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Usnesení z 95. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 10.03.2014

3019-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
námitku uchazeče BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., IČ 27781275, se sídlem v Praze 2 –
Novém Městě, Vyšehradská 1349/2, 128 00, proti rozhodnutí města Kopřivnice jako
zadavatele o vyloučení stěžovatele z další účasti v zadávacím řízení k veřejné
zakázce s názvem „Varovný a monitorovací protipovodňový systém města
Kopřivnice“, ev. č. VZ 346276
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. nevyhovuje
námitce uchazeče BÁRTEK ROZHLASY, s.r.o., IČ 27781275, se sídlem v Praze 2 –
Novém Městě, Vyšehradská 1349/2, 128 00, ze dne 25. 2. 2014 proti rozhodnutí
zadavatele města Kopřivnice o vyloučení uchazeče z účasti v zadávacím řízení
v rámci projektu „Varovný a monitorovací protipovodňový systém města Kopřivnice“
uveřejněnou v informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem
346276 a v TED pod evidenčním číslem 2013/S 220-382779
ve znění návrhu rozhodnutí předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.

3020-

Rada města po projednání
1. zrušuje
usnesení č. 3007 z 94. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 20. února 2014
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Regionálním muzeem v Kopřivnici, o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1,
IČ 25394509 jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 2 700 000 Kč na zabezpečení provozu
a činnosti muzejních expozic města Kopřivnice v roce 2014
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

95. schůze Rady města Kopřivnice, 10.03.2014, usnesení č. 3019-3021

3021-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
poskytnutí neinvestičního finančního příspěvku ve výši Kč 100 000,00 do sbírky
spuštěné Valašským muzeem v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm, IČ 00098604, na
obnovu objektu Libušín na Pustevnách.
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