MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopřivnice

PŘÍLOHA č. 1 k č. j.:
ČÍSLA USNESENÍ:
ZPRACOVATEL:

3351/2015/KnDa
66-94
Daniela Knapková

Usnesení ze 4. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 26.01.2015

66-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 udělení výjimky z Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice
paní Růženě Povalové <anonymizováno> ve smyslu bodu 1.2. usnesení
1.2 uzavření smlouvy o nájmu bytu č. 90 o velikosti 0+1 v Kopřivnici, Česká 320,
za nájemné ve výši 38,05 Kč/m2
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
paní Růženou Povalovou <anonymizováno>
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

67-

Rada města po projednání
1. schvaluje
podání žádostí o poskytnutí státní účelové dotace ve výši 116.000,- Kč na neinvestiční
projekt v rámci Programu prevence kriminality 2015
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 1 až č. 3 podkladového
materiálu
2. bere na vědomí
průběh plnění Plánu prevence kriminality a protidrogové prevence v Kopřivnici na léta
2014-2015
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.

68-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. o záměru podat Žádost
o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu
s názvem „Program zajištění dostupnosti vybraných sociálních služeb
v Moravskoslezském kraji na rok 2015“
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 až 3
podkladového materiálu

4. schůze Rady města Kopřivnice, 26.01.2015, usnesení č. 66-94
2. schvaluje
přijetí účelové neinvestiční dotace a její vypořádání prostřednictvím rozpočtu města v
souladu s § 28 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
ve znění pozdějších předpisů
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
69-

Rada města po projednání
schvaluje
výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor uzavřené dne 13.11.2012
mezi
městem Kopřivnice jako nájemcem
a
Rudolfem Vaškem, se sídlem v Kopřivnici, Štramberská 105/60, IČ 13018302 jako
pronajímatelem,
jejímž předmětem je užívání nebytových prostor,
ve znění návrhu výpovědi předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.

70-

Rada města po projednání
1.schvaluje
Statut Komise pro architekturu a urbanizmus Rady města Kopřivnice
předložený prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2.jmenuje
2.1 předsedu Komise pro architekturu a urbanizmus Rady města Kopřivnice Ing.
Michala Kartáka
2.2 místopředsedkyni Komise pro architekturu a urbanizmus Rady města Kopřivnice
Ing. arch. Veroniku Bezděkovou
2.3.
2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.3.5
2.3.6
2.3.7
2.3.8
2.3.9

a ostatní členy Komise pro architekturu a urbanizmus Rady města Kopřivnice:
Mgr. Zdeňka Babince
Ing. arch. Monika Brusová
Ing. Lenku Burešovou
Ing. Jana Habra
Ing. arch. Marika Jančová
Ing. arch. Václava Kociána
Ing. arch Kamila Mrvu, Ph. D.
Ing. arch. Milana Šmída
Ing. Jana Vontrobu

a stanovuje počet členů Komise pro architekturu a urbanizmus Rady města Kopřivnice
ve výši 11.
71-

Rada města po projednání
schvaluje
dar města Kopřivnice - předplatné Kopřivnických novin v hodnotě 225 Kč na akci
Muzikantský ples pořádaný dne 7. 3. 2015 Kulturním domem Kopřivnice p.o.

72-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy

4. schůze Rady města Kopřivnice, 26.01.2015, usnesení č. 66-94
mezi
městem Kopřivnice jako vydavatelem
a
společností ČESKÝ REGION, s. r. o., se sídlem v Berouně, Lidická 669, 266 01,
jejímž předmětem je zajišťování inzerce pro Kopřivnické noviny,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
73-

Rada města po projednání
neschvaluje
poskytnutí finančního příspěvku Martině Igazové <anonymizováno> na zahraniční
studijní praxi
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

74-

Rada města po projednání
bere na vědomí
souhrnnou zprávu o činnosti škol a školských zařízení zřízených městem Kopřivnice
ve školním roce 2013/2014
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

75-

Rada města po projednání
schvaluje
zahraniční pracovní cestu Mgr. Dagmar Rysové na veletrh cestovního ruchu
Slovakiatour Bratislava v Bratislavě dne 29. ledna 2015.

76-

Rada města po projednání
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 2015
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

77-

Rada města po projednání
bere na vědomí
použití názvu Kino Kopřivnice pro kino umístěné v Kulturním domě v Kopřivnici,
Záhumenní 367.

78-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako obdarovaným
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18, jako dárcem,
jejímž předmětem je darování jednoho kusu stojanu na propagační materiály,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

4. schůze Rady města Kopřivnice, 26.01.2015, usnesení č. 66-94

79-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření oddělení školství, kultury a sportu k rozpočtu města Kopřivnice na
rok 2015
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

80-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 661/243, orná půda, výměra
2647m² v k.ú. Vlčovice oddělený na základě geometrického plánu č. 771-5/2015
včetně spoluvlastnického podílu ve výši 2647/242401 k přípojným vedením
- SO 213 vodovod pitný a požární
- SO 214 kanalizace splašková
- SO 216 kanalizace dešťová
umístěných na pozemcích p.č. 661/22, 661/38, 661/43, 661/46, 661/47, 661/103,
661/106, 661/141, 661/142, 661/164, 661/167, 661/168, 661/169, 661/180
v katastrálním území Vlčovice, blíže specifikovaných v kolaudačním rozhodnutí ze
dne 12.10.2004 č.j. SÚ 40114/K/04/Fa-5953/04
a spoluvlastnického podílu ve výši 2647/125375 k přípojným vedením
- SO 513 vodovod pitný a požární
- SO 514 kanalizace splašková
- SO 515 přípojka STL zemního plynu
- SO 516 kanalizace dešťová
- SO 517 kabelová přípojka 22 kV vč. monitoringu
- SO 519 přípojka Telefónica O2 Czech Republic, a.s
umístěných na pozemcích p.č. 661/13, 661/14, 661/33, 661/100, 661/106, 661/107,
661/116, 661/117, 661/132, 661/156, 661/157, 661/158, 661/160, 1005/3, 1005/9,
1005/13 v katastrálním území Vlčovice, blíže specifikovaných v kolaudačním
rozhodnutí ze dne 31.08.2006 č.j.768/2006/SÚ&48746/2006/Fa a v kolaudačním
rozhodnutí ze dne 06.09.2006 čj. 68/2006/OŽP&46058/2006/Pap
1.2. zveřejnění záměru města prodat pozemek p.č. 661/244, orná půda, výměra
20662m² v k.ú. Vlčovice oddělený na základě geometrického plánu č. 771-5/2015
včetně spoluvlastnického podílu ve výši ve výši 20662/242401 k přípojným vedením
- SO 213 vodovod pitný a požární
- SO 214 kanalizace splašková
- SO 216 kanalizace dešťová
umístěných na pozemcích p.č. 661/22, 661/38, 661/43, 661/46, 661/47, 661/103,
661/106, 661/141, 661/142, 661/164, 661/167, 661/168, 661/169, 661/180
v katastrálním území Vlčovice, blíže specifikovaných v kolaudačním rozhodnutí ze
dne 12.10.2004 č.j. SÚ 40114/K/04/Fa-5953/04
a spoluvlastnického podílu ve výši 20662/125375 k přípojným vedením
- SO 513 vodovod pitný a požární
- SO 514 kanalizace splašková
- SO 515 přípojka STL zemního plynu
- SO 516 kanalizace dešťová
- SO 517 kabelová přípojka 22 kV vč. Monitoringu
- SO 519 přípojka Telefónica O2 Czech Republic, a.s
umístěných na pozemcích p.č. 661/13, 661/14, 661/33, 661/100, 661/106, 661/107,
661/116, 661/117, 661/132, 661/156, 661/157, 661/158, 661/160, 1005/3, 1005/9,

4. schůze Rady města Kopřivnice, 26.01.2015, usnesení č. 66-94
1005/13 v katastrálním území Vlčovice, blíže specifikovaných v kolaudačním
rozhodnutí ze dne 31.08.2006 č.j.768/2006/SÚ&48746/2006/Fa a v kolaudačním
rozhodnutí ze dne 06.09.2006 čj. 68/2006/OŽP&46058/2006/Pap
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
81-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene
a
manžely panem Milanem Rusnákem <anonymizováno> a paní Magdou Rusnákovou
<anonymizováno> jako stanou budoucí oprávněnou z věcného břemene,
jejímž předmětem je zatížení části pozemků parc. č. 2973/7 a 2985/3 v k.ú.
Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

82-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě a smlouvy o právu provést stavbu
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene - služebnosti
inženýrské sítě a vlastníkem nemovitosti
a
ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02,
IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, jako stranou budoucí oprávněnou
z věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě a investorem stavby,
jejímž předmětem je budoucí zatížení části pozemků parc. č. 769/1 a 769/24 v k.ú.
Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

83-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření nájemní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
Ing. Radimem Pištělákem, <anonymizováno>, IČ 60331623 jako nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 123 v k.ú. Mniší
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

84-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb na projekt Strategický
rozvoj města Kopřivnice, registrovaný pod číslem CZ.1.04/4.1.01/89.00082
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
BERMAN GROUP s.r.o. se sídlem v Semíně 107, 535 01 pošta Přelouč,
IČ: 25924206, DIČ: CZ25924206 jako zhotovitelem

4. schůze Rady města Kopřivnice, 26.01.2015, usnesení č. 66-94
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
85-

Rada města po projednání
1. odvolává
1.1 Mgr. Jiřího Nováka z funkce člena Komise Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21
1.2 Bc. Mariána Kálnu z funkce člena Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda
21,
1.3 Mgr. Evu Müllerovou z funkce členky Komise Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21,
1.4 Ing. Bronislavu Lipovou z funkce členky Komise Projektu Zdravé město a místní
Agenda 21,
1.5 Ing. Josefa Jalůvku z funkce člena Týmu pro sledování stavu udržitelného rozvoje
města Kopřivnice,
1.6 Ing. Jaroslava Šulu z funkce člena Týmu pro sledování stavu udržitelného rozvoje
města Kopřivnice,
2. jmenuje
2.1 Mgr. Ivu Gilarovou členkou Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21,
2.2 Mgr. Nikolu Žingorovou členkou Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda
21,
2.3 Mgr Kristýnu Tillovou členkou Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21,
2.4 Mgr. Vlastu Gerykovou členkou Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda
21,
2.5 Antonína Vursta členem Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda 21,
2.6 Ing. Aleše Dreslera Ph.D. členem Komise Projektu Zdravé město a místní Agenda
21 a Týmu pro sledování stavu udržitelného rozvoje města Kopřivnice,
2.7 Stanislava Šimíčka členem Týmu pro sledování stavu udržitelného rozvoje města
Kopřivnice,
2.8 RNDr. Radima Misiačka členem Týmu pro sledování stavu udržitelného rozvoje
města Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

86-

Rada města po projednání
schvaluje
vyhlášení dotačního programu města Kopřivnice 1/ORM/2015 v roce 2015
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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87-

Rada města po projednání
bere na vědomí
majetkové vypořádání poměrné části nákladů Svazku obcí regionu Novojičínska
vzniklých v souvislosti s projektem „Odkanalizování vybraných obcí regionu
Novojičínska“ před uzavřením smlouvy o financování
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

88-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 písemnost manželů Aloise a Aleny Uhlířových ze dne 19.12.2014 o zajištění
menšího bytu o velikosti 1+2
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 žádost Hany Medveďové o zajištění menšího bytu o velikosti 1+1
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst. 1 „Pravidel pro
hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice“ účinných od 01.07.2014 (dále jen
„pravidla“), výjimku spočívající v určení manželů Aloise Uhlíře, <anonymizováno> a
Aleny Uhlířové, <anonymizováno> společnými nájemci bytu <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 38,05 Kč/m2, za podmínky složení jistoty k bytu a
dále za podmínky vrácení stávajícího bytu <anonymizováno>, který nyní užívají.
2.2 ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst. 1 „Pravidel pro
hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice“ účinných od 01.07.2014 (dále jen
„pravidla“), výjimku spočívající v určení Hany Medveďové, <anonymizováno>
nájemkyní bytu <anonymizováno> za dohodnuté měsíční nájemné ve výši
38,05 Kč/m2, za podmínky složení jistoty k bytu a dále za podmínky vrácení
stávajícího bytu <anonymizováno>, který nyní užívá.

89-

Rada města po projednání
s chvaluje
rozpočtová opatření odboru majetku města k rozpočtu města na rok 2015
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

90-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
nájemce bytu <anonymizováno> pana Filipa Bazalku, <anonymizováno> za podmínky
úhrady dohodnuté výše dluhu, a to do 30.01.2015 a za dohodnuté měsíční nájemné
ve výši 38,05 Kč/m2
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
panem Filipem Bazalkou, <anonymizováno> jako přistupujícím k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost Lucie Raschové, doručenou dne 26.11.2014 ve věci společného nájmu bytu
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. v y h o v u j e
žádosti Lucie Raschové ve věci společného nájmu bytu
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
3. s c h v a l u j e
uzavření dohody o skončení společného nájmu k bytu <anonymizováno>
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
paní Lucií Raschovou <anonymizováno> jako končícím nájemcem a paní Zuzanou
Raschovou <anonymizováno> jako zůstávajícím výlučným nájemcem
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost pana Jana Beneše ze dne 13.01.2015 o souhlas s podnájmem bytu
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
podnájem bytu <anonymizováno>jehož nájemcem je pan Jan Beneš
<anonymizováno> a to na dobu určitou od 01.02.2015 do 31.01.2016 panu Romanu
Kubincovi <anonymizováno>

93-

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci odboru majetku města k budově č.p. 407 na ulici Sokolovská v Kopřivnici
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.
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Rada města po projednání
1. zrušuje
usnesení číslo 43-1.2 přijaté na 1.schůzi Rady města Kopřivnice konané dne
16.12.2014
2. schvaluje
zapsání sídla spolku Spolek ROLNIČKA, IČ 66183197, do spolkového rejstříku
vedeného Krajským soudem v Ostravě, na adrese Kopřivnice, Obránců míru 368/1A,
PSČ 742 21.

Mgr. Dagmar Rysová

Ing. Miroslav Kopečný

místostarostka

starosta

