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Usnesení ze 78. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 10.07.2013

2501-

Rada města po projednání
schvaluje
podání správní žaloby k příslušnému správnímu soudu proti rozhodnutí o odvolání
Odvolacího finančního ředitelství č.j. 13312/13/5000-24700-702394 ze dne
13.5.2013, kterým nebylo vyhověno městu Kopřivnice ve věci vydání platebního
výměru č. 239/2012 na odvod za porušení rozpočtové kázně, vydané Finančním
úřadem Ostrava I, č.j. 257559/12/388985803557 ze dne 24.7.2012
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2502-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření licenční smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako provozovatelem
a
OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, o.s., se sídlem
v Praze, Čs. armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč, IČ 63839997 jako
poskytovatelem,
jejímž předmětem je poskytnutí licence k veřejnému provozování hudebních děl
z repertoáru OSA a děl literárních z repertoáru DILIA formou živého nedivadelního
provedení podle §19 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech
souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve
znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“) a ke zpřístupňování děl OOA-S
v nehmotné podobě dle § 18 odst. 1 autorského zákona v rámci produkce na akci
Slavnostní večer pro Danu Zátopkovou
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2503-

Rada města po projednání
1.vylučuje
na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek, ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 76 odst. 6
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů z
důvodu nesplnění zadávacích podmínek uchazeče veřejné zakázky: „ZŠ Milady
Horákové – energetická opatření – I. etapa“ firmu Bystroň group a.s. se sídlem
v Ostravě – Přívoze, Chopinova 576/1, 702 00 IČ:27800466
2.rozhoduje
2.1. na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého

78. schůze Rady města Kopřivnice, 10.07.2013, usnesení č. 2501-2506
prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu a v souladu § 81 odst. 1
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky na zhotovitele stavby „ZŠ Milady
Horákové – energetická opatření – I. etapa“ uchazeče společnost MH –
STAVBY, s.r.o., IČ 27776506, se sídlem v Ostravě – Zábřehu, V Poli 904/16,
700 30
2.2. na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženého
prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu a v souladu s § 81 odst. 4
písm. b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů, o dalším pořadí uchazečů veřejné zakázky „ZŠ Milady Horákové –
energetická opatření – I. etapa“, takto :
2. STASEKO PLUS s.r.o., se sídlem v Praze 9 – Proseku, Kytlická 780,
190 00, IČ:25853473
3. HOCHTIEF CZ a.s., se sídlem v Praze 5, Plzeňská 16/3217, 150 00
IČ:46678468
4. SCHOTT, s.r.o., se sídlem v Bardejově - Bardejovská Nová Ves, Orechová
6, 085 01, IČ:36449598
3.schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „ZŠ Milady Horákové – energetická
opatření – I. etapa“, za dodržení podmínek § 82 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem stavby
a
společností MH – STAVBY, s.r.o., IČ 27776506, se sídlem v Ostravě – Zábřehu,
V Poli 904/16, 700 30 jako zhotovitelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
2504-

Rada města po projednání
schvaluje
rozdělení objektu č.p. 874 na ulici Obránců míru v Kopřivnici na bytové jednotky dle
zákona č. 72/1994 Sb., kterým se upravují některé spoluvlastnické vztahy k budovám
a některé vlastnické vztahy k bytům a nebytovým prostorům a doplňují některé
zákony (zákon o vlastnictví bytů), ve znění pozdějších předpisů.

2505-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického zařízení – objektu
č.p.1163 na ul. Štefánikova v Kopřivnici k distribuční soustavě do napěťové hladiny
22kV (VN)
mezi
městem Kopřivnice jako žadatelem
a
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně, Děčín IV - Podmokly, Teplická 874/8,
IČ24729035, jako provozovatel distribuční soustavy
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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2506-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22/2013/OMM ze dne 24.06.2013 na akci
„Havarijní opravy povrchu místních komunikací“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
firmou ALPINE Bau CZ s.r.o., IČ 45192286, se sídlem ve Valašském Meziříčí,
Jiráskova 613/13, 757 43, jako zhotovitelem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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