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Usnesení z 89. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 02.12.2013

2805-

Rada města po projednání
1.bere na vědomí
žádost firmy Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s.r.o., se sídlem ve Frenštátě pod
Radhoštěm, Bystré 664, IČ 25390830 o prominutí odvodu finanční částky za porušení
rozpočtové kázně
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2.doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí odvodu finanční částky za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení §
22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů firmě Cestovní kancelář AGENTURA FOX, s.r.o., se
sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, Bystré 664, IČ 25390830, v celkové výši 175
314 Kč, který byl uložen rozhodnutím předloženým prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu.

2806-

Rada města po projednání
1.

doporučuje zastupitelstvu města schválit

1.1 realizaci rekonstrukce stávající učebny fyziky Základní školou a Mateřskou
školou Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací

1.2 podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko na rekonstrukci stávající učebny fyziky jménem
Základní školy a Mateřské školy Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace

1.3 poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování rekonstrukce stávající
učebny fyziky ve výši 15 % způsobilých výdajů Základní škole a Mateřské škole
Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci

1.4 realizaci modernizace učeben fyziky, technické výchovy, přírodopisu, zeměpisu,
vybudování nové jazykové učebny a vybavení učeben s přírodovědným
a technickým zaměřením interaktivními tabulemi s dataprojektory a zatemněním na I.
i II. stupni školy příspěvkovou organizací Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123
okres Nový Jičín

1.5 podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu regionu
soudržnosti Moravskoslezsko na modernizaci učeben fyziky, technické výchovy,
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přírodopisu, zeměpisu, vybudování nové jazykové učebny a vybavení učeben
s přírodovědným
a technickým zaměřením interaktivními tabulemi s dataprojektory a zatemněním na I.
i II. stupni školy jménem příspěvkové organizace Základní škola Kopřivnice, Alšova
1123 okres Nový Jičín

1.6 poskytnutí finančních prostředků na spolufinancování modernizace učeben
fyziky, technické výchovy, přírodopisu, zeměpisu, vybudování nové jazykové učebny
a vybavení učeben s přírodovědným a technickým zaměřením interaktivními tabulemi
s dataprojektory a zatemněním na I. i II. stupni školy ve výši 15 % způsobilých výdajů
příspěvkové organizaci Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín.
2807-

Rada města po projednání
1. zrušuje
usnesení č. 2717 schválené na 87. schůzi Rady města Kopřivnice 5. listopadu 2013
2.bere na vědomí
žádost firmy LUDVÍK MORAVIA s. r. o., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 404,
IČ 60318571 o prominutí odvodu finanční částky za porušení rozpočtové kázně
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3.doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí odvodu finanční částky za porušení rozpočtové kázně podle ustanovení
§ 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
ve znění pozdějších předpisů firmě LUDVÍK MORAVIA s. r. o., se sídlem v Kopřivnici,
Sokolovská 404, IČ 60318571, v celkové výši 111 317 Kč, který byl uložen
rozhodnutím předloženým prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2808-

Rada města po projednání
1.zrušuje
usnesení č. 2797 schválené na 88. schůzi Rady města Kopřivnice 19. 11. 2013
2. bere na vědomí
žádost Hockey clubu Kopřivnice, o. s. o prominutí odvodu finanční částky za porušení
rozpočtové kázně
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3.doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí části odvodu finanční částky za porušení rozpočtové kázně, který byl
uložen rozhodnutím předloženým prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
podle ustanovení § 22 odst. 12 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Hockey clubu Kopřivnice, o. s., se
sídlem v Kopřivnici, Masarykovo nám. 540, IČ: 13643746 ve výši 724.455,- Kč.

2809-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o spolupráci
mezi
městem Kopřivnice
a
Destinačním managementem turistické oblasti Beskydy-Valašsko, o.p.s., se sídlem
ve Frýdku- Místku, Náměstí Svobody 6, IČ: 2939205,
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jejímž předmětem je zajištění propagace města Kopřivnice a společné propagace
Beskyd-Valašska
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2810-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „ZŠ dr. Milady Horákové
– energetická opatření – I. Etapa“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
firmou MH - STAVBY, s.r.o., IČ: 27776506, se sídlem v Ostravě – Zábřehu, V Poli
904/16, 700 30 jako zhotovitelem stavby „ZŠ dr. Milady Horákové – energetická
opatření – I. Etapa“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2811-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Kopřivnice - chodník
Mniší – I. etapa“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností COLAS CZ, a.s., IČ 26177005, se sídlem v Praze 9, Ke Klíčovu 9,
190 00 jako zhotovitelem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

2812-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o partnerství a vzájemné spolupráci
mezi
městem Kopřivnice
a
městem Frenštát pod Radhoštěm, se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm, nám. Míru
1, IČ 00297852
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2813-

Rada města po projednání
schvaluje
poskytnutí příspěvku na dopravu dětí na akci „Stonožka“ pro ZŠ dr. Milady Horákové
a ZŠ Emila Zátopka v celkové výši 8 000,- Kč.

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta

