MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

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

51/2010/OPE&66612/2010/KnDa
98-145
Daniela Knapková

Usnesení ze 5. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 21.12.2010
98 -

Rada města po projednání
s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 3 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další
zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat
s biometrickými údaji“ uzavřené dne 21. 4. 2006
mezi
Městem Kopřivnice, jako příjemcem
a
Státní tiskárnou cenin, státní podnik, se sídlem v Praze, Růžová 6, čp. 943,
IČ 00001279, jako poskytovatelem,
jehož předmětem je prodloužení platnosti smlouvy do 31. 12. 2015,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

99 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření oddělení vnitřní správy k rozpočtu města na rok 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

100 -

Rada města po projednání
schvaluje
použití části provozního příspěvku zřizovatele do výše 3.000,- Kč ročně na náklady
na reprezentaci příspěvkové organizace Střediska sociálních služeb města
Kopřivnice, p. o.

101 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu k provozování budoucí stravovny – jako 1. etapy Domova pro seniory na ul.
České v Kopřivnici, ve znění předloženém odborem sociálních věcí a zdravotnictví
prostřednictvím důvodové zprávy a příloh č.1 - 11 podkladového materiálu
2. schvaluje
provozování stravovny dle varianty č. 1 předložené prostřednictvím důvodové zprávy
3. ukládá
odboru sociálních věcí a zdravotnictví, aby ve spolupráci se Střediskem sociálních
služeb města Kopřivnice, p.o. činil kroky potřebné k zahájení provozu stravovny
dle bodu 2 tohoto usnesení po předání stavby do užívání.

102 -

Rada města po projednání
schvaluje
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5. schůze Rady města Kopřivnice, 21.12.2010, usnesení č. 98 – 145
podání žádosti do Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 - 2013,
podopatření II.2.4.2 – Neproduktivní investice v lesích na realizaci projektu
„Příměstský les Šostýn“ se spoluúčastí města ve výši 10 % z celkových uznatelných
nákladů
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 až 3 podkladového
materiálu.
103 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy č. 17/2010/OŽP o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice, jako výpůjčitelem
a
společností EKO-KOM, a. s., se sídlem v Praze, Na Pankráci 1685/17,19,
IČ:25134701, jako půjčitelem
jejímž předmětem je přenechání 26 ks odpadových nádob na papír, plast, sklo bílé a
sklo barevné k bezplatnému užívání
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

104 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření odboru životního prostředí k rozpočtu města na rok 2010
ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.

105 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření odboru financí k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

106 -

Rada města po projednání
vydává
vnitroorganizační směrnici č. 18/2010 Směrnici o dani z přidané hodnoty,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

107 -

Rada města po projednání
vydává
vnitroorganizační směrnici č. 19/2010 Postup při přijímání některých rozhodnutí
v oblasti účetnictví,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

108 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
postup řešení škodních událostí dle návrhu projednávaného Komisí pro projednávání
škodních událostí dne 14.12.2010
2. ukládá
funkčně příslušným odborům MÚ zabezpečit realizaci schváleného postupu dle
návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

109 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 pojistné smlouvy č. 706-57577-15 uzavřené dne 27.11.2007
mezi
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Městem Kopřivnice,
jako pojistníkem
a
Českou pojišťovnou, a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, IČ: 452
72 956,
jako pojišťovnou,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č.1 a 2 podkladového materiálu.
110 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření oddělení personálního k rozpočtu města na rok 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

111 -

Rada města po projednání
v souladu s usnesením Rady města č. 26 – 1,2 ze dne 30.11.2010
1. schvaluje
s účinností od 1. 1. 2011 změnu organizačního řádu, týkající se personálního
zajištění provozu Ubytovny pod Červeným kamenem, ve znění návrhu předloženého
prostřednictvím důvodové zprávy a příloh č. 1 a 2.
2. stanovuje
s účinností od 1. 1. 2011 celkový přepočtený počet zaměstnanců v pracovním
poměru na 185 (a nad tento počet umožňuje tajemníkovi MÚ uzavírat dohody o
pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako
zástupy za dočasně nepřítomné zaměstnance).

