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Usnesení ze 107. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 26.06.2014

3325-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
mezi
městem Kopřivnice jako příjemcem
a
Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, 28. října 117, IČ 70890692 jako
poskytovatelem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na náklady spojené s účastí členů Českého
klubu olympioniků a na doprovodný program závodu Běh rodným krajem Emila
Zátopka v roce 2014
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3326-

Rada města po projednání
1. ukládá
1.1 odboru rozvoje města nepokračovat v původním záměru demoličních prací
v oblasti bývalého depozitáře muzea a část objektu na parcele číslo 1928 v k.ú.
Kopřivnice dle návrhu Komise pro architekturu a urbanismus ze dne 17.6.2014
zachovat
1.2 odboru rozvoje města zabezpečit změnu projektu „Využití území býv. depozitáře
TM Tatra a přilehlých skladovacích prostor v areálu městského parku“ dle návrhu
Komise pro architekturu a urbanismus ze dne 26.6.2014 ve vztahu k poskytovateli
dotace a dodavateli stavebních prací.

3327-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 19. 6. 2014 č.j. ÚOHSS437/2014/VZ-13078/2014/512/MHr, kterým byly stanoveny lhůty pro vyjádření a
označení důkazů v řízení ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při
zadávání veřejné zakázky „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice“
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
vyjádření města Kopřivnice a označení důkazů v řízení vedeném Úřadem pro
ochranu hospodářské soutěže ve věci přezkoumání úkonů zadavatele učiněných při

107. schůze Rady města Kopřivnice, 26.06.2014, usnesení č. 3325-3327
zadávání veřejné zakázky „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnice“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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