MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

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

51/2010/OPE&26144/2011/KnDa
497-544
Daniela Knapková

Usnesení z 15. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 24.05.2011
497-

Rada města po projednání
bere na vědomí
návrh České strany sociálně demokratické Místní organizace Kopřivnice k doplnění
svých delegátů do komisí Rady města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

498-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 5. 2011 ve věci
možného spáchání správního deliktu při zadávání veřejné zakázky „Rozvoje
regionálního muzea Kopřivnice“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
podání rozkladu k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže proti
rozhodnutí uvedeném v příloze č. 1 podkladového materiálu.

499-

Rada města po projednání
schvaluje
nájemce bytu v domě zvl. určení <anonymizováno>, paní Bohumíru Procházkovou,
<anonymizováno>, za podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt, za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m2.

500-

Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o možnostech úhrad uživatelů za provedené sociální služby a dovoz obědů
Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, p.o.,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

501-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2010 včetně vypořádání hospodářské
(ekonomické) činnosti a včetně vyjádření souhlasu s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad - podle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
2. ukládá
odboru financí zveřejnit závěrečný účet města Kopřivnice za rok 2010 v souladu
s platnou právní úpravou na úřední desce v rozsahu dle důvodové zprávy a v plném
rozsahu v elektronické podobě umožňující dálkový přístup na internetových stránkách
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města Kopřivnice
3. schvaluje
lhůtu pro uplatnění písemných připomínek k závěrečnému účtu za rok 2010 v termínu
do 22. 6. 2011 (datum doručení písemných připomínek na městský úřad).
502-

Rada města po projednání
1. schvaluje
postup řešení likvidace majetku v pořizovací ceně od 500,-- Kč/ks projednávaný
v likvidační komisi dne 09.05.2011 dle specifikace uvedené v důvodové zprávě
2. ukládá
funkčně příslušným odborům MÚ zabezpečit realizaci schváleného postupu.

503-

Rada města po projednání
1. schvaluje
postup řešení škodních událostí dle návrhu projednávaného Komisí pro projednávání
škodních událostí dne 02.05.2011 a
předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. ukládá
funkčně příslušným odborům MÚ zabezpečit realizaci schváleného postupu
dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

504-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření Oddělení informatiky k rozpočtu města na rok 2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

505-

Rada města po projednání
schvaluje
podání výpovědi Rámcové smlouvy o telekomunikačních službách a o prodeji
telekomunikačních zařízení a jejich příslušenství č. 10155246 uzavřené dne
10.06.2003
mezi
městem Kopřivnice
a
společností T-Mobile Czech Republic a.s., se sídlem v Praze, Tomíčkova 2144/1,
IČ: 64949381
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

506-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření oddělení vnitřní správy k rozpočtu města na rok 2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

507-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
přípravu projektu pro podání žádosti v rámci Operačního programu Životní prostředí,
oblasti podpory 1.3 – Omezování rizika povodní, 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové
služby a preventivní protipovodňové ochrany
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a příloh č. 2 – 4
podkladového materiálu
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2. určuje
3.1garanta projektu „Varovný a monitorovací protipovodňový systém města
Kopřivnice“ tajemníka MÚ
3.2nositele projektu „Varovný a monitorovací protipovodňový systém města
Kopřivnice“ vedoucího odboru životního prostředí
3. pověřuje
tajemníka městského úřadu jmenováním projektového manažera a projektového týmu
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
4.1. podání žádosti o dotaci na projekt „Varovný a monitorovací protipovodňový
systém města Kopřivnice“ v rámci Operačního programu Životní prostředí, 1.3 –
Omezování rizika povodní, 1.3.1 – Zlepšení systému povodňové služby a preventivní
protipovodňové ochrany v rozsahu projektové fiše
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
4.2. v případě schválení finanční podpory na realizaci projektu „Varovný a
monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice“ finanční spoluúčast ve výši
10 % způsobilých výdajů projektu a zařazení tohoto financování do rozpočtu města
příslušného realizačního roku.
508-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.1. podání žádosti o dotaci na projekt „Projekt odstraňování starých ekologických
zátěží – Skládka kalů Kopřivnice“ v rámci Operačního programu Životní prostředí,
oblasti podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží v rozsahu projektové
fiše
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2. v případě schválení finanční podpory na realizaci „Projekt odstraňování starých
ekologických zátěží – Skládka kalů Kopřivnice“ finanční spoluúčast ve výši 10 %
způsobilých výdajů projektu a zařazení tohoto financování do rozpočtu města
příslušného realizačního roku.