112 -

Rada města po projednání
1.schvaluje
termíny schůzí Rady města Kopřivnice v roce 2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. b e r e n a v ě d o m í
návrh termínů zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice v roce 2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

113 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
petici občanů proti ceně stočného v místních částech Vlčovice, Mniší a Lubina (dále
jen „petice“), doručenou dne 06. 12. 2010 a zaevidovanou pod číslem podacím
64355/2010.
2.souhlasí
s postupem při vyřizování petice v souladu s platnou legislativou.

114 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o vývoji událostí na Základní škole Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín,
příspěvková organizace, se sídlem v Kopřivnici, Mniší 66, IČ: 709 88 641 (dále jen
„Škola“) po skončení uvolnění Mgr. Zdeňka Krajčíra pro výkon veřejné funkce
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

115 -

Rada města po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření oddělení školství, kultury a cestovního ruchu k rozpočtu města
na rok 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
116 -

Rada města po projednání
1. zrušuje
usnesení č. 4167 ze 104. schůze Rady města Kopřivnice konané dne 05.10.2010
2. schvaluje
2.1. Domu dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvkové organizaci pro
rok 2010 navýšení finančního limitu z 10 % na 15 % z normativu na čerpání
prostředků na mzdy stanoveného usnesením č. 1436 z 33. schůze Rady města
Kopřivnice ze dne 18. 03. 2008
2.2. Mateřským školám Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci pro rok
2010 navýšení finančního limitu z 10 % na 13 % z normativu na čerpání prostředků
na mzdy stanoveného usnesením č. 3720 z 49. schůze Rady města Kopřivnice
ze dne 07. 02. 2006
2.3. Základní škole dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový
Jičín pro rok 2010 navýšení finančního limitu z 10 % na 15 % z normativu na
čerpání prostředků na mzdy stanoveného usnesením č. 3720 z 49. schůze Rady
města Kopřivnice ze dne 07. 02. 2006.

117 -

Rada města po projednání
souhlasí
s úpravou otevírací doby Informačního centra Kopřivnice v období
24. 12. 2010 – 1. 1. 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu

118 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o nájmu movitých věcí ze dne 7. 1. 2009
<anonymizováno>mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
Cestovní kanceláří AGENTUROU FOX, s.r.o. se sídlem ve Frenštátě pod
Radhoštěm, Bystré 664, IČ 25390830 jako nájemcem
jejímž předmětem je pronájem movitého majetku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

119 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci ke stávce dne 8. prosince 2010 zaměstnanců Mateřských škol Kopřivnice
okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

120 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
Plán činnosti informačního centra na rok 2011
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

121 -

Rada města po projednání
uděluje souhlas
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Domu dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvkové organizaci, pro
právní úkon přijetí daru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkladového materiálu
122 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1 . 1 nájemce bytu <anonymizováno> pana Michala Mayera, <anonymizováno>, za
podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu, a to do 29.12.2010 a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m2
1 . 2 nájemce bytu <anonymizováno> paní Janu Piešťanskou, <anonymizováno>, za
podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční nájemné
ve výši 38,05 Kč/m2

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
panem Michalem Mayerem, <anonymizováno>, jako přistupující k závazku,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
123 -

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí domu
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Bytové družstvo Kadláčkova 1021, se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 1021,
IČ 286 14 496 jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí domu ve
výši 846.636 Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

124 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření odboru majetku města k rozpočtu města na rok 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

125 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření dodatku č.6 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č.
27/2006 EL NN ze dne 3.4.2006
mezi městem Kopřivnice jako odběratelem
a
firmou KOMTERM, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 55/15, IČ 26760738 jako
dodavatelem, jejímž předmětem je změna ceny za dodávku silové elektřiny
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu.
1.2 uzavření dodatku č.5 ke smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny č.
26/2006 EL NN ze dne 3.4.2006
mezi městem Kopřivnice jako odběratelem
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a
firmou KOMTERM, a.s. se sídlem v Praze, Bělehradská 55/15, IČ 26760738 jako
dodavatelem, jejímž předmětem je změna ceny za dodávku silové elektřiny
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového
materiálu.
126 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla č. 3/2010/4601
ze dne 20.10.2010
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
společností SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, ulice Štefánikova č.p. 58/31, IČ
25376021 jako nájemcem
jehož předmětem je dohoda smluvních stran, že nájemce nebude hradit nájemné,
nájemce nebude povinen provádět opravy na provozovaném majetku a nájemce
nebude oprávněn účtovat stočné od odběratelů, a to vše za období od 1.1.2011 do
30.6.2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

