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Usnesení z 82. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 06.03.2018

2640-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě a smlouvy o
právu provést stavbu
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí oprávněnou a stavebníkem
a
podnikem Povodí Odry, s.p., se sídlem v Ostravě - Moravské Ostravě, Varenská
3101/49, PSČ 702 00 Ostrava, IČ 70890021, jako stranou budoucí povinnou a
vlastníkem,
jejímž předmětem je budoucí zatížení části pozemků parc. číslo 991/1 - vodní plocha,
parc. číslo 991/25, 991/29, 991/31 - ostatní plocha, v katastrálním území Vlčovice
v rozsahu vyznačeném v situaci přiložené ke smlouvě, v rámci Projektu
Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2641-

Rada města po projednání
1. vylučuje
na základě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, který
tvoří přílohu č.1 podkladového materiálu, účastníka veřejné zakázky „Parkoviště
sídliště SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1“ společnost NOSTA, s.r.o., IČ 47671416, se
sídlem v Novém Jičíně, Svatopluka Čecha 2088/13, PSČ 741 01.
Důvodem vyloučení účastníka je nesplnění kvalifikačních požadavků stanovených
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
2. rozhoduje
na základě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Parkoviště sídliště SEVER,
parc.č. 1373/6, 1374/1“, který tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu o výběru
nabídky, kterou je nabídka uchazeče společnosti JANKOSTAV s.r.o., IČ 25855581, se
sídlem v Ostravě – Kunčicích, Štěpaňákova 714/31, PSČ 719 00, za cenu plnění ve
výši 4 831 984,20 Kč bez DPH
3. schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
„Parkoviště sídliště SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
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a
společností JANKOSTAV s.r.o., IČ 25855581, se sídlem v Ostravě – Kunčicích,
Štěpaňákova 714/31, PSČ 719 00 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizace stavby „Parkoviště sídliště SEVER, parc.č. 1373/6,
1374/1“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2642-

Rada města po projednání
1. v y l u č u j e
na základě protokolu o druhém jednání hodnotící komise ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 48 odst. 2
písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, účastníka zadávacího
řízení společnost THERM spol. s r.o., IČ 42766991, se sídlem v Ostravě – Zábřehu,
Pavlovova 1351/44, 700 30, ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce
s názvem „Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“. Důvodem vyloučení
účastníka zadávacího řízení je skutečnost, že účastník nedoložil k prokázání
hodnocení kritéria Kvalita týmu k osobě zástupce stavbyvedoucího min. 2 stavby
odpovídající požadavkům zadavatele tj. realizace staveb obdobného charakteru
k předmětu zakázky, tj. stavby týkající se výstavby nebo rekonstrukce budov
občanského vybavení dle definice uvedené v ustanovení § 6 vyhlášky č. 398/2009 Sb.
a nesplnil požadavek dle bodu 14.3 Podrobných podmínek zadávací dokumentace.
2. r o z h o d u je
2.1 na základě zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce
„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“, která tvoří přílohu č. 1 podkladového
materiálu, a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče
STASEKO PLUS s.r.o., IČ 25853473, se sídlem v Českém Těšíně, Slezská 2101/15,
737 01, s cenou plnění ve výši 8.714.508,00 Kč bez DPH.
2.2 na základě zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce na stavební práce
„Vznik sociálně terapeutických dílen v Kopřivnici“, která tvoří přílohu č. 1 podkladového
materiálu, a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, o dalším pořadí uchazečů takto:
2. BDSTAV MORAVA, s.r.o., IČ 26807947, se sídlem v Bruzovicích, Bruzovice
88, 739 36
3. COMMODUM, spol. s r.o., IČ 46577238, se sídlem ve Valašské Bystřici,
Valašská Bystřice 225, 756 27
4. Strojírny a stavby Třinec, a.s., IČ 47674539, se sídlem v Třinci – Staré Město,
Průmyslová 1038, 739 61
3. s c h v a l u j e
uzavření Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku: „Vznik sociálně terapeutických dílen
v Kopřivnici“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností STASEKO PLUS s.r.o., IČ 25853473, se sídlem v Českém Těšíně,
Slezská 2101/15, 737 01 jako zhotovitelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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2643-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 společné nájemce bytu <anonymizováno> manžele Igora Karmanského,
<anonymizováno> a Jiřinu Karmanskou, <anonymizováno> za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 43,76 Kč/m2 a za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu, k němuž
přistupují, a to do 31.03.2018
1.2 nájemce bytu <anonymizováno> paní Radku Kysilkovou, <anonymizováno>, za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m2 a za podmínky úhrady dohodnuté výše
dluhu, k němuž přistupuje, a to do 31.03.2018 a za podmínky vrácení stávajícího bytu,
který užívá
1.3 nájemce bytu <anonymizováno> Armádu spásy v České republice, z.s.,
IČ 40613411, se sídlem v Praze 5 - Stodůlky, Petržílkova 2565/23, za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m2, za podmínky složení jistoty k bytu, a to na základě
výjimky z „Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice“ účinných
od 01.01.2018, ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst. 1 a 2
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
2.1 uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
manžely Igorem Karmanským, <anonymizováno> a Jiřinou Karmanskou,
<anonymizováno> jako přistupujícími k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2.2 uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
paní Radkou Kysilkovou, <anonymizováno> jako přistupující k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
3. s o u h l a s í
s podnájmem bytu podle bodu 1.3 tohoto usnesení, jehož nájemcem je Armáda spásy
v České republice, z.s., IČ 40613411, se sídlem v Praze 5 - Stodůlky, Petržílkova
2565/23, a to na dobu a za podmínek sjednaných Smlouvou o spolupráci uzavřenou
dne 19.12.2017 v rámci programu Sociální bydlení v Kopřivnici - Prevence
bezdomovectví.

2644-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako obdarovaným
a
Římskokatolickou farností Lubina, se sídlem v Kopřivnici, Lubina 201, PSČ 742 21,
IČ 48808521 jako dárcem,
jejímž předmětem je darování pozemku parc. č. 87 – zastavěná plocha a nádvoří,
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jehož součástí je stavba jiná st. bez čp/če v k. ú. Větřkovice u Lubiny,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2645-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 11/2018 k rozpočtu města na rok 2018,
ve znění návrhu odboru majetku města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

2646-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
1.1. na základě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „Výrobní
hala CIREX č.p. 306 v Podnikatelském parku Kopřivnice – výměna oken“, který tvoří
přílohu č. 1 podkladového materiálu, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
kterou je nabídka uchazeče společnosti PVC OKNA, s.r.o., IČ 26844168, se sídlem ve
Frýdlantu nad Ostravicí, Nová Ves ev.č. 139, 738 11, za cenu plnění ve výši
1 058 872,50 Kč bez DPH
1.2. na základě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „Výrobní
hala CIREX č.p. 306 v Podnikatelském parku Kopřivnice – výměna oken“, který tvoří
přílohu č. 1 podkladového materiálu, o dalším pořadí uchazečů takto:
2. WD OKNA, s.r.o., se sídlem v Příboře, Místecká 1111, 742 58, IČ 61943592
3. STAVBY – OKNA – DOLEŽAL, s.r.o., se sídlem v Petřvaldu u Karviné, Podlesní
1827, 735 41, IČ 26830272
4. THERM, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě – Zábřehu, Pavlovova 1351/44, 700 30, IČ
42766991
2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností PVC OKNA, s.r.o., se sídlem ve Frýdlantu nad Ostravicí, Nová Ves ev.č.
139, 738 11, IČ 26844168 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je zhotovení stavby: „Výrobní hala CIREX č.p. 306 v
Podnikatelském parku Kopřivnice – výměna oken“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2647-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o právu provést stavbu
mezi
městem Kopřivnice jako vlastníkem pozemků
a
RNDr. Alenou Olšákovou, <anonymizováno> Mgr. et Mgr. Radmilou Bečanovou,
<anonymizováno>, Olgou Krmáškovou, <anonymizováno>, Arpádem Peštou,
<anonymizováno>, Dominikou Peštovou, <anonymizováno> jako stavebníky,
jež jsou zastoupeni na základě plné moci Ing. arch. Marikou Jančovou,
<anonymizováno>,
jejímž předmětem je vyslovení souhlasu s umístěním stavebních objektů na
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pozemcích p.č. 591/1, p.č. 581/2 a p.č. 358/2 v katastrálním území Drnholec nad
Lubinou v rámci stavby „Kopřivnice Lubina Sýkorec I - inženýrské sítě, zpevněné
plochy a sjezd "
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2648-

Rada města po projednání
1. v y l u č u j e
ze zadávacího řízení k veřejné zakázce na stavební práce: „Energetické úspory
v bytovém domě na ulici Česká v Kopřivnici“ tyto účastníky zadávacího řízení:
společnost VAPES CE, s r. o., IČ 25888595, se sídlem v Horní Suché, Stonavská č.p.
51/6, 735 35, společnost Tomáš STRAUB, s.r.o., IČ 27762939 se sídlem v Hlučíně,
Ostravská 1847, 748 01, společnost STASEKO PLUS s. r. o., IČ 25853473, se sídlem
v Českém Těšíně, Slezská č.p. 2101/15, 737 01 z důvodu nesplnění bodu 14.4.
zadávací dokumentace a společnost BDSTAV MORAVA, s.r.o., IČ 26807947 se
sídlem v Bruzovicích, Bruzovice 88, 739 36, a to v souladu s ustanovením § 48, odst.
2, písm. b) zákona 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, pro nedoplnění nabídky na základě žádosti ve stanovené lhůtě, dle přílohy č.
1 podkladového materiálu
2. r o z h o d u j e
2.1. na základě protokolů z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební
práce: „Energetické úspory v bytovém domě na ulici Česká v Kopřivnici“, který tvoří
přílohu č. 1 podkladového materiálu, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
kterou je nabídka uchazeče Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČ 25585142, se sídlem v
Hruškách, U zbrojnice 588, 691 56 za cenu plnění ve výši 15 604 026,30 Kč bez DPH
2.2. na základě protokolů z jednání hodnotící komise k veřejné zakázce na stavební
práce: „Energetické úspory v bytovém domě na ulici Česká v Kopřivnici“, který tvoří
přílohu č. 1 podkladového materiálu, o dalším pořadí uchazečů takto:
2. THERM, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě - Zábřehu, Pavlovova 1351/44, 700 30
3. Stavos Stavba, a.s. se sídlem v Ostravě Zábřehu, U studia 3189/35, 700 30
4. COMMODUM, spol. s r.o., se sídlem ve Valašské Bystřici, Valašská Bystřice 225,
756 27
3. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo č. 19/2018/OMM
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností Hrušecká stavební spol. s.r.o., IČ 25585142, se sídlem v Hruškách, U
zbrojnice 588, 691 56 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizace stavby: „Energetické úspory v bytovém domě na ulici
Česká v Kopřivnici“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2649-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku číslo 1/2018 ke smlouvě o dodávce vody z vodovodu a odvádění
odpadních vod kanalizací VVVK číslo 2247 ze dne 28.07.2008
mezi
městem Kopřivnice jako odběratelem
a
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společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem
v Ostravě, Mariánských Horách, 28. října 1235/169, IČ 45193665 jako dodavatelem,
jehož předmětem je doplnění seznamu odběrných míst,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2650-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
o zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce s názvem „ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení – III. Etapa –
pavilon družiny, vedení a tělocvičen“
2. schvaluje
rozsah Zadávací dokumentace vč. technických a obchodních podmínek a návrhu
smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních
zařízení – III. Etapa – pavilon družiny, vedení a tělocvičen “,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3.pověřuje
k provádění úkonů v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek komisi pro otevírání obálek s nabídkami, pro posouzení a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce na stavební práce s názvem: „ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních
zařízení - III. Etapa – pavilon družiny, vedení a tělocvičen “, ve složení:
Ing. Miroslav Kopečný, předseda komise a jeho náhradník Mgr. Lumír Pospěch
Mgr. Milan Bureš, člen komise a jeho náhradník Mgr. Jiří Štěpán
Ing. Kamil Žák, člen komise a jeho náhradník p. Michal Krpec
p. Miloš Sopuch, člen komise a jeho náhradník Ing. Vladimíra Martiníková
Mgr. Veronika Chromíková, člen komise a její náhradník Mgr. Julie Hyvnarová

2651-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako vlastníkem služebných pozemků
a
Mgr. Petrou Burovou, <anonymizováno>, Ing. Martinem Škodou, <anonymizováno>
jako vlastníky panujících pozemků,
jejímž předmětem je zatížení pozemků p.č. 806/1, p.č. 352/3, p.č. 832/6 ve prospěch
pozemků p.č. 81/2, p.č. 366/2, p.č. 366/3, p.č. 366/19, p.č. 366/64, p.č. 81/5, p.č.
366/20, p.č. 832/4 v katastrálním území Mniší vodovodní přípojkou,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako vlastníkem služebných pozemků
a
společností LEXURES a.s., se sídlem v Příboře, Místecká 286, PSČ 742 58, IČ
28221133,
jako vlastníkem panujících pozemků,
jejímž předmětem je zatížení pozemků p.č. 806/1, p.č. 352/3, p.č. 832/6 ve prospěch
pozemků p.č. st. 400, jehož součástí je stavba rodinného domu Mniší čp 232, p.č.
366/12 a p.č. 832/3 v katastrálním území Mniší vodovodní přípojkou
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
2652-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby č. IZ-12-8000744/VB/2
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene
a
společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem v Děčíně IV – Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02 , IČ 24729035, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským
soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145 jako stranou budoucí oprávněnou
z věcného břemene,
jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků p.č. 1285/1, p.č. 1285/42, p.č. 105/6,
p.č. 765/4, p.č. 765/16 v katastrálním území Kopřivnice přeložkou energetického
zařízení v rámci revitalizace centra Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2653-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39/2017/OMM ze dne 18.10.2017
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností THERM, spol. s.r.o., se sídlem v Ostravě, ul. Pavlovova 1351/44, 700 30,
IČ 42766991 jako zhotovitelem,
jehož předmětem je změna rozsahu, ceny a termínu dokončení díla - Zateplení
obvodového pláště a nátěr střech – bytové domy č.p. 703 – 706, 707 – 710, 711 – 714,
785 – 786 v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2654-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu části pozemku parc. č. 1285/1 v katastrálním území
Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
Evou Pflegerovou, se sídlem v Čelechovicích, Čelechovice č.p. 26, PSČ 751 03, IČ
718 17 433 jako nájemcem,
jejímž předmětem je nájem uvedeného pozemku za účelem umístění lunaparku v době
konání pouti v roce 2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2655-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi
městem Kopřivnice jako stranou povinnou ze služebnosti
a
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., se sídlem v Ostravě, 28.
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října 169, PSČ 709 45, IČ 45193665, DIČ CZ45193665, zapsanými v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 347, jako stranou
oprávněnou ze služebnosti,
jejímž předmětem je zatížení části pozemku parc. č. 953/1 v katastrálním území
Kopřivnice v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu číslo 4102-4599/2017,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2656-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako vlastníkem služebného pozemku
a
panem Zbyňkem Mechlem, <anonymizováno> jako vlastníkem panujícího pozemku,
jejímž předmětem je zatížení pozemku p.č. 548/1 ve prospěch pozemku p.č. 400/5
v katastrálním území Drnholec nad Lubinou uložením vodovodní a kanalizační přípojky
tak, jak je vyznačeno v geometrických plánech č. 1183-83/2017 a č. 1182-82/2017,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2657-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou budoucí povinnou
a
společností GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ
400 01, IČ 27295567, DIČ CZ27295567, vedeném Krajským soudem v Ústí nad
Labem, oddíl C, vložka 23083, jako stranou budoucí oprávněnou,
jejímž předmětem je budoucí zatížení části pozemků parc. č. 847/1, 847/14, 847/22,
847/23, 847/3, 847/24, 875/2, 875/3, 875/5, 875/6, 875/7, 875/8, 875/9, 875/10, 887/1,
906/1, 913, 919/1 a 926/1 v katastrálním území Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2658-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí stranou povinnou
a
panem Miroslavem Šablaturou <anonymizováno> jako budoucí stranou oprávněnou,
jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemku p.č. 845 v katastrálním území Mniší
vodovodní přípojkou a napojením sjezdu z pozemků p.č. 904 a p.č. 415/9
v katastrálním území Mniší,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2659-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
o zahájení zjednodušeného podlimitního řízení k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce s názvem „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č. p.
243 v Kopřivnici - II. etapa - oprava střešního pláště“
2. s c h v a l u j e
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rozsah Zadávací dokumentace vč. technických a obchodních podmínek a návrhu
smlouvy o dílo ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek pro
veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Celková rekonstrukce objektu vily v
parku Ed. Beneše č. p. 243 v Kopřivnici - II. etapa - oprava střešního pláště“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
3. pověřuje
k provádění úkonů v souladu s § 42 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, v platném znění, komisi pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Celková rekonstrukce objektu
vily v parku Ed. Beneše č. p. 243 v Kopřivnici - II. etapa - oprava střešního pláště“ ve
složení:
Ing. Miroslav Kopečný, předseda komise a jeho náhradník p. Stanislav Šimíček
Mgr. Lumír Pospěch, člen komise a jeho náhradník p. Michal Krpec
Ing. Kamil Žák, člen komise a jeho náhradník Ing. Vladimíra Martiníková
p. Miloš Sopuch, člen komise a jeho náhradník p. Zdeňka Todićová
Mgr. Veronika Chromíková, člen komise a její náhradník Mgr. Julie Hyvnarová
2660-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17.07.2017
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností Beskydská stavební a.s., se sídlem v Třinci, ul. Frýdecká 225, 739 61,
IČ 28618891 jako zhotovitelem,
jehož předmětem je změna rozsahu a ceny díla Celková rekonstrukce objektu vily
v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2661-

Rada města po projednání
1. v y l u č u j e
ze zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „Rozšíření
chodníku ul. Dělnická – Nádražní v Kopřivnici“ účastníka zadávacího řízení společnost
SLUMEKO, s.r.o., IČ 25376021, se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58, 742 21, a to
z důvodu nedoložení dokladů o splnění kvalifikačních předpokladů – tři relevantní
reference za posledních pět let ve finančním objemu min. 1 000 000 Kč s DPH
2.rozhoduje
2.1. na základě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „Rozšíření
chodníku ul. Dělnická – Nádražní v Kopřivnici“, který tvoří přílohu č. 1 podkladového
materiálu, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče V
+ V SAVEKO, s.r.o., IČ 25818881, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, 742 21 za
cