MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopřivnice
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Daniela Knapková

Usnesení ze 52. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 31.08.2012

1658-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
námitky uchazeče sdružení .A.S.A. – komunální služby pro město Kopřivnici, jehož
účastníky jsou .A.S.A., spol. s r. o., IČ 45809712, se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89
a .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., IČ 26224178, se sídlem Prostějov, Průmyslová 1 b
(dále jen „sdružení .A.S.A. – komunální služby pro město Kopřivnici“), proti rozhodnutí
zadavatele města Kopřivnice o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
2. zrušuje
rozhodnutí číslo usnesení 1612 přijaté na 49. schůzi Rady města Kopřivnice konané
dne 6. 8. 2012
3. vyhovuje
námitkám sdružení .A.S.A. – komunální služby pro město Kopřivnici proti rozhodnutí
zadavatele města Kopřivnici o zrušení zadávacího řízení na veřejnou zakázku
„Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice“
ve znění upraveného návrhu rozhodnutí předloženého prostřednictvím přílohy č.2
podkladového materiálu.

1659-

Rada města po projednání
1. zrušuje
usnesení č. 1608 bod 1.2, schválený na 49. schůzi Rady města Kopřivnice konané
dne 6.8.2012

2. schvaluje
2.1 uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce mostu e.č. 480-002 včetně
rampy v Kopřivnici“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem stavby
a
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace, se sídlem
v Ostravě, Úprkova 1, 702 23, IČ 00095711, jako objednatelem stavby
a
A) „Sdružením Kopřivnice - SMP CZ - EUROVIA CS“, které se skládá z:
A) SMP CZ, a.s. - vedoucí účastník sdružení, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 667/78,
186 00, IČ 27195147

52. schůze Rady města Kopřivnice, 31.08.2012, usnesení č. 1658–1662
B) EUROVIA CS, a.s. - účastník sdružení, se sídlem v Praze 1, Národní 10, 113 19,
IČ 45274924 jako zhotovitelem stavby
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
1660-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření oddělení školství, kultury a cestovního ruchu k rozpočtu města
Kopřivnice na rok 2012
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1661-

Rada města po projednání
schvaluje
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 20.00 do 02.00 hodin dne
následujícího, kdy lze v areálu Větřkovické přehrady provozovat veřejnou hudební
produkci; udělením výjimky nejsou dotčeny povinnosti stanovené obecně závaznými
právními předpisy.

1662-

Rada města po projednání
schvaluje
ocenění za mimořádný přínos kopřivnickému sportu pro Petru Klosovou, Lenku
Masnou, Radka Bonka, Václava Varaďu.
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