127 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 písemnost žadatele o nebytové prostory firmu POGARAMI s.r.o ze dne
05.11.2010
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu,
1.2 písemnost žadatele o nebytové prostory pana Ladislava Skřivánka ze dne
08.10.2010
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu,
1.3 písemnost žadatele o nebytové prostory firmy CLIMB ON s.r.o. ze dne
15.11.2010,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.4 podkladového materiálu,
1.4 písemnost žadatele o nebytové prostory paní Jany Peroutíkové ze dne
23.11.2010
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.5 podkladového materiálu
1.5 písemnost žadatele o nebytové prostory pana Aloise Uhlíře ze dne 06.12.2010
včetně jejího doplnění ze dne 17.12.2010,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.6 podkladového materiálu.
2. schvaluje
2.1 zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory – místnost č. 201 o
výměře 8,94 m2, která se nachází v II. nadzemním podlaží objektu občanské
vybavenosti čp. 684, ul. Česká, Kopřivnice, p.č. 504, k. ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového
materiálu,
2.2 firmu POGARAMI, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Česká 685/33, IČ 27841219,
nájemcem nebytových prostor, místnosti č. 212 o celkové výměře 9,96 m2, která
se nachází ve II. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti čp. 684, ul.
Česká, Kopřivnice, p.č. 504, k. ú. Kopřivnice za nájemné stanovené sazbou ve
výši 707,00 Kč/m2/rok + DPH.
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2.3 firmu CLIMB ON, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, K.Čapka 953/27, IČ 27860248,
nájemcem nebytových prostor, místnosti č. 104 o výměře 74,90 m2, která se
nachází v I. nadzemním podlaží objektu občanské vybavenosti čp. 684, ul. Česká,
Kopřivnice, p.č. 504, k. ú. Kopřivnice za nájemné stanovené sazbou ve výši
707,00 Kč/m2/rok + DPH.
2.4 paní Janu Peroutíkovou, DiS. s místem podnikání v Kopřivnici, Česká 250/47, IČ
74507125, nájemcem nebytových prostor, místností č.102 a 105 o celkové
výměře 15,77 m2, které se nacházejí v I. nadzemním podlaží objektu občanské
vybavenosti čp. 684, ul. Česká, Kopřivnice, p.č. 504, k. ú. Kopřivnice za nájemné
stanovené sazbou ve výši 707,00 Kč/m2/rok + DPH.
2.5 pana Aloise Uhlíře s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 875/23, IČ
15453405, nájemcem nebytových prostor, místnosti č. 111 a 112 o celkové
výměře 70,22 m2, které se nacházejí v I. nadzemním podlaží objektu občanské
vybavenosti čp. 684, ul. Česká, Kopřivnice, p.č. 504, k. ú. Kopřivnice za nájemné
stanovené sazbou ve výši 707,00 Kč/m2/rok + DPH.
2.6 výjimku z vnitroorganizační směrnice č. 12/2010, spočívající v uzavření smlouvy o
nájmu nebytových prostor ve smyslu bodu 2.5 tohoto usnesení s nájemcem
Aloisem Uhlířem bez ujednání o kauci.
3. souhlasí
s ukončením smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 30.04.2009
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
panem Aloisem Uhlířem s místem podnikání v Kopřivnici Obránců míru 875/23,
IČ 15453405, jako nájemcem, dohodou ke dni uzavření nové smlouvy ve smyslu
bodu 2.5 tohoto usnesení.
128 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 písemnost žadatele o nebytové prostory pana Jiřího Sopucha ze dne 06.12.2010
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu,
1.2 písemnost žadatele o pronájem části střechy paní Hany Tomanové ze dne
04.11.2010
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
2. schvaluje
2.1 pana Jiřího Sopucha, s místem podnikání v Kopřivnici, 17. listopadu 1234/2,
IČ 68153601, nájemcem nebytových prostor, místností č. 114 a 115 o celkové
výměře 46,30 m2, které se nacházejí v I. nadzemním podlaží objektu občanské
vybavenosti čp.244, ul. Štefánikova, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k. ú. Kopřivnice za
nájemné stanovené sazbou ve výši 1212,00 Kč/m2/rok + DPH.
2.2 paní Hanu Tomanovou s místem podnikání v Kopřivnici, Pod Zahradami 1298/15,
IČ 73008931, nájemcem části střechy objektu občanské vybavenosti čp.244, ul.
Štefánikova, Kopřivnice, p.č. 1915/3, k. ú. Kopřivnice za nájemné stanovené
sazbou ve výši 1000,00Kč/rok + DPH.

129 -

Rada města po projednání
schvaluje
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uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu a provozování vodního díla
č. 00298077/SONP/NJ/V/2010 ze dne 03.09.2010
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem a vlastníkem
a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., se sídlem
v Ostravě, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ 45193665, společnost zapsaná
v Obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347,
jako nájemcem a provozovatelem,
jehož předmětem je změna některých specifikací pronajímatele
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
130 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost ze dne 10.12.2010 – žádost o ukončení nájmu nebytových prostor
v objektu č.p.393 na ulici Sokolovská v Kopřivnici (čajovna)
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1. uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor ze dne 01.12.2009
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
Petrou Rečkovou, s místem podnikání v Kopřivnici, Pod Zahradami 1299/2 jako
nájemcem,
jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor v objektu č.p.393 na ulici
Sokolovská v Kopřivnici, stavebně určených jako čajovna a to dohodou k 31.12.2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
2.2. zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory sestávající se ze 6
místností o celkové výměře 150,70 m2 umístěných ve III. nadzemním podlaží vpravo
od schodiště objektu č.p.393, k.ú. Kopřivnice, p.č.1261 na ulici Sokolovská
v Kopřivnici, stavebně určeny jako čajovna
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu.

131 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1. písemnost ze dne 09.12.2010 – výpověď ze smlouvy o výpůjčce nebytových
prostor o celkové výměře 780,71 m2 umístěných v 9. nadzemním podlaží objektu
č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2. písemnost ze dne 09.12.2010 – výpověď ze smlouvy o nájmu 4 parkovacích míst
umístěných na pozemku p.č. 1925/6 v k.ú. Kopřivnice v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
2. schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Městského úřadu
Kopřivnice – místnosti č.0938 o výměře 32,62 m2, č.0939 o výměře 16,73 m2, č.0951
o výměře 30,25 m2, č.0952 o výměře 17,44 m2, č.0953 o výměře 19,66 m2, č.0965 o
výměře 32,26 m2, č.0966 o výměře 32,79 m2, č.0967 o výměře 32,86 m2, č.0968 o
výměře 34,58 m2, č.0969 o výměře 32,36 m2, č.0981 o výměře 16,36 m2, č.0982 o
výměře 50,20 m2, č.0983 o výměře 31,07 m2, č.0984 o výměře 33,67 m2, č.0989 o
výměře 31,85 m2, č.0990 o výměře 32,74 m2, č.0991 o výměře 32,76 m2 a č.0992 o
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výměře 33,80 m2 umístěných v 9. nadzemním podlaží nebytové jednotky č.1163/1
v objektu č.p.1163, k.ú. Kopřivnice, p.č.1921/1 na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
místnosti stavebně určeny jako kanceláře
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu.
132 -

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost ze dne 10.12.2010 – žádost o ukončení nájmu dohodou – kancelář č.1046
v objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1. uzavření dohody o skončení nájmu nebytových prostor ze dne 27.12.2007
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
Ing. Ivanou Hrčkovou, s místem podnikání Horní Sklenov 70, Hukvaldy jako
nájemcem,
jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor – místnost č.1046 umístěná
v 10. nadzemním podlaží objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici a to
dohodou k 31.12.2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
2.2. zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Městského
úřadu Kopřivnice – místnost č.1046 o výměře 16,69 m2 umístěná v 10. nadzemním
podlaží nebytové jednotky č.1163/1 v objektu č.p.1163, k.ú. Kopřivnice, p.č.1921/1
na ulici Štefánikova v Kopřivnici, stavebně určena jako kancelář
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu.

133 -

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Městského úřadu
Kopřivnice – místnosti č.0781 o výměře 31,74 m2, č.0784 o výměře 48,58 m2, č.0785
o výměře 16,31 m2, č.0789 o výměře 32,13 m2, č.0790 o výměře 32,76 m2 a č.0792 o
výměře 34,49 m2 umístěné v 7.nadzemním podlaží nebytové jednotky č.1163/1
v objektu č.p.1163, k.ú. Kopřivnice, p.č.1921/1 na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
stavebně určeny jako kanceláře
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

134 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou povinnou z věcného břemene
a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně IV – Podmokly, Teplická 874/8,
IČ 24729035 jako stranou oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je zatížení pozemku p.č. 562 v katastrálním území Drnholec nad
Lubinou energetickým zařízením, tak jak je vyznačeno v geometrickém plánu 709 70/2010 ze dne 24.8.2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

135 -

Rada města po projednání
schvaluje
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uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí stranou povinnou z věcného břemene
a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně IV – Podmokly, Teplická 874/8,
IČ 24729035 jako budoucí stranou oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků p.č. 561/1 a p.č. 586/2 v katastrálním
území Drnholec nad Lubinou energetickým zařízením
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
136 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí stranou povinnou z věcného břemene
a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně IV – Podmokly, Teplická 874/8,
IČ 24729035 jako budoucí stranou oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemku p.č. 561/1 v katastrálním území
Drnholec nad Lubinou energetickým zařízením
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

137 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou povinnou z věcného břemene
a
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8,
IČ 24729035, DIČ CZ 24729035, zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 jako stranou oprávněnou z věcného
břemene,
jejímž předmětem je zatížení části pozemku parc. č. 833 v k.ú. Vlčovice, tak jak je
vyznačeno v geometrickém plánu 449-101/2010 ze dne 23.9.2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

138 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
NJ/236/d/2010/Na na akci „Kanalizace ul. K Očnímu v Kopřivnici“
mezi
městem Kopřivnice jako budoucím oprávněným
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 117, IČ 70890692
jako budoucím povinným
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

139 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o dílo č. JI/ZN/2010/027 pro stavbu „Obchvat I/58
v Kopřivnici – Lubině a Veřejné osvětlení silnice I/58 Lubina“ mezi městem Kopřivnice
jako objednatelem stavby
a
sdružením firem Sdružení Příbor obchvat se sídlem v Praze 9, Ke Klíčovu 9,

10 / 12

5. schůze Rady města Kopřivnice, 21.12.2010, usnesení č. 98 – 145
zastoupené vedoucím účastníkem sdružení firmou COLAS CZ, a.s., IČ 26177005,
zapsanou v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556, se sídlem
Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9, jako zhotovitelem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
140 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu, „Silnice II/480 – rekonstrukce mostu ev.č.
480-002 přes trať a MK, Kopřivnice – Vlčovice – I. etapa“ mezi městem Kopřivnice
jako vlastníkem nemovitosti
a
Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje
p.o., IČ 70890692, zapsanou v OR vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.,
vložka 988, se sídlem v Ostravě, Úprkova 1, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525,
Šenov u Nového Jičína, jako investorem stavby
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

141 -

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření odboru rozvoje města k rozpočtu města na rok 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

142 -

Rada města po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení návrhových prioritních opatření zpracovatele Komplexní dopravní studie
města Kopřivnice ve vztahu ke strategickým dokumentům města
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

143 -

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 vyhlášení 5. výzvy k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci
Integrovaného plánu rozvoje města – obytná zóna Kopřivnice JIH, opatření 2.1.
Regenerace bytového fondu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu
1.2 vyhlášení kontinuální výzvy k podávání žádostí o zařazení projektu do
Integrovaného plánu rozvoje města – obytná zóna Kopřivnice JIH, opatření 3.1.
Rozvoj vzdělanosti, volnočasových aktivit, sociální integrace, služeb a
regenerace související infrastruktury
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového
materiálu.

144 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí stranou povinnou z věcného břemene
a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně IV – Podmokly, Teplická 874/8,
IČ 24729035 jako budoucí stranou oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků p.č. 2461/4, p.č. 2461/7 a p.č. 2462/1
v katastrálním území Kopřivnice energetickým zařízením
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
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145 -

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí sponzorského daru mezi
městem Kopřivnice jako obdarovaným,
a
B&F výroba chovatelských potřeb, s. r. o. IČO 45804249, se sídlem v Sokolči,
Cerhenská 325 jako dárcem
jejímž předmětem je darování výrobků dárce v hodnotě 8.632,80 Kč na podporu
činnosti útulku pro psy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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