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Usnesení z 98. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 01.04.2014

3086-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o centralizovaném zadávání
mezi
městem Kopřivnice jako centrálním zadavatelem
a
veřejnými nebo podřazenými zadavateli:
• Kulturní dům Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368, 74221,
IČ 66741122
• Město Štramberk, se sídlem ve Štramberku, Náměstí 9, 74266, IČ 00298468
• ASK TATRA KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540,
74221, IČ 16627873
• BK KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540, 74221,
IČ 22846158
• Mateřské školy Kopřivnice, příspěvková organizace, okres Nový Jičín, Krátká 1105,
74221 Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Krátká 1105, 74221, IČ 70988633
• Regionální muzeum v Kopřivnici, o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367,
74221, IČ 25394509
• Základní škola a Mateřská škola Kopřivnice, 17.listopadu 1225 okres Nový Jičín,
příspěvková organizace, se sídlem v Kopřivnici, 17.listopadu 1225, 74221,
IČ 47998121
• Středisko sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem
v Kopřivnici, Česká 320, 74221, IČ 60798891
• Základní škola Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvková organizace, se
sídlem v Kopřivnici, Lubina 60, 74221, IČ 70988650
• Základní škola Kopřivnice-Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace, se
sídlem v Kopřivnici, Mniší 66, 74221, IČ 70988641
• Obec Petřvald, se sídlem v Petřvaldu, Petřvald 175, 74260, IČ 00298263
• Základní škola dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový
Jičín, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 369, 74221, IČ 64125874
• Obec Skotnice, se sídlem ve Skotnici, Skotnice 24, 74258, IČ 00600806
• SLUMEKO, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58, 74221, IČ 25376021
• Město Příbor, se sídlem v Příboře, náměstí Sigmunda Freuda 19, 74258,
IČ 00298328
• Základní škola Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, se
sídlem v Kopřivnici, Pionýrská 791, 74221, IČ 64125866
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• Sportovní klub Kopřivnice,o.s., se sídlem v Kopřivnici, Husova 1340, 74221,
IČ 64629074
• Správa sportovišť Kopřivnice, příspěvková organizace, se sídlem v Kopřivnici,
Masarykovo nám.540, 74221, IČ 62331078
• TEPLO Kopřivnice s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 1163, 74221,
IČ 26789264
• Základní škola a Mateřská škola Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122,
příspěvková organizace, se sídlem v Kopřivnici, Smetanova 1122, 74221, IČ
64125912
• Základní škola Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín, se sídlem v Kopřivnici,
Alšova 1123, 74221, IČ 00848310
• Občanské sdružení při dětském centru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici,
Smetanova 1122, 74221, IČ 66741777
• Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1152,
74221, IČ 60318988
• Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Nálepky 1073,
74221, IČ 22873279
• Dům dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace, se
sídlem v Kopřivnici, Kpt. Jaroše 1077, 74221, IČ 73929182
• Základní škola a Mateřská škola Štramberk, se sídlem ve Štramberku, Zauličí 485,
74266, IČ 60336293
• Obec Mošnov, se sídlem v Mošnově, Mošnov 175, 74251, IČ 00600792
• Obec Trnávka, se sídlem v Trnávce, Trnávka 1, 74258, IČ 00848441
• Technické služby města Příbor, se sídlem v Příboře, Štramberská 483, 74258,
IČ 00143651
za účelem centralizovaného zadávání veřejné zakázky „Poskytování
telekomunikačních služeb pro město Kopřivnice a jím zřízené organizace“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
3087-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Jaroslavem
Váňou
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 stanovisko pořizovatele, tj. odboru stavebního řádu, územního plánování a
památkové péče k předloženému návrhu
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
zařazení požadavku pana Jaroslava Váni do nejbližší pořizované změny Územního
plánu Kopřivnice.

3088-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Petrem
Kalou
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 stanovisko pořizovatele, tj. odboru stavebního řádu, územního plánování a
památkové péče, k předloženému návrhu
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
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2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
zařazení požadavku pana Petra Kaly do nejbližší pořizované změny Územního plánu
Kopřivnice.
3089-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
oznámení o zahájení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem
Poskytnutí úvěru za účelem financování projektu „ZŠ Emila Zátopka - energetická
opatření“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 a č. 2 podkladového
materiálu.

3090-

Rada města po projednání
1. d o p o r u č u j e z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a s c h v á l i t
rozpočtová opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2014
ve znění návrhu odboru financí předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu
2. schvaluje
rozpočtová opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2014
ve znění návrhu odboru financí předloženého prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu.

3091-

Rada města po projednání
vydává
vnitroorganizační směrnici Správa soukromoprávních pohledávek
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3092-

Rada města po projednání
bere na vědomí
rozhodnutí Generálního finančního ředitelství, Praha ze dne 13. 3. 2014 o částečném
prominutí daně, kterým bylo částečně vyhověno žádosti města o prominutí odvodu za
porušení rozpočtové kázně uloženého v souvislosti se zadáním akce „Dílna kvality
Kopřivnice“.

3093-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.1 upuštění od dalšího vymáhání pohledávek města Kopřivnice
uvedených v příloze č. 1 podkladového materiálu
1.2 úplný odpis pohledávek města Kopřivnice
uvedených v příloze č. 1 podkladového materiálu.

3094-

Rada města po projednání
nedoporučuje zastupitelstvu města vydat
dodatek č. 2 jednacího řádu Zastupitelstva města Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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3095-

Rada města po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení správy a údržby zeleně v Kopřivnici a místních částech za rok 2013
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3096-

Rada města po projednání
schvaluje
poskytnutí odměn v rámci akce „Den Země 2014“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3097-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 14 zřizovací listiny Střediska sociálních služeb města Kopřivnice,
příspěvkové organizace, se sídlem v Kopřivnici, Česká 320, IČ: 60798891
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

3098-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Charitou Frenštát pod Radhoštěm, církevní organizace, se sídlem ve Frenštátě pod
Radhoštěm, Kostelní 15, IČ: 49590588, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 20.000,- Kč na úhradu mzdových
nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění
v rámci projektu „Charitní asistenční služba“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Občanským sdružením při Dětském centru Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici,
Smetanova 1122, IČ: 66741777, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 40.000,- Kč na náklady spojené
s dopravou dětí – osobní náklady, PHM, materiál na údržbu a náhradní díly v rámci
projektu „Chceme chodit do školy“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
1.3. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Charitou Kopřivnice, účelovým zařízením římskokatolické církve, se sídlem v
Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ: 44937342, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 45.000,- Kč na úhradu mzdových
nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění v
rámci projektu „Charitní pečovatelská služba Kopřivnice“
ve znění návrhu, předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
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2. d o p o r u č u j e z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a s c h v á l i t
2.1. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Slezskou diakonií, církevní právnickou osobou, se sídlem v Českém Těšíně, Na
Nivách 7, IČ: 65468562, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 66.000,- Kč na:
a) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména energie) v rámci projektu
„Archa Nový Jičín, chráněné bydlení“ ve výši 7.000,- Kč,
b) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména energie) v rámci projektu
„Karmel Tichá, domov pro osoby se zdravotním postižením“ ve výši 7.000,- Kč
c) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména materiálových, služeb –
školení a kurzy, ostatní provozní náklady - na pohonné hmoty) v rámci projektu „Eden
Nový Jičín, denní stacionář“ ve výši 20.000,- Kč
d) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména materiálových) a mzdových
nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění
v rámci projektu „Effatha Nový Jičín, sociálně terapeutické dílny“ ve výši 32.000,- Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu
2.2. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
obecně prospěšnou společností Renarkon se sídlem v Ostravě, Mariánskohorská
1328/29, IČ: 25380443 jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na:
a) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména zdravotního materiálu) a
mzdových nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální
pojištění v rámci projektu „Terénní program na Novojičínsku“ ve výši 70.000,- Kč,
vyjma nákladů na provoz poradenského místa v Kopřivnici dle čl. IV., odst. 2. b)
b) na úhradu mzdových nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní
a sociální pojištění v rámci projektu „Terénní program na Novojičínsku – Poradenské
místo v Kopřivnici“ ve výši 30.000,- , v rozsahu 4 hodiny týdně, z toho 3 hodiny pro
veřejnost se zahájením provozu v květnu 2014
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového materiálu
2.3. uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
občanským sdružením Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.s., se sídlem v Ostravě, Bieblova 3, IČ: 26593548, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve 313.000,- Kč na:
a) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména školení a kurzy, cestovné,
vyjma cestovních náhrad spojených s realizací zahraničních služebních cest) a
mzdových nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální
pojištění v rámci projektu „Osobní asistence Novojičínsko“ ve výši 73.000,- Kč

98. schůze Rady města Kopřivnice, 01.04.2014, usnesení č. 3086-3132

b) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména materiálové, energie,
nájemné, náklady na telefon, školení a kurzy, cestovné, vyjma cestovních náhrad
spojených s realizací zahraničních služebních cest ) a mzdových nákladů
zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění v rámci
projektu „Občanská poradna Nový Jičín, kontaktní místo Kopřivnice“ ve výši 240.000,Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového materiálu
2.4. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
obecně prospěšnou společností SALUS se sídlem v Kopřivnici, Tyršova 1015, IČ:
25851403 jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace ve výši 346.000,- na:
a) úhradu provozních neinvestičních nákladů (zejména energie, nájemné,
kancelářské potřeby, náklady na telefon, školení) a mzdových nákladů zaměstnanců
příjemce včetně odvodů na zdravotní a sociální pojištění v rámci projektu „Domov
Salus - azylový dům“ ve výši 300.000,- Kč
b) úhradu mzdových nákladů zaměstnanců příjemce včetně odvodů na zdravotní a
sociální pojištění v rámci projektu „Sanace rodiny - sociálně aktivizační služby pro
rodiny s dětmi“ ve výši 46.000,- Kč (slovy čtyřicet šest tisíc korun),
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkladového materiálu
3. n e s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Institutem Krista Velekněze, Domov pro seniory Panny Marie Královny, spolek, se
sídlem v Bílé Vodě, Městys 1, IČ: 70599858 jako příjemcem dotace,
ve znění žádosti o poskytnutí dotace předložené prostřednictvím přílohy č. 9
podkladového materiálu.
3099-

Rada města po projednání
1. d o p o r u č u j e z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a v z í t n a v ě d o m í
1.1 zprávu o zhodnocení činnosti nízkoprahového denního centra pro osoby bez
přístřeší Racek za rok 2013
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 informace o službách sociální prevence na území města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

3100-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. udělení výjimky z Pravidel pro pronajímání bytů a správu pohledávek
souvisejících s užíváním bytů ve vlastnictví města Kopřivnice paní Marii Jalůvkové
<anonymizováno> bytem <anonymizováno> ve smyslu bodu 1.2. usnesení
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1.2. uzavření smlouvy o nájmu bytu 3 o velikosti 1+1 v Kopřivnici, Česká 320
za nájemné ve výši 38,05 Kč/m2
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
paní Marií Jalůvkovou, <anonymizováno>
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
3101-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu <anonymizováno>
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
Beskydskou stavební, a.s., se sídlem v Třinci, Frýdecká 225, za účelem zřízení
kanceláře a za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m2
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3102-

Rada města po projednání
1. d o p o r u č u j e z a s t u p i t e l s t v u m ě s t a s c h v á l i t
uzavření dodatku ke Smlouvě o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na
výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 5.11.1997
mezi
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42,128 00 Praha 2, IČ: 69797111 jako poskytovatelem
dotace
a
městem Kopřivnice jako příjemcem dotace
jehož předmětem je doplnění ujednání, na základě kterého může obec – investor po
uplynutí 10 let od kolaudace požádat o změnu vázací doby, popřípadě o výmaz
zástavního práva
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
čestné prohlášení o plnění závazku dle Smlouvy o poskytnutí investiční dotace ze
státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci ze dne 5.11.1997
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

3103-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost firmy Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem Záhumenní 1152,
742 21, IČ: 603 18 988, zastoupené ing. Janem Bittnerem ze dne 17.03.2014, kterou
žádá o změnu užívání nebytových prostor
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 změnu účelu užívání nebytového prostoru sestávajícího se z 3 místností o
celkové výměře 35,5 m2 nacházejícího se ve sklepních prostorách bytového domu č.
p. 988, jenž je součástí pozemku parcelní č. 106, nacházející se na ulici Obránců
míru v katastrálním území a obci Kopřivnice (dále jen „nebytový prostor“), dosud
užívaných nájemcem firmou Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o., se sídlem
Záhumenní 1152, 742 21, IČ: 603 18 988, jako sklad elektromateriálu nově za účelem
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provozování technologických prostor.
2.2 změnu účelu užívání společných prostorů domu sestávajícího se z chodby o
ploše 13,3 m2 a komory – klínová místnost 3,6 m2 nacházejících se ve sklepních
prostorách bytového domu č. p. 988, jenž je součástí pozemku parcelní č. 106,
nacházející se na ulici Obránců míru v katastrálním území a obci Kopřivnice, nově za
účelem provozování technologických prostor.
3104-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti umístění rozvodů kabelové televize a
přístupu k nim za účelem jejich oprav a údržby, včetně související technologie
sloužící k přenosu signálu v domě č.p. 989, jenž je součástí pozemku parcelní č.
107, nacházející se na ulici Obránců míru v katastrálním území a obci Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako povinným ze služebnosti
a
společností Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., se sídlem Záhumenní 1152/4,
742 21 Kopřivnice, IČ: 603 18 988, jako oprávněnou ze služebnosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2 uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti umístění rozvodů kabelové televize a
přístupu k nim za účelem jejich oprav a údržby, včetně související technologie
sloužící k přenosu signálu v domě č.p. 988, jenž je součástí pozemku parcelní
č. 106, nacházející se na ulici Obránců míru v katastrálním území a obci Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako povinným ze služebnosti
a
společností Kabelová televize Kopřivnice, s. r. o., se sídlem Záhumenní 1152/4,
742 21 Kopřivnice, IČ: 603 18 988, jako oprávněnou ze služebnosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

3105-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.1 upuštění od dalšího vymáhání pohledávek města Kopřivnice
uvedených v příloze č. 1 podkladového materiálu
1.2 úplný odpis pohledávek města Kopřivnice
uvedených v příloze č. 1 podkladového materiálu.

3106-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost Jana Tihelky ze dne 28.02.2014 ve věci udělení výjimky z „Pravidel pro
pronajímání bytů a správu pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlastnictví
města Kopřivnice“ účinných od 01.01.2013
ve znění žádosti předložené prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 zajištění bytu o velikosti 1+1 podle „Pravidel pro pronajímání bytů a správu
pohledávek souvisejících s užíváním bytů ve vlastnictví města Kopřivnice“ účinných
od 01.01.2013, část pátá, článek 15 udělování výjimek, odst. 1 panu Janu Tihelkovi
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2.2 nájemce bytu <anonymizováno> pana Jana Tihelku <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m2 a za podmínky uzavření smlouvy o
složení jistoty k bytu.
3107-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost ze dne 18.03.2014 – žádost o prominutí nájmu za objekt Hájenky v
Janíkově sedle za rok
2014, podanou panem Janem Dudkem, předsedou
RADAMOK, se sídlem v Ostravě – Hrabůvce, Na Mýtě 1556/10, IČ 26523825
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. promíjí
Radě dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, o.s. nájemné za rok 2014 ve výši
18.782,50 Kč, které bylo dohodnuto Smlouvou č.24/2011/OŽP o nájmu nemovitosti ze
dne 27.12.2011, ve znění Dodatku č.1 ke smlouvě č.24/2011/OŽP o nájmu
nemovitosti ze dne 10.02.2012 uzavřenou mezi městem Kopřivnice, jako
pronajímatelem a Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, o.s., se sídlem
v Ostravě – Hrabůvce, Na Mýtě 1556/10, IČ 26523825, jako nájemcem, kdy
předmětem nájmu je nájem nemovitostí - pozemků p.č.st.145, p.č.335/2, p.č.335/1,
p.č.344/1 a objektu č.p.36, který je součástí pozemku p.č.st.145, vše v k.ú.Vlčovice,
obci Kopřivnice.

3108-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost ze dne 20.03.2014 podanou Mgr. Jarmilou Chvistkovou - notářkou
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. souhlasí
2.1 s podnájmem
mezi
Mgr.Jarmilou Chvistkovou, notářkou se sídlem v Novém Jičíně, 5. května 11,
IČ 75099365 jako nájemcem
a
Mgr. Danielem Tomíčkem, se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Jurečkova
643/20, IČ 66242681,
Mgr. Martinem Michalským, se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Jurečkova
643/20, IČ 73733687,
Mgr. Michalem Machkem, se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Dlouhá 53/6,
IČ 66243327 a
Mgr. Sylvou Pahutovou, se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Dlouhá 53/6,
IČ 66255481, jako podnájemci, jehož předmětem bude podnájem místnosti č.0268 o
výměře 34,00 m2, umístěné ve 2.NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č.p.1163 na
ulici Štefánikova v Kopřivnici, a to na dobu neurčitou s účinností od 02.04.2014 za
cenu nájmu odpovídající ceně nájmu sjednané mezi městem Kopřivnice, jako
pronajímatelem a Mgr. Jarmilou Chvistkovou, jako nájemcem
2.2 se zapsáním provozovny Mgr. Daniela Tomíčka, IČ 66242681 na adrese
Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, PSČ 742 21
2.3 se zapsáním provozovny Mgr. Martina Michalského, IČ 73733687 na adrese
Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, PSČ 742 21
2.4 se zapsáním provozovny Mgr. Michala Machka, IČ 66243327 na adrese
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Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, PSČ 742 21
2.5 se zapsáním provozovny Mgr. Sylvy Pahutové, IČ 66255481 na adrese
Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, PSČ 742 21
3109-

Rada města po projednání
bere na vědomí
nabídku společností MB POWER CZ, s.r.o. a MB POWER SK, a.s. ze dne 11.03.2014
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu

3110-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 písemnost společnosti Jiří Vítovec, s.r.o. ze dne 06.02.2014
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 písemnost paní Lenky Glogarové ze dne 13.02.2014
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor nacházejících se
v 1. NP objektu občanské vybavenosti č.p. 889, který je součástí pozemku parcela
číslo 100 v k.ú. a obci Kopřivnice, na ulici Školní, uzavřené dne 24.01.2012
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
společností Jiří Vítovec, s.r.o., IČ 25393511 se sídlem v Kopřivnici, Zd. Buriana 954,
jako nájemcem, jehož předmětem je úprava výše nájemného na nájemné stanovené
sazbou 18.500 Kč + DPH za měsíc
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2.2 zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory 2. NP objektu občanské
vybavenosti č.p. 889 na ul. Školní, který je součástí pozemku parcela číslo 100
v katastrálním území a obci Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.

3111-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření ujednání o zániku závazku z Dohody o finančním vyrovnání za technické
zhodnocení sportovního povrchu v hale házené na ul. Sportovní č.p. 741 v Kopřivnici
uzavřené dne 17.2.2014
učiněného
městem Kopřivnice
a
Klubem házené Kopřivnice, IČO 00560723, se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741/17
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3112-

Rada města po projednání
promíjí
panu Vladimíru Bezlojovi zaplacení nákladů vzniklých v souvislosti s odtahem vozidla
ve veřejném zájmu při plošném čištění místních komunikací ve výši 2.180 Kč
ve smyslu žádosti předložené prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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3113-

Rada města po projednání
zrušuje
usnesení č. 2994 přijaté na 94. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne
20.02.2014.

3114-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost pana Miloše Nováka ze dne 19.03.2014
ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. nevyhovuje
žádosti podané panem Milošem Novákem, ze dne 19.03.2014
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3115-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost č.j. 13168/2014 podanou paní Blankou Hrubou a doručenou dne 17. 3.
2014
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. schvaluje
Blanku Hrubou s místem podnikání v Kopřivnici, Ke Koryčce 760, IČ 60017228
nájemcem nebytového prostoru – místnosti č. 110 o výměře 19,24 m2 umístěnou v
objektu č.p. 684, který je součástí pozemku parcela č.504 v k.ú. Kopřivnice, na ulici
České, za nájemné stanovené sazbou ve výši 765,95 Kč/m2/rok a to na dobu
neurčitou.

3116-

Rada města po projednání
bere na vědomí
záměr úpravy Pravidel pro pronajímání bytů a správu pohledávek souvisejících
s užíváním bytů ve vlastnictví města Kopřivnice účinných od 01.01.2013.

3117-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
1.1 Koncesní projekt výstavby a provozu domova pro seniory v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a přílohy č.1 podkladového
materiálu
2. doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města
2.1 připravit pro jednání zastupitelstva města dne 26.6.2014 podklady pro schválení
Koncesního projektu výstavby a provozu domova pro seniory v Kopřivnici
2.2. zabezpečit přípravu podkladů výběrového řízení na výběr poradce pro
vypracování zadávací dokumentace, vzoru Smlouvy a organizaci koncesního řízení
na soukromého partnera
2.3 zahájit přípravu pro zadání dokumentace k územnímu řízení podle návrhu
Koncesního projektu výstavby a provozu domova pro seniory v Kopřivnici

3118-

Rada města po projednání
1.doporučuje zastupitelstvu města schválit
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1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitých věcí a smlouvu o zřízení
věcného práva č. UZSVM/O/3295/2014-HMSU
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem a povinným
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111
jako převodcem a oprávněným,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kopřivnice
parcela číslo 232/10, ostatní plocha, zeleň
parcela číslo 3363/31, ostatní plocha, jiná plocha
a zřízení věcného práva spočívajícího v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit
zástavním právem převáděné pozemky p.č. 232/10 a p.č. 3363/31 v katastrálním
území Kopřivnice ve prospěch převodce
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu a
smlouvy o zřízení věcného práva č. UZSVM/O/3295/2014-HMSU v tomto rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci uvedené v článku I. této smlouvy
řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy.
V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené
nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je
pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2.2
V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat ve
veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude je využívat ke
komerčním či jiným výdělečným účelům nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní
pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.
Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti.
V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy
písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má
být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto
termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta
uložena opakovaně.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel
uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení
převodcem písemně vyzván
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány,
a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci
písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného
zájmu (viz čl. II. odst. 2) za rok předcházející, tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit,
které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal
apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši
2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem
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písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III.
odst. 1.
3119-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města neschválit
zveřejnění záměru města Kopřivnice prodat část (cca 290m2) pozemku parc. č. 913
– ostatní plocha, ostatní komunikace v k.ú. Kopřivnice.

3120-

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města Kopřivnice prodat pozemek parc. č. 110/11 – lesní
pozemek v k. ú. Větřkovice u Lubiny
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3121-

Rada města po projednání
neschvaluje
uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené dne 19.11.2001
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
panem Josefem Poláškem, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 869/38C, PSČ 742
21, IČ 61625868, DIČ CZ530921172 jako nájemcem,
jejímž předmětem je změna znění článku I. odstavec 3 (změna účelu užívání)
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3122-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu schválit
1.1 dohodu o budoucí realizaci stavby „Rekonstrukce a modernizace sil. II/480
Kopřivnice – Štramberk“, jejíž součástí je „rekonstrukce mostu e.č. 480 – 004 přes
potok Kopřivnička
mezi
městem Kopřivnice
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18 Ostrava
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
1.2 rozpočtové opatření odboru rozvoje města k rozpočtu města na rok 2014
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu
1.3 návrh smlouvy o dílo na „Rekonstrukci a modernizaci silnice II/480 Kopřivnice Štramberk“, na projekt „Silnice 2015 – 7. Staveb“,
v rozsahu dle návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového
materiálu.

3123-

Rada města po projednání
1. schvaluje
harmonogram postupných kroků vedoucích k zavedení parkovacích karet na ulicích
Sokolovská, Dukelská, Kpt. Nálepky, Kpt. Jaroše a části parkoviště před OD Albert
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy
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2. ukládá
odboru rozvoje města připravit potřebné administrativní opatření pro zavedení
rezidentních a abonentních parkovacích karet
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.
3124-

Rada města po projednání
1. bere ne vědomí
Protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky malého
rozsahu „Úprava přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 pokladového materiálu
2. rozhoduje
na základě protokolu z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek veřejné
zakázky malého rozsahu „Úprava přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní“ o
nabídce s nejnižší nabídkovou cenou, nabídku uchazeče společnost PATRIOT, spol.
s.r.o. , IČ 15546501, se sídlem Brno, Tuřanka 383/92, 627 00
3. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo „Úprava přechodu pro chodce přes ul. Záhumenní“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností PATRIOT, spol. s.r.o. , IČ 15546501, se sídlem v Brně, Tuřanka 383/92,
627 00 jako zhotovitelem
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

3125-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 rozsah Zadávací dokumentace vč. technických a obchodních podmínek ve
smyslu zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v plném znění pro otevřené
podlimitní řízení na akci „ Napojení města Kopřivnice na páteřní cyklostezku Z Poodří
do Beskyd“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 pokladového materiálu
1.2 Návrh smlouvy o dílo pro realizaci stavby „Napojení města Kopřivnice na páteřní
cyklostezku Z Poodří do Beskyd“ jako součást Zadávací dokumentace pro otevřené
podlimitní řízení
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 pokladového materiálu
2. jmenuje
v souladu s § 71 a § 74 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění komisi pro otevírání obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení
nabídek pro výběr zhotovitele stavby „Napojení města Kopřivnice na páteřní
cyklostezku Z Poodří do Beskyd“ ve složení:
Ing. Josef Jalůvka, předseda komise a jeho náhradník Ing. Miroslav Kopečný
Ing. Jaroslav Šula, místopředseda a jeho náhradník Mgr. Dagmar Rysová
Ing. Ivan Viskupič, člen komise a jeho náhradník Ing. Lenka Šimečková
Ing. Bohuslav Hruškovský, člen komise a jeho náhradník Ing. arch. Milan Šmíd
Martin Lapčík, člen komise a jeho náhradník Ludvík Michalec

3126-

Rada města po projednání
schvaluje
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rozpočtové opatření odboru rozvoje města k rozpočtu města na rok 2014
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
3127-

Rada města po projednání
schvaluje
provedení technického zhodnocení prostor bývalé kuchyně restaurace Buřinka
dle specifikace
předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3128-

Rada města po projednání
bere na vědomí
vyhlášení volných dnů v
Základní škole Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín
Základní škole a Mateřské škole Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový
Jičín, příspěvkové organizaci
Základní škole dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369
okres Nový Jičín
Základní škole Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín
Základní škole Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci
Základní škole Kopřivnice - Lubina okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci
ve dnech 2. května 2014 a 9. května 2014
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

3129-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření oddělení školství, kultury a sportu k rozpočtu města Kopřivnice
na rok 2014
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3130-

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci oddělení školství, kultury a sportu o akcích pořádaných v rámci
mezinárodních vztahů v roce 2013 a čerpání rozpočtu v oblasti mezinárodních vztahů
v roce 2013
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 č. 2 podkladového materiálu.

3131-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
1. firmou DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS CZ s.r.o. se sídlem v Kopřivnici,
Průmyslový park 300 , 742 21 Kopřivnice, IČ 26031531,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. firmou FAVEA spol. s r. o. se sídlem v Kopřivnici, B. Němcové 580/1b, 742 21
Kopřivnice, IČ 60318287,
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
3132-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města delegovat
Ing. Josefa Jalůvku - starostu města jako zástupce města Kopřivnice ve Shromáždění
členů Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, Výstavní 2224/8, 709 00
Ostrava-Mariánské hory, IČ 00576310.

Ing. Miroslav Kopečný
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta

