MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

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

39668/2012/KnDa
1613-1655
Daniela Knapková

Usnesení ze 50. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 14.08.2012

1613-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o ukončení Smlouvy o poskytování stálé poradenské činnosti
uzavřené dne 21.10.2003
mezi
městem Kopřivnice jako klientem
a
Ing. Jiřinou Homolovou, s místem podnikání v Bílovci, Stará Ves 34, 743 01 jako
daňovým poradcem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1614-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření manažera kvality k rozpočtu města na rok 2012
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1615-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
platební výměr č. 239/2012 na odvod za porušení rozpočtové kázně
č.j. 257559/12/388985803557 ze dne 24.7.2012 vydaný Finančním úřadem Ostrava I.
(dále jen „platební výměr“)
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 zaplacení odvodu za porušení rozpočtové kázně vyměřeného platebním výměrem
dle bodu 1. tohoto usnesení
2.2 podání odvolání k příslušnému správnímu orgánu proti platebnímu výměru dle
bodu 1. tohoto usnesení.

1616-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
Sdružením Linka bezpečí se sídlem v Praze 8, Ústavní 91/95, IČ: 61383198, jejímž
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předmětem je poskytnutí daru ve výši 2.100,- Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1617-

Rada města po projednání
1. d o p o r u č u j e z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a s c h v á l i t
1.1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Společností pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s., Místní
organizace SPMP ČR Nový Jičín – denní stacionář ŠKOLA ŽIVOTA, se sídlem
v Novém Jičíně, Beskydská 176, IČ: 66741068, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 5.000,- Kč na nákup pracovního
materiálu a vybavení pro pracovně-terapeutické činnosti v rámci projektu „Pomoc a
podpora osobám se zdravotním postižením“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
1.2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Domovem Duha, p.o., se sídlem v Novém Jičíně, Hřbitovní 41, IČ: 48804886,
jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 30.000,- Kč na mzdové náklady
vč. odvodů v rámci projektu „Finanční příspěvek na provoz Domova pro seniory“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu
3.3. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Diakonií ČCE – hospic Citadela, církevní právnickou osobou, se sídlem ve Valašském
Meziříčí, Žerotínova 1421, IČ: 73632783, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na mzdové náklady
vč. odvodů v rámci projektu „Specializovaná paliativní péče (hospicová péče)“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového materiálu
2. schvaluje
rozpočtové opatření odboru sociálních věcí a zdravotnictví k rozpočtu města na rok
2012
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

1618-

Rada města po projednání
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích)
jmenuje
na návrh tajemníka MÚ, s účinností od 15. 8. 2012 pana ing. Kamila Žáka do funkce
vedoucí odboru majetku města.
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1619-

Rada města po projednání
určuje
s účinností od 1.9.2012 zvláštní příplatek ředitelce ZŠ Kopřivnice – Lubina okres
Nový Jičín, příspěvková organizace
ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

1620-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Jaroslavem
Váňou
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 stanovisko pořizovatele, tj. odboru stavebního řádu, územního plánování a
památkové péče, k předloženému návrhu
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
zařazení požadavku pana Jaroslava Váni do nejbližší pořizované změny Územního
plánu Kopřivnice .

1621-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o umístění a obstarání toulavých a opuštěných psů
a psů dočasně bez majitele v psím útulku ze dne 1. 9. 1997
mezi
městem Kopřivnice jako mandatářem
a
městem Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1, IČ 00298212,
jako mandantem,
jehož předmětem je úprava smlouvy o umístění a obstarání toulavých a opuštěných
psů a psů dočasně bez majitele z území města Nový Jičín v psím útulku ve
Vlčovicích,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1622-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 podání žádosti o proplacení výdajů projektu „Příměstský les Šostýn“ podpořeného
z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013, podopatření II. 2.4.2
Neproduktivní investice v lesích (v rámci 13. kola příjmu žádostí), v termínu do
31. 8. 2012
1.2 plnou moc k zastupování při podání žádosti o proplacení výdajů projektu
„Příměstský les Šostýn“ z Programu rozvoje venkova ČR na období 2007 – 2013
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1623-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
námitky uchazeče SITA CZ, a.s., se sídlem v Praze, Vinohrady, Španělská 10/1073,
IČ: 25638955 proti rozhodnutí zadavatele města Kopřivnice
o vyloučení z účasti na zadávacím řízení ve veřejné zakázce „Zajištění komunálních

3 / 14

50. schůze Rady města Kopřivnice, 14.08.2012, usnesení č. 1613–1655
služeb pro město Kopřivnice“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. zamítá
námitky uchazeče SITA CZ, a.s., se sídlem v Praze, Vinohrady, Španělská 10/1073,
IČ: 25638955 proti rozhodnutí zadavatele města Kopřivnice o vyloučení z účasti na
zadávacím řízení ve veřejné zakázce „Zajištění komunálních služeb pro město
Kopřivnice“ z důvodu neopodstatněnosti podané námitky
ve znění návrhu rozhodnutí předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového
materiálu.
1624-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost Pedagogicko-psychologické poradny, Nový Jičín, příspěvkové organizace
o navýšení dotace na rok 2012
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
2.1. rozpočtové opatření oddělení školství, kultury a cestovního ruchu k rozpočtu
města Kopřivnice na rok 2012
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2.2. uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města
Kopřivnice ze dne 27.03.2012
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Pedagogicko-psychologickou poradnou, Nový Jičín, příspěvkovou organizací se
sídlem v Novém Jičíně, Žižkova 3, IČ 62330381, jako příjemcem, jehož předmětem
navýšení dotace v důsledku nárůstu cen za energie a služby v nebytových prostorách
pobočky na ul. Štefánikova č. p. 1163 v Kopřivnici v roce 2012
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

1625-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zajištění akce 10. ročníku Běhu rodným krajem Emila Zátopka
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. schvaluje
ceny pro účastníky akce Běh rodným krajem Emila Zátopka
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1626-

Rada města po projednání
bere na vědomí
informace o předání objektu kulturního domu č. p. 367 a č. p. 368 a předání funkce
ředitelky příspěvkové organizace a majetku příspěvkové organizace Kulturní dům
Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
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1627-

Rada města po projednání
bere na vědomí
písemnost ředitele obecně prospěšné společnosti Regionální muzeum v Kopřivnici ze
dne 9. července 2012
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1628-

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
produkcí (dále jen „vyhláška“) na období:
1.1.1 24.08.2012 v době od 19.00 do 24.00 hodin
1.1.2 25.08.2012 v době od 19.00 do 24.00 hodin,
kdy lze na terase před hospodou GRAND CAFE BAR v Kopřivnici provozovat
veřejnou hudební produkci; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy
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 25.08.2012 v době od 19.00 do 24.00 hodin,
kdy lze na prostranství před vchodem do bývalé školy Náměstí v Kopřivnici
provozovat veřejnou hudební produkci; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti
stanovené obecně závaznými právními předpisy
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 31.08.2012 v době od 18.00 do 02.30 hodin
dne následujícího,
kdy lze v areálu fotbalového hřiště ve Vlčovicích (mimo sportovní plochy) provozovat
veřejnou hudební produkci; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stanovené
obecně závaznými právními předpisy
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 01.09.2012 v době od 18.00 do 02.30 hodin,
dne následujícího, kdy lze v areálu fotbalového hřiště ve Vlčovicích (mimo sportovní
plochy) provozovat veřejnou hudební produkci,
v případě, že se v důsledku nepříznivého počasí nebude konat akce uvedená pod
bodem 1.3 tohoto usnesení;
udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stanovené obecně závaznými právními
předpisy
1.5 udělení obecné výjimky v souladu s čl. 9 obecně závazné vyhlášky města
Kopřivnice č. 2/2012 o místních záležitostech veřejného pořádku z čl. 4 vyhlášky
„Omezující opatření při užívání veřejného prostranství“ (dále jen „vyhláška“), odst. 3
na období 24.08.2012 v době od 22.00 do 24.00 hodin,
kdy lze na terase před hospodou GRAND CAFE BAR v Kopřivnici požívat alkoholické
nápoje.
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1629-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádosti Základní školy Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové organizace o
souhlas s vybudováním hřiště a o investiční dotaci
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 a přílohy č. 2 podkladového
materiálu
2. neschvaluje
Základní škole Kopřivnice Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci realizaci
výstavby hřiště – zpevněné betonové plochy na školní zahradě.

1630-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako kupujícím
a
Pozemkovým fondem České republiky, se sídlem v Praze 3, Husinecká 1024/11a,
PSČ 130 00, IČ 457 97 072 jako prodávajícím,
jejímž předmětem je převod pozemku p.č. 506/2 zahrada o výměře 18 m² a nově
vzniklého pozemku p.č. 506/4 ostatní plocha o výměře 103 m² na základě
geometrického plánu číslo 3443-60/2012 vyhotoveného Ing. Daliborem Ravčukem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

1631-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu
mezi
městem Kopřivnice jako vlastníkem pozemku
a
panem Ivo Kovářem, <anonymizováno> a paní Martou Kovářovou <anonymizováno>
oba bytem <anonymizováno> jako stavebníky,
jejímž předmětem je zatížení části pozemku parc. č. 555/14 v k.ú. Drnholec nad
Lubinou a to vedením vodovodní, plynové, elektrické přípojky a zřízením sjezdu pro
rodinný dům na pozemku p.č. st. 117
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

1632-

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 částí pozemků parc. č. 1938/9, 1936/1 a 1932/3 v k.ú.
Kopřivnice, v rozsahu jak je vyznačeno v geometrickém plánu 3448-57/2012 ze dne
19.06.2012
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
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1633-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání
č.NJ/281/a/2012/Na na akci „POSEZ – skládka kalů Kopřivnice, SO 02 odvedení vod
z oblasti skládky kalů“
mezi
městem Kopřivnice jako nájemcem
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, ul.28 října 117, 702 18,
IČ 70890692, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o. se sídlem v Ostravě, Úprkova 1, 702 23, středisko
Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína jako pronajímatelem,
jejímž předmětem je užití silničního pozemku pro zvláštní užívání
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1634-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o údržbě objektu v tělese pozemní komunikace v majetkové správě
SSMsK střediska Nový Jičín, č. N.J/282/2012/Na, v rámci stavby „Kanalizace na
ul. K Očnímu“ v souběhu s pozemní komunikací II/482 – osada Paseky s napojením
kanalizace na stávající silniční propustek
mezi
městem Kopřivnice
a
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem
v Ostravě, Úprkova 1, 702 23, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u
Nového Jičína, IČ 00095711, jejímž předmětem je údržba objektu v tělese pozemní
komunikace II/482
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1635-

Rada města po projednání
schvaluje
Rozpočtová opatření Odboru rozvoje města k rozpočtu města na rok 2012
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1636-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o užití silničního pozemku (tělesa) pro zvláštní užívání na akci
„IPRM Jih – II.etapa – Veřejná prostranství“
mezi
městem Kopřivnice jako nájemcem
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, ul.28 října 117, 702 18,
IČ 70890692, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o. se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, středisko Nový
Jičín, Suvorovova 525, 741 01 Šenov u Nového Jičína, jako pronajímatelem,
jejímž předmětem je užití silničního pozemku pro zvláštní užívání
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
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1637-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na
projekt realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II
Moravskoslezsko 2007-2013 registrovaný pod číslem CZ.1.10/1.1.00/09.00921 a
názvem Stezka pro cyklisty a chodce "Kopřivnička"
mezi
městem Kopřivnice jako příjemcem dotace
a
Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem v Ostravě,
Hrabákova 1/1861, IČ: 75082616, DIČ: CZ75082616 jako poskytovatelem dotace
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1638-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 výstupy z Fóra Zdravého města Kopřivnice konaného dne 23. 5. 2012
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1. 2 aktualizovaný Plán zdraví a kvality života Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
2.1 výstupy z Fóra Zdravého města Kopřivnice konaného dne 23. 5. 2012
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2.2 aktualizovaný Plán zdraví a kvality života Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1639-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost o kompenzaci podanou paní Marcelou Střechovou dne 1. 8. 2012
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. neschvaluje
kompenzaci škody paní Střechové ve smyslu žádosti dle bodu 1. tohoto usnesení.

1640-

Rada města po projednání
schvaluje
udělení obecné výjimky z čl. 5 Noční klid, odst. 2 písm. b) Obecně závazné vyhlášky
č. 2/2012 o místních záležitostech veřejného pořádku z důvodu minimalizace
vynuceného provozně technického a dopravního dopadu při zabezpečení uložení
technického zařízení do ulice Husova na období od 22:00 hodin dne 15. 08. 2012 do
06:00 hodin dne 16. 08. 2012 a to ve 30 m úseku ulice Husova od křižovatky s ul.
Štefánkova - Štramberská ve směru k ul. Záhumenní; udělením výjimky nejsou
dotčeny povinnosti stanovené obecně závaznými právními předpisy.

1641-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o stavu projektu „Stabilizace svahu nad RD č.p. 193“
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2. schvaluje
2.1 podání žádosti o dotaci na projekt „Stabilizace svahu nad RD č.p. 193“
v programu Povodně 2010 Ministerstva životního prostředí
2.2 uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena a právu
provést stavbu „Lubina-stabilizace svahu nad RD čp. 193„ na pozemcích st.31/1,
st.31/2, 152/5, 154/1 v k.ú. Větřkovice u Lubiny
mezi
Marcelou Mrázovou jako vlastnicí pozemků
a
městem Kopřivnice jako stavebníkem,
jejímž předmětem je právo stavebníka provést stavbu „Lubina-stabilizace svahu nad
RD čp. 193„ na pozemcích st.31/1, st.31/2, 152/5, 154/1 v k.ú. Větřkovice u Lubiny
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
1642-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č.3 k SOD č. JI/OV/2012/001 ze dne 10.4.2012 na akci
„Rekonstrukce ul. Štramberská - I. etapa“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem stavby
a
společností COLAS CZ, a.s. , IČ 26177005, se sídlem v Praze, Ke Klíčovu 9, 190 00
jako zhotovitelem,
ve kterém se doplňuje v souladu s § 92a, § 92e zákona 235/2004 Sb. o dani
z přidané hodnoty, v platném znění bod 14 článku VIII Platební podmínky ve znění:
Pro fakturaci bude vyčleněna část smluvní ceny díla, které bude poskytnuto pro
ekonomickou činnost objednatele v souladu s § 92a, § 92e zákona 235/2004 Sb. o
dani z přidané hodnoty, v platném znění. Rozsah plnění pro ekonomickou činnost
objednatele je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.

1643-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 nájemce bytu <anonymizováno> paní Markétu Rybníčkovou <anonymizováno>,
za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m2 a za podmínky uzavření
smlouvy o kauci na byt
1.2 nájemce bytu <anonymizováno> pana Jakuba Boháče <anonymizováno>, za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m2
1.3 nájemce bytu <anonymizováno> paní Zuzanu Raschovou a Lucii Raschovou
<anonymizováno> za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu, a to do 31.08.
2012 a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m2
1.4 nájemce bytu <anonymizováno> paní Taťánu Janečkovou <anonymizováno>, za
podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu, a to do 31.08. 2012 a za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m2
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
2.1 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
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paní Zuzanou Raschovou <anonymizováno> jako přistupující k závazku, jejímž
předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
2.2 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
paní Taťánou Janečkovou <anonymizováno> jako přistupující k závazku, jejímž
předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.
1644-

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

1645-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1. informaci o písemnosti ze dne 12.07.2012 společnosti CIREX CZ, s.r.o.,
se sídlem v Kopřivnici - Vlčovice, Průmyslový park 301, 742 21, IČ 46580140, týkající
se projevení vůle pokračovat v nájmu nemovitostí uvedených pod písmenem (A)
nájemní smlouvy uzavřené dne 01.08.2003,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2. informaci o písemnosti ze dne 12.07.2012 společnosti CIREX CZ, s.r.o.,
se sídlem v Kopřivnici - Vlčovice, Průmyslový park 301, PSČ 742 21, IČ 46580140,
týkající se projevení vůle pokračovat v nájmu nemovitostí uvedených v článku 1.1
nájemní smlouvy uzavřené dne 03.05.2007,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

