MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopřivnice

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

46263/2015/KnDa
675-691
Daniela Knapková

Usnesení ze 21. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 22.09.2015

675-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření odboru životního prostředí k rozpočtu města na rok 2015
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

676-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o posouzení a hodnocení nabídek vztahující se k veřejné zakázce na služby
označené „Poskytnutí pojistných služeb městu Kopřivnice“ ve zjednodušeném
podlimitním řízení (dále jen „veřejná zakázka na poskytování pojistných služeb“),
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. vylučuje
2.1. nabídku uchazeče, společnosti UNIQA pojišťovna, a.s., IČ 49240480, se sídlem v
Praze 6, Evropská 136/810, PSČ 16012, ze zadávacího řízení vztahujícího se
k veřejné zakázce na poskytování pojistných služeb na základě zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2.2. nabídku uchazeče, společnosti Allianz pojišťovna, a.s., IČ 47115971, se sídlem v
Praze 8, Ke Štvanici 656/3, PSČ 18600, ze zadávacího řízení vztahujícího se
k veřejné zakázce na poskytování pojistných služeb na základě zprávy o posouzení a
hodnocení nabídek předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3. rozhoduje
3.1. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s § 81, odst. 1 písm.
b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon"), o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci veřejné zakázky na
poskytování pojistných služeb, kterou je nabídka uchazeče Kooperativa pojišťovna,
a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, se sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21,
PSČ 18600,
3.2. na základě zprávy o posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s § 81, odst. 5 písm.
b) zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen "zákon"), o dalším pořadí uchazečů o realizaci veřejné zakázky na poskytování
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pojistných služeb takto:
3.2.1 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB, IČ 45534306, se sídlem v
Pardubicích, Masarykovo náměstí 1458, Zelené Předměstí, PSČ 53218
3.2.2 Česká pojišťovna a.s., IČ 45272956, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ
11304,
4.schvaluje
uzavření pojistné smlouvy č. 7720923539
mezi
městem Kopřivnice jako pojistníkem
a
společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, IČ 47116617, se
sídlem v Praze 8, Pobřežní 665/21, PSČ 18600 jako pojistitelem,
jejímž předmětem je pojištění majetku a odpovědnosti města Kopřivnice za újmu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
677-

Rada města po projednání
schvaluje
vnitroorganizační Směrnici o hospodaření s majetkem a jeho evidenci, inventarizaci
majetku a závazků a odpisování dlouhodobého majetku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

678-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření oddělení personálního k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2015
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

679-

Rada města po projednání
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích)
1. zrušuje
s účinností od 01.10.2015 oddělení vnějších vztahů
2. zřizuje
2.1 s účinností od 01.10.2015 pracovní pozici „Tisková mluvčí“
2.2 s účinností od 1.12. 2015 do 31.12.2017 pracovní pozici R – projektový manažer
pro Místní akční plány
3. schvaluje
vnitroorganizační směrnici Organizační řád Městského úřadu Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím upravené přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
4. stanovuje
celkový přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru na 180, z toho 175 na
dobu neurčitou a 5 zaměstnanců na dobu určitou (3 pracovníci v rámci VPP, 1
správce procesního modelu, 1 projektový manažer MAP) a nad tento počet umožňuje
tajemníkovi MÚ uzavírat dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a pracovní
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poměry na dobu určitou jako zástupy za dočasně nepřítomné zaměstnance.
680-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádosti Úřadu práce ČR, Krajské pobočky v Ostravě, kontaktního pracoviště
v Kopřivnici a kontaktního pracoviště v Novém Jičíně, o souhlas obce ve smyslu § 33,
odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších
předpisů
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 až 3 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 udělení souhlasu dle § 33, odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů formou vyjádření obce pro paní Hudkovou
Kristýnu, <anonymizováno>
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
2.2 udělení souhlasu dle § 33, odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů formou vyjádření obce pro pana Gumana Michala
<anonymizováno>
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu
2.3 udělení nesouhlasu dle § 33, odst. 6 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné
nouzi, ve znění pozdějších předpisů formou vyjádření obce pro pana Mituru Nikolaje
<anonymizováno>
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového materiálu
3. pověřuje
vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Mgr. Lenku Galiovou podepisováním
vyjádření obce vydaných dle § 33 odst. 6 zákona č. č. 111/2006 Sb., o pomoci
v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů.

681-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 vyúčtování energií Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové
organizace za rok 2014
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 rozpočtové opatření oddělení školství, kultury a sportu k rozpočtu města
Kopřivnice na rok 2015
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

682-

Rada města po projednání
schvaluje
Základní škole Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín,
IČ 64125866 provedení technického zhodnocení budovy školy
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

683-

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o počtu přijatých dětí do mateřských škol v Kopřivnici pro školní rok
2015/2016 k datu 11.09.2015
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.
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684-

Rada města v působnosti valné hromady obchodní korporace SLUMEKO, s. r. o. po
projednání
volí
jednatelem obchodní korporace SLUMEKO, s. r. o., se sídlem v Kopřivnici,
Štefánikova 58, IČO 2537602, pana Ing. Vladimíra Pustku, <anonymizováno>

685-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 písemnost zaslanou vedoucím účastníkem sdružení „.A.S.A. – komunální služby
pro město Kopřivnici“ společností .A.S.A., spol. s. r. o. pod názvem „Oznámení o
personálních změnách ve funkci statutárních orgánů uchazeče a doložení dokumentů
prokazujících splnění požadované kvalifikace“ ze dne 4. 9. 2015
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 písemnost zaslanou vedoucím účastníkem sdružení „.A.S.A. – komunální služby
pro město Kopřivnici“ společností .A.S.A., spol. s. r. o. pod názvem „Oznámení o
důvodech pro vyloučení uchazeče – odpověď“ ze dne 14. 9. 2015 s přílohou pod
názvem „Oznámení podle § 58 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách o změnách ve
funkci jednatelů společnosti .A.S.A. TS Prostějov, s. r. o. ze dne 3. 6. 2013
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového materiálu
1.3 právní rozbor § 58 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném
znění ve vztahu k možnosti prodloužení či prominutí zmeškání lhůt dle tohoto
ustanovení zpracovaný JUDr. Vilémem Podešvou, LLM, advokátem a jednatelem
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s. r. o.
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 8 a 9 podkladového materiálu
1.4 zákonné důvody pro vyloučení uchazečů o veřejnou zakázku „Zajištění
komunálních služeb pro město Kopřivnici“, kteří se v této zakázce umístili na 1. a 2.
místě,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a příloh 4 , 5, 8 a 9
podkladového materiálu
2. n e v y h o v u j e
žádosti o prominutí lhůt dle § 58 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, obsaženou v závěru písemnosti uvedené
pod bodem 1.1 usnesení
3. z r u š u j e
usnesení, které přijala na své 56. schůzi konané ve dnech 20. – 21. 9. 2012 pod
číslem 1731 a kterým bylo rozhodnuto o výběru nejvýhodnější nabídky v rámci
veřejné zakázky „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnici“, a to nabídky
uchazeče sdružení .A.S.A. – komunální služby pro město Kopřivnici, jehož účastníky
jsou .A.S.A., spol. s. r. o., IČ 45809712, se sídlem v Praze 8, Ďáblická 791/89 a
.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., IČ 26224178, se sídlem v Prostějově, Průmyslová
4407/1b
4. v y l u č u j e
ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění účinném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“) z další účasti v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku na „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnici“ uchazeče
.A.S.A., spol. s. r. o., IČ 45809712, se sídlem v Praze 8, Ďáblická 791/89 a uchazeče
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.A.S.A. TS Prostějov, s. r. o., IČ 26224178, se sídlem v Prostějově, Průmyslová
4407/1b, kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne 4.4.2012 smlouvu o
sdružení „.A.S.A. – komunální služby pro město Kopřivnici“ a dne 12. 2. 2014 dodatek
č. 1 k této smlouvě o sdružení, a to z důvodu, že uvedení uchazeči nesplnili povinnost
stanovenou v § 58 ZVZ,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
5. v y l u č u j e
ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve
znění účinném do 31. 3. 2012 (dále jen „ZVZ“) z další účasti v zadávacím řízení na
veřejnou zakázku na „Zajištění komunálních služeb pro město Kopřivnici“ uchazeče
Marius Pedersen a. s., IČ 42194920, se sídlem v Hradci Králové, Průběžná 1940/3,
HRATES a. s., IČ 25565516, se sídlem v Uherském Hradišti, Průmyslová 1153, TS
Valašské Meziříčí s. r. o., IČ 26814463, se sídlem ve Valašském Meziříčí – Krásno
nad Bečvou, M. Alše 833 a Západočeské komunální služby a. s., IČ 25217348, se
sídlem v Plzni, Koterovská 522, kteří za účelem podání společné nabídky uzavřeli dne
28. 3. 2012 smlouvu o sdružení „Marius Pedersen Group“, a to z důvodu, že uchazeč
Západočeské komunální služby a. s., IČ 25217348, se sídlem v Plzni, Koterovská 522
(účastník sdružení „Marius Pedersen Group“) nesplnil povinnost stanovenou v § 58
ZVZ,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
686-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č.3 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce zimního
stadionu - I. etapa (rekonstrukce chlazení)“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností HOCHTIEF CZ a.s., IČ: 46678468, se sídlem v Praze 5, Plzeňská
16/3217, 150 00 jako zhotovitelem stavby „Rekonstrukce zimního stadionu - I. etapa
(rekonstrukce chlazení)“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

687-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o užívání silničního pozemku pro zvláštní užívání pro dočasné
užívání silničního pozemku k zajištění dokončení realizace stavby „Kopřivnice chodník Mniší - II.etapa“ pro opravu vozovky komunikace II/486
mezi
městem Kopřivnice jako uživatelem
a
Moravskoslezským krajem, IČ 70890692, se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117,
702 18 zastoupeného z pověření hejtmana kraje Správou silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvkovou organizací, IČ 00095711, se sídlem v Ostravě, Úprkova 795/1,
702 23, středisko Nový Jičín, se sídlem v Šenově u Nového Jičína, Suvorovova
525,741 01 jako vlastníkem silnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

688-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č.4 ke Smlouvě o dílo pro realizaci stavby „Kopřivnice - chodník

21. schůze Rady města Kopřivnice, 22.09.2015, usnesení č. 675 - 691
Mniší – II. 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.
689-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření odboru rozvoje města k rozpočtu města na rok 2015
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

690-

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.

691-

Rada města po projednání
1. u k l á d á
1.1 oddělení kontroly provést u Základní školy Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín,
příspěvkové organizace kontrolu přijatých opatření k odstranění nedostatků zjištěných
při veřejnosprávních kontrolách popsaných v Protokolu o kontrole č. 15/010-M/H a
Protokolu o kontrole č. 15/012-P/H
1.2 oddělení školství, kultury a sportu zajistit provedení kontroly Českou školní
inspekcí ČR.

Mgr. Dagmar Rysová
místostarostka

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

