušuje
usnesení č. 4198 bod 4. ze 104. schůze rady města konané dne 5.10.2010
2. jmenuje

95-

zástupce za město Kopřivnice do komise pro otevírání obálek s nabídkami a do
hodnotící komise pro výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Odkanalizovaní
vybraných měst a obcí regionu Novojičínska realizovaný Svazkem obcí regionu
Novojičínska ve složení:
Ing. Ivan Viskupič, člen komise a jeho náhradník p. Alois Janek
Ing. Bohuslav Hruškovský, člen komise a jeho náhradnice
Mgr. Irena Hanáková.
Rada města po projednání
schvaluje

96-

uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako obdarovaným
a
společností Brose CZ spol. s r.o. se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový park 302, IČ
61465704 jako dárcem, jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 250.000,- Kč na
projekty rekonstrukce objektů a zlepšení vybavení mateřských škol města Kopřivnice
realizované v roce 2010 a 2011 a na filmová představení v Kině Puls v Kopřivnici pro
děti mateřských a základních škol v Kopřivnici u příležitosti Mikuláše 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
rezignaci Mgr. Zdeňka Krajčíra jako zástupce města na valné hromadě a v dozorčí
radě obchodní společnosti TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici,
Štefánikova 1163, IČ: 26789264 (dále jen „Společnost“)
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. doporučuje zastupitelstvu města delegovat
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, pana Ing. Miroslava Kopečného – místostarostu
města, zástupcem města na valnou hromadu Společnosti

MĚSTO KOPŘIVNICE

3. schůze Rady města Kopřivnice, 7.12.2010, usnesení č. 94 – 96

3. doporučuje zastupitelstvu města navrhnout
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, Ing. Miroslava Kopečného – místostarostu města,
zástupcem města v dozorčí radě Společnosti.

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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