1646-

Rada města po projednání
1.bere na vědomí
1.1 požadavek na opravu komunikace ulice Na Pinkavce v Kopřivnici
ve znění písemností předložených prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu.
1.2 návrh technického řešení opravy předmětné komunikace
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy
2. s o u h l a s í
s projednáním zařazení jmenovité akce opravy komunikace ulice Na Pinkavce v rámci
návrhu rozpočtu 2013.
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1647-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost pana Andreje Horvata, <anonymizováno> ze dne 18.07.2012 o Prominutí
poplatků z prodlení podle „Pravidel pro pronajímání bytů a správu pohledávek
souvisejících s užíváním bytů ve vlastnictví města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. schvaluje
prominutí pohledávky ve výši 19.492 Kč na poplatcích z prodlení panu Andreji
Horvatovi, <anonymizováno> které vznikly z důvodu neplacení nájmu bytu za období
definované v platebním rozkaze 60 Ro 3024/2003 ze dne 12.11.2003
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1648-

Rada města po projednání
bere na vědomí
písemnost Ing. Petra Mlejnka ze dne 29.05.2012, ve věci snížení ceny stočného
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1649-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 30.4.2008
mezi
městem Kopřivnice jako nájemcem
a
Kabelovou televizí Kopřivnice, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152,
IČ 60318988 jako pronajímatelem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1650-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 písemnost žadatele o nebytové prostory pana René Moudrého ze dne 18.7.2012
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 písemnost pana Polakoviče, jednatele firmy POGARAMI s.r.o. ze dne 20.6.2012
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
2. neschvaluje
snížení sazby nájemného nebytových prostor, místností č.208,209 a 212, které se
nacházejí v 2. NP objektu občanské vybavenosti č.p. 684 umístěném na pozemku
p.č. 504 k.ú. Kopřivnice, na ulici Česká v Kopřivnici, ze sazby ve výši 731,24
Kč/1m2/rok + DPH na sazbu ve výši 379,00 Kč/1m2/rok + DPH.
3. schvaluje
3.1 pana Reného Moudrého IČ 73895920, s místem podnikání Bílovec, Radotínská
č.p.956, nájemcem nebytových prostor, místnosti č.107 o celkové výměře 5,44 m2
umístěné v objektu č.p.684 na pozemku p.č. 504 v k.ú. Kopřivnice na ulici Česká za
nájemné stanovené sazbou ve výši 731,24 Kč/m2/rok, na dobu neurčitou.¨
3.2 podání výpovědi z nájmu nebytových prostor, které se nacházejí v 2. NP objektu
občanské vybavenosti čp. 684 umístěném na pozemku p.č. 504 k.ú. Kopřivnice, na
ulici Česká v Kopřivnici nájemci firmě POGARAMI, s.r.o., IČ 27841219 s místem
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podnikání v Kopřivnici, Česká 685
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu.
3.3 zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory – místnosti č. 208 o
výměře 28,74 m2, č. 209 o výměře 35,13 m2, č. 212 o výměře 9,96 m2, které se
nacházejí v II. nadzemním podlaží objektu čp. 684, ul. Česká, Kopřivnice, p.č.504, k.
ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
1651-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.1/2012 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění
odpadních vod kanalizací číslo 2247
mezi
městem Kopřivnice jako odběratelem
a
firmou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem v Ostravě,
28.října 169, IČ 45193665 jako dodavatelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1652-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 doporučení hodnotitelské komise poskytovatele dotace o poskytnutí finanční
podpory Městu Kopřivnici na „Přípravu energeticky úsporných projektů řešených
metodou EPC“, včetně podmínek čerpání dotace
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 harmonogram přípravy projektu EPC
Ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. schvaluje
2.1 přijetí dotace MPO EFEKT E.2 na vypracování podrobné analýzy potenciálu
úspor v jednotlivých objektech majetku města
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2.2 seznam objektů v majetku města u kterých bude analyzována vhodnost realizace
energeticky úsporných opatření metodou EPC.
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

1653-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informace o výběru Dohodce Českomoravské komoditní burzy Kladno (dále jen
„ČMKBK“) firmy FIN-servis a.s. se sídlem v Kladně, ul. Vrbenského 2040, 272 01, IČ
26439573 (dále jen „Dohodce“)
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. s ch v a l u j e
2.1 udělení plné moci k zastupování města jako Centrálního zadavatele Dohodcem
na komoditní burze ČMKBK, jejímž předmětem je zastupování Města Kopřivnice při
uzavírání burzovních obchodů s elektřinou
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2.2 uzavření smluv o centralizovaném zadávání mezi městem jako Centrálním
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zadavatelem a Podřazenými zadavateli uvedenými v příloze č.5
ve znění vzorového návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.
3.pověřuje
Ing. Kamila Žáka - vedoucího Odboru majetku města podpisem Přihlášky aukce
k obchodování elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny.
ve znění vzorového návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.
1654-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 písemnost ze dne 03.08.2012 – žádost podanou panem Anh Nguyenem o nájem
nebytových prostor, místnosti č.0910 v objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v
Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 písemnost ze dne 08.08.2012 – žádost podanou panem Petrem Wiszczorem o
nájem nebytových prostor - místností č.0965, 0966 v objektu č.p.1163 na ulici
Štefánikova v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1
zveřejnění záměru města pronajmout části nebytových prostor pro umístění
nápojových, potravinových, cukrovinkových automatů v budově Městského úřadu
Kopřivnice – část místnosti č.0175 o výměře 245,80 m2 (vstupní hala) umístěné
v 1.nadzemním podlaží a část místnosti č.0450 o výměře 147,41 m2 (chodba)
umístěné ve 4.nadzemním podlaží nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163,
k.ú.Kopřivnice, p.č.1921/1 na ulici Štefánikova v Kopřivnici
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
2.2
Anh Nguyena, s místem podnikání v Kopřivnici, Sluneční 1380/19, IČ
88267687 nájemcem nebytových prostor – místnosti č.0910 o výměře 34,51 m2
umístěné v 9. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova
v Kopřivnici, za nájemné stanovené sazbou 888,34 Kč/m2/rok, tj. 30.656,60 Kč ročně,
a to na dobu neurčitou
2.3
Petra Wiszczora, s místem podnikání v Kopřivnici, Obránců míru 1306/16, IČ
42016673 nájemcem nebytových prostor – místností č.0965 o výměře 32,26 m2 a
č.0966 o výměře 32,79 m2, které jsou umístěné v 9. NP nebytové jednotky č.1163/1
objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici, za nájemné stanovené sazbou
100,00 Kč/m2/rok, tj. 6.505,00 Kč ročně, a to na dobu neurčitou za účelem zřízení
internetového rádia HANDICAP

1655-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost ze dne 31.07.2012 – žádost paní Martiny Brusové o nájem nebytového
prostoru v objektu č.p.393 na ulici Sokolovské v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 uzavření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne
17.09.2008
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mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
Ing. Michaelou Janovskou, s místem podnikání v Novém Jičíně, Skalky 1226/11,
IČ 73125229 jako nájemcem, jejímž předmětem je skončení nájmu nebytových
prostor umístěných v I.NP vpravo od schodiště na ulici Sokolovské v Kopřivnici a to
dohodou k 31.08.2012
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
2.2 Martinu Brusovou, s místem podnikání v Kopřivnici, I.Šustaly 1086/20,
IČ 75281295 nájemcem nebytových prostor sestávajících se ze 3 místností o celkové
výměře 24,14 m2 – místnost č.113 o výměře 18,84 m2, č.122 o výměře 4,56 m2 a
č.123 o výměře 0,74 m2 umístěných v 1. nadzemním podlaží vpravo od schodiště
objektu č.p.393 na ulici Sokolovské v Kopřivnici, za nájemné stanovené sazbou ve
výši 850,- Kč/m2/rok, tj. 20.519,00 Kč ročně, a to na dobu neurčitou s účinností od
01.09.2012.

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Mgr. Dagmar Rysová
místostarostka
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