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Usnesení ze 76. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 18.06.2013

2438-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
1.1 na základě protokolu z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve
znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu o výběru
nejvhodnější nabídky na dodavatele veřejné zakázky Poskytnutí úvěru za účelem
financování projektu „ZŠ Milady Horákové - energetická opatření - 1. etapa“ (nabídky
s nejnižší nabídkovou cenou), a to nabídky uchazeče Česká spořitelna, a.s., se
sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 452 44 782
1.2 na základě protokolu z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek ve
znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu, o dalším
pořadí uchazečů veřejné zakázky Poskytnutí úvěru za účelem financování projektu
„ZŠ Milady Horákové - energetická opatření - 1. etapa“, takto:
1.2.1 Komerční banka, a.s., se sídlem v Praze 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07,
IČ 453 17 054
1.2.2 Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s., se sídlem v Praze 1,
Jeruzalémská 964/4, PSČ 110 00, IČ 448 48 943,
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
2.1 uzavření smlouvy o úvěru
mezi
městem Kopřivnice jako dlužníkem
a
Českou spořitelnou, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ: 140 00,
IČ 452 44 782 jako věřitelem,
jejímž předmětem je poskytnutí úvěru do výše Kč 16.000,000,00,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2.2 rozpočtová opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2013
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2439-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
ve smyslu ustanovení § 15 odst. 3 zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných
společnostech, v platném znění, článku 14 odst. 3 Zakládací smlouvy Regionálního
muzea v Kopřivnici, o. p. s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367, IČ 25394509
(dále jen „Společnost“) a na základě usnesení Zastupitelstva města Kopřivnice č. 99
ze dne 23.6.2011 Ing. Pavla Janka, bytem Kopřivnice, Dukelská 1060 členem dozorčí

76. schůze Rady města Kopřivnice, 18.06.2013, usnesení č. 2438-2443
rady Společnosti.
2440-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 21.12.2006
mezi
městem Kopřivnice
a
Úřadem práce České republiky, se sídlem v Praze 2, Karlovo náměstí 1359/1,
IČ 72496991, jehož předmětem je doplnění smlouvy o výpůjčce o ujednání o instalaci
a provozu vyvolávacího systému v nebytových prostorách ve 3.NP 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.1 podkladového materiálu.

2441-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtová opatření Odboru majetku města k rozpočtu města na rok 2013
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

2442-

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti SLUMEKO,
s. r. o. po projednání
1.bere na vědomí
žádost společnosti .A.S.A., spol. s. r. o., se sídlem v Praze 8, Ďáblická 791/89,
IČ 45809712 o umožnění provedení auditu společnosti SLUMEKO, s. r. o.
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu (dále
„Žádost společnosti .A.S.A.“).
2.ukládá
panu místostarostovi Ing. Jaroslavu Šulovi seznámit společnost .A.S.A., spol. s. r. o.,
se sídlem v Praze 8, Ďáblická 791/89, IČ 45809712 s výsledkem projednání Žádosti
společnosti .A.S.A. v radě města.

2443-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.1 uzavření dodatku č. 1
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím a povinným z předkupního práva
a
Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový park 302, PSČ 74221,
IČ: 61465704, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27382 jako kupujícím
a
Bang & Olufsen, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový park 305, PSČ 742 21,
IČ: 27174263, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41146
jako oprávněnou z předkupního práva,
jehož předmětem je změna článku 3.3., článku 4.1., článku 5.1. kupní smlouvy a
smlouvy o zrušení předkupního práva ze dne 5.9.2012 na prodej pozemku p.č.
661/185 v k.ú. Vlčovice u Lubiny
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
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1.2 zveřejnění uzavření dodatku č. 2
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím a povinným z předkupního práva
a
Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový park 302, PSČ 74221,
IČ: 61465704, společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27382 jako kupujícím
a
Bang & Olufsen, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový park 305, PSČ 742 21,
IČ: 27174263, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 41146 jako oprávněnou z předkupního práva,
jehož předmětem je změna článku 3, kupní smlouvy a smlouvy o zrušení
předkupního práva ze dne 5.9.2012 a dodatku č.1 na prodej pozemku p.č. 661/185
v k.ú. Vlčovice u Lubiny
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu
1.3 uzavření smlouvy o právu provést stavbu
mezi
městem Kopřivnice jako vlastníkem
a
Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový park 302, Kopřivnice,
IČ: 614 65 704, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27382 jako stavebníkem, jejímž předmětem je
založení práva stavebníka realizovat a umístit inženýrské sítě v souvislosti
s výstavbou objektu „Kopřivnice – firma BROSE – Dětský klub“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
2. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení č. 352, kterým bylo schváleno uzavření smlouvy o právu provést stavbu
mezi
městem Kopřivnice jako vlastníkem
a
Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový park 302, Kopřivnice,
IČ: 614 65 704, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 27382 jako stavebníkem, jejímž předmětem je
založení práva stavebníka realizovat a umístit inženýrské sítě v souvislosti
s výstavbou objektu „Kopřivnice – firma BROSE – Dětský klub“
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