509-

Rada města po projednání
1.schvaluje
1.1 poskytnutí mimořádné dotace z rozpočtu města Kopřivnice ve výši 10.000,- Kč
pro Český rybářský svaz, místní organizaci Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem
ve Frenštátě pod Radhoštěm, P.O. BOX 29, IČ 18050174, na částečné
spolufinancování úklidu a likvidace odpadů a údržbu travnatých ploch v okolí
Větřkovické přehrady v roce 2011 s uznatelností nákladů od 1. 5. 2011
1.2 rozpočtové opatření odboru životního prostředí k rozpočtu města Kopřivnice na
rok 2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3 uzavření smlouvy č. 9/2011/OŽP o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Českým rybářským svazem, místní organizace Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem
ve Frenštátě pod Radhoštěm, P.O. BOX 29, IČ 18050174, jako příjemcem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
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1.4 zajištění vývozu a likvidace komunálního a vytříděného odpadu na Větřkovické
přehradě na náklady města
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
510-

Rada města po projednání
1. svěřuje
odboru životního prostředí svou pravomoc a působnost uzavírat podle § 34 odst. 4
zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní
zákon), ve znění pozdějších předpisů, dohody o užívání pozemků k lesní dopravě
2. pověř uje
vedoucího odboru životního prostředí k podpisu dohod o užívání pozemků k lesní
dopravě.

511-

Rada města po projednání
schvaluje
pro školní rok 2011/2012 Základní škole Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
udělení výjimky z počtu žáků podle varianty A
předložené prostřednictvím důvodové zprávy.

512-

Rada města po projednání
bere na vědomí
uzavření dětského koutku Žirafka v době od 01.07.2011 do 31.08.2011

513-

Rada města po projednání
1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice mezi městem
Kopřivnice jako poskytovatelem
a
1.1. Mateřskými školami Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací se
sídlem
v Kopřivnici, ulice Krátká 1152, IČ 70988633, jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na tradiční akci Bumbác aneb Den otců v roce
2011,
ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
1.2. Základní školou Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, se
sídlem v Kopřivnici, ulice Pionýrská 791, IČ 64125866, jako příjemcem, jejímž
předmětem je poskytnutí dotace na akci O Novinářský kalamář,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

514-

Rada města po projednání
souhlasí
ve smyslu § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění, s použitím části rezervního fondu ve výši 82 tis. Kč
příspěvkové organizace Městské knihovny Kopřivnice k posílení jejího investičního
fondu.

515-

Rada města po projednání
1.schvaluje
1.1 udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných
kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky „Podmínky pro pořádání veřejných hudebních
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produkcí“ (dále jen „vyhláška“) na období:
1.1.1 17.06.2011 v době od 09.00 do 24.00 hodin
1.1.2 25.06.2011 v době od 15.00 do 24.00 hodin
1.1.3 27.08.2011 v době od 15.00 do 24.00 hodin,
kdy lze na prostranství před Kulturním domem v Kopřivnici provozovat veřejnou
hudební produkci,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.
1.2 udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných
kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky „Podmínky pro pořádání veřejných hudebních
produkcí (dále jen „vyhláška“) na období:
1.2.1 23.07.2011 v době od 16.00 do 24.00 hodin
1.2.2 13.08.2011 v době od 17.00 do 24.00 hodin,
kdy lze na prostranství hřiště házené v Kopřivnici provozovat veřejnou hudební
produkci,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.
1.3 udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných
kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky „Podmínky pro pořádání veřejných hudebních
produkcí (dále jen „vyhláška“) na období 22.08 - 26.08.2011 v době od 20.30 do
23.30 hodin, kdy lze na prostranství hřiště házené v Kopřivnici provozovat letní kino,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.
1.4 udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných
kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky „Podmínky pro pořádání veřejných hudebních
produkcí (dále jen „vyhláška“) na období 17.06.2011 v době od 20.00 do 01.00 hodin
dne následujícího, kdy lze na prostranství pozemku parcely č. 2376/1 v k.ú.
Kopřivnice provozovat veřejnou hudební produkci,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.
1.5 udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných
kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky „Podmínky pro pořádání veřejných hudebních
produkcí (dále jen „vyhláška“) na období 18.06.2011 v době od 20.00 do 01.00 hodin
dne následujícího, kdy lze na prostranství pozemku parcely č. 2376/1 v k.ú.
Kopřivnice provozovat veřejnou hudební produkci,
v případě, že se v důsledku nepříznivého počasí nebude konat akce uvedená pod
bodem 1.4 tohoto usnesení,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.
1.6 udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných
kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky „Podmínky pro pořádání veřejných hudebních
produkcí (dále jen „vyhláška“) na období 24.06.2011 v době od 20.00 do 01.00 hodin
dne následujícího, kdy lze na prostranství parkoviště pod přehradou ve Větřkovicích
provozovat veřejnou hudební produkci,
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.
1.7 udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných
kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky „Podmínky pro pořádání veřejných hudebních
produkcí (dále jen „vyhláška“) na období 25.06.2011 v době od 20.00 do 01.00 hodin
dne následujícího, kdy lze na prostranství parkoviště pod přehradou ve Větřkovicích
provozovat veřejnou hudební produkci,
v případě, že se v důsledku nepříznivého počasí nebude konat akce uvedená pod
bodem 1.6 tohoto usnesení,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.
1.8 udělení obecné výjimky v souladu s čl. 9 obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice č. 1/2008 o místních záležitostech veřejného pořádku z čl. 4 vyhlášky
„Omezující opatření při užívání veřejného prostranství“ (dále jen „vyhláška“), odst. 3-4
na období:
1.8.1 17.06.2011 v době od 09.00 do 24.00 hodin
1.8.2 25.06.2011 v době od 15.00 do 24.00 hodin,
kdy lze na prostranství před Kulturním domem v Kopřivnici požívat alkoholické
nápoje,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.
1.9 udělení obecné výjimky v souladu s čl. 6 obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice č. 1/2006, kterou se stanovují podmínky pořádání veřejnosti přístupných
kulturních podniků z čl. 3 vyhlášky „Podmínky pro pořádání veřejných hudebních
produkcí (dále jen „vyhláška“) na období 04.06.2011 v době od 10.00 do 01.00 hodin
dne následujícího, kdy lze na prostranství před lyžařskou chatou v Kopřivnici
provozovat veřejnou hudební produkci,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.
516-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 nájemce bytu <anonymizováno> paní Markétu Vachovou, <anonymizováno> za
podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční nájemné ve
výši 38,05 Kč/m2
1.2 nájemce bytu <anonymizováno> paní Lenku Příhodovou, <anonymizováno> za
podmínky uzavření smlouvy o kauci na byt a za dohodnuté měsíční nájemné ve
výši 38,05 Kč/m2
1.3 nájemce bytu <anonymizováno> pana Jaroslava Čakloše, <anonymizováno> za
podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu, a to do 31.05.2011 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 Jaroslavem Čaklošem, <anonymizováno> jako přistupujícím k závazku,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
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materiálu.
517-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost paní Violy Kubačkové ze dne 04.05.2011
ve znění předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. neschvaluje
prominutí poplatků z prodlení za nedodržení podmínek „Dohody o splátkách
dluhu“ ze dne 17.05.2010 a uzavření nové „Dohody o splátkách dluhu“ ve znění
žádosti paní Violy Kubačkové ze dne 04.05.2011.

518-

Rada města po projednání
1. souhlasí
1.1s podáním návrhu města jako žalobce k příslušnému soudu na vyklizení bytu po
uplynutí doby, na kterou byl nájem bytu sjednán panu Janu Markovi
<anonymizováno>
1.2s podáním návrhu města jako žalobce k příslušnému soudu na soudní výkon
rozhodnutí příslušného soudu vyklizením bytu a úhradě nákladů řízení proti Janu
Markovi<anonymizováno> v případě, že byt nebude vyklizen na základě
rozhodnutí příslušného soudu podle bodu 1.1.

519-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost ze dne 28.04.2011 – žádost o pronájem nebytových prostor - místnost
č.0792 v objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici podanou Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou České republiky,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. schvaluje
Všeobecnou zdravotní pojišťovnu České republiky, se sídlem v Praze 3 – Vinohrady,
Orlická 2020/4, IČ 41197518, nájemcem nebytových prostor – místnosti č.0792 o
výměře 34,49 m2 v 7. nadzemním podlaží nebytové jednotky č.1163/1 umístěné
v objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici, za nájemné stanovené sazbou ve
výši 871,78 Kč/m2/rok bez DPH, tj. 30.067,70 Kč ročně bez DPH
3. neschvaluje
3.1 výjimku vnitroorganizační směrnice č.12/2010, spočívající v uzavření smlouvy o
nájmu nebytových prostor uvedených pod odst.1.2 s nájemcem Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou ČR bez ujednání o kauci
3.2 žádost o možnosti neuplatňovat u nájmu DPH v platné výši.

520-

Rada města po projednání
schvaluje
Pavla Houšťavu, s místem podnikání v Kopřivnici, Štefánikova 1163/12, IČ 73009032,
nájemcem nebytových prostor – místnosti č.1010 o výměře 11,10 m2
v 10. nadzemním podlaží nebytové jednotky č.1163/1 umístěné v objektu č.p.1163 na
ulici Štefánikova v Kopřivnici, za nájemné stanovené sazbou ve výši 871,78
Kč/m2/rok, tj. 9.676,80 Kč ročně.
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521-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1 . 1 uzavření dohody o splátkách dluhu mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
panem Petrem Krompolcem jako dlužníkem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
1 . 2 uzavření dohody o splátkách dluhu mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
paní Jitkou Kissovou jako dlužníkem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.

522-

Rada města po projednání
1.bere na vědomí
písemnost pana Čestmíra Váni ze dne 04.05.2011
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
2. neschvaluje
finanční spoluúčast města Kopřivnice na realizaci opravy komínového průduchu pro
užívání krbového topidla v bytě č.1 v bytovém domě č.p. 405 na ul. Sokolovská.

523-

Rada města po projednání
1.doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.1
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí
domu
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Bytové družstvo Zdeňka Buriana 824 a 825, se sídlem v Kopřivnici,
Zd. Buriana 825,
IČ 286 12 043 jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí
domu ve výši 39.200 Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu.
1.2

uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí
domu mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Bytové družstvo Kadláčkova 1020, se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova
1020,
IČ 286 16 847 jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí
domu ve výši 776.446 Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového
materiálu.
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524-

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města
a) pronajmout nebo prodat objekt k bydlení č.p. 36 umístěný na pozemku parcela
č. 145 v katastrálním území Vlčovice v Janíkově sedle v Kopřivnici
b) pronajmout nebo prodat pozemek parcela číslo 145 – zastavěná plocha a
nádvoří – o výměře 120 m2 v katastrálním území Vlčovice
c) pronajmout nebo prodat pozemek parcela číslo 335/2 – zahrada – o výměře
758 m2 v katastrálním území Vlčovice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

525-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost ze dne 12.05.2011 – žádost o pronájem kavárny s žádostí o snížení výše
kauce podanou Jiřím Vítovcem, Mniší 140, 742 21 Kopřivnice,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. schvaluje
Jiřího Vítovce se sídlem Kopřivnice, Mniší 140, PSČ 742 21, IČ 47194723,
nájemcem objektu občanské vybavenosti č.p. 889 umístěném na pozemku parcela
č.100 v katastrálním území Kopřivnice na ulici Školní v Kopřivnici, a to na dobu
určitou od 01.07.2011 do 30.11.2011, za nájemné stanovené sazbou 276.000 Kč/rok
bez DPH, tj. 23.000 Kč/měsíc bez DPH
3. neschvaluje
výjimku vnitroorganizační směrnice č.12/2010, spočívající v uzavření smlouvy o
nájmu nebytových prostor uvedených pod odst. 2 s nájemcem Jiří Vítovec, IČ
47194723, s ujednáním o kauci stanovené ve výši jednoměsíčního nájemného.

526-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost ze dne 11.05.2011 – výpověď z nájmu místnosti č.1041 v objektu č.p.1163
na ulici Štefánikova v Kopřivnici k 31.05.2011 podanou jednatelem KM Fin s.r.o.
panem Miroslavem Káňou,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Městského
úřadu Kopřivnice – místnost č.1041 o výměře 32,67 m2 umístěná v 10. NP 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.2 podkladového materiálu
2.2uzavření dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
29.12.2008
mezi městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
KM Fin s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ 27772489 jako nájemcem,
jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových prostor – místnosti č.1041 umístěné
v 10. NP objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici a to dohodou k 30.06.2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu.
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527-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření Odboru majetku města k rozpočtu města na rok 2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 tohoto materiálu.

528-

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, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02
IČ 24729035, DIČ CZ24729035, 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 (PK) parc. č. 826 v k.ú. Mniší, v rozsahu
jak je vyznačeno v geometrickém plánu 482-1/2011 ze dne 25.01.2011
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

529-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene
a
Českou republikou – Pozemkovým fondem se sídlem v Praze 3, Husinecká
1024/11a, IČ 45797072, PSČ 13000 jako stranou budoucí povinnou z věcného
břemene,
a
Mgr. Martinem Kuchařem, <anonymizováno> jako stranou budoucí oprávněnou
z věcného břemene,
jejímž předmětem je budoucí zatížení částí pozemků parc. č. 2564 a 2574/10
v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
1.2 uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene
a
Mgr. Martinem Kuchařem, <anonymizováno> jako stranou budoucí oprávněnou
z věcného břemene,
jejímž předmětem je budoucí zatížení části pozemku parc. č. 2548/2 v k.ú.
Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu.

530-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o ukončení nájmu
mezi
městem Kopřivnice jako pronajimatelem
a
panem Boško Marijanem, <anonymizováno>, jako nájemcem,
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jejímž předmětem je ukončení nájmu pozemku parc. č. 887/1 – ostatní plocha o
výměře 15 m2 v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
531-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene
a
manžely Danielou Knapkovou, <anonymizováno> a Danielem Knapkem,
<anonymizováno> jako stranou budoucí oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je budoucí zatížení části pozemků parc. č. 2984/4, 2985/3 a 2985/4
v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

532-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření dohody o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí
mezi
městem Kopřivnice jako uživatelem
a
Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem v Praze PSČ 130 00, Husinecká
1024/11a, IČ 45797072 jako vlastníkem pozemků,
jejímž předmětem je zaplacení částky ve výši 2.204,- Kč za užívání části pozemku
p.č.506/1 zahrada o výměře 134 m² a pozemku p.č.506/2 zahrada o výměře 18 m²
v katastrálním území Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 uzavření nájemní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako nájemcem
a
Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem v Praze PSČ 130 00, Husinecká
1024/11a, IČ 45797072 jako pronajímatelem,
jejímž předmětem je pronájem části pozemku p.č.506/1 zahrada o výměře 134 m² a
pozemku p.č.506/2 zahrada o výměře 18 m² v katastrálním území Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

533-

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,
PSČ 405 02 , IČ 24729035 jako stranou oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je 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.

534-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
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mezi
městem Kopřivnice jako stranou povinnou z věcného břemene
a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 , IČ 24729035 jako stranou oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je zatížení pozemku p.č. 561/1 v katastrálním území Drnholec nad
Lubinou energetickým zařízením
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
535-

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,
PSČ 405 02, IČ 24729035 jako stranou oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je 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.

536-

Rada města po projednání
schvaluje
provozování venkovního posezení s předsunutým prodejem na části p.č. 1932/3
(u domu č.p. 226) dle návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.

537-

Rada města po projednání
schvaluje
udělení plné moci firmě MSS - projekt s.r.o., IČ 268 49 836, provozovna Svárov 671,
755 01 Vsetín, jejímž předmětem je zastupování města Kopřivnice jako investora v
územním řízení, ve stavebním povolení, zajištění veškerých projednání, průzkumů,
vyjádření orgánů statní správy dle platné legislativy, zajištění majetkoprávní přípravy
a zabezpečení dokladů nutných k realizaci a dokončení akce „Kopřivnice - Chodník
Mniší, PD“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

538-

Rada města po projednání
zamítá
námitku uchazeče proti rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – veřejná zakázka
„Rekonstrukce budovy Základní školy v Mniší“ ve znění předloženém prostřednictvím
přílohy č.1 podkladového materiálu podanou společností Bytostav PORUBA a.s., se
sídlem v Ostravě, Dělnická 382, PSČ 708 00, IČ: 451 92 464, z důvodu
neopodstatněnosti podané námitky
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

539-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
zprávu o průběhu realizace projektu „Odkanalizování vybraných obcí a měst regionu
Novojičínska“ ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o financování projektu „Odkanalizování vybraných
obcí a měst regionu Novojičínska“
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mezi
Svazkem obcí regionu Novojičínska
a
městem Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
540-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o ukončení smluv o provozování vodohospodářských zařízení a děl
mezi
městem Kopřivnice jako vlastníkem
a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem
v Ostravě, 28. října 169, PSČ 709 45, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, zapsána
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka č. 347,
jako provozovatelem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

541-

Rada města po projednání
bere na vědomí
informace o přípravě pravidel pro poskytování podpory na realizaci kanalizační
přípojky na nově budovanou oddílnou kanalizaci v Kopřivnici místní části Lubina
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

542-

Rada města po projednání
bere na vědomí
odpověď na vyjádření FC Vlčovice/Mniší k plánované výstavbě dětského hřiště ve
Vlčovicích
ve znění upraveného návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.

543-

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města Kopřivnice
prodat nebo pronajmout pozemek parc. č. 2428/2 – ostatní plocha, sportoviště a
rekreační plocha o výměře 559 m2 panu Václavu Varaďovi v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

544-

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti SLUMEKO
Kopřivnice s. r. o. 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 2010
1.2 zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky k 31.12.2010
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 2010
1.5 plnění plánu investic roku 2010
1.6 zprávu pro přezkoumání SMK a EMS za rok 2010
1.7 vyhodnocení cílů kvality a environmentu za rok 2010
1.8 cíle kvality a environmentu na rok 2011
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1.9 seznam externích kontrol ve společnosti SLUMEKO, s. r. o. za rok 2010
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 2010 – v souladu s obchodním zákoníkem
2.2 rozdělení hospodářského výsledku za rok 2010 dle předloženého návrhu v souladu s OZ
2.3 uzavření smlouvy se společností FAATConsulting&Audit s. r. o., se sídlem
Havlíčkovo nábřeží 38/2728, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava na audit
účetních závěrek za roky 2011 – 2013
2.4 roční odměnu za rok 2010 řediteli společnosti – dle návrhu a doporučení dozorčí
rady
2.5 plán investic pro rok 2011 s výhledem nákupu investic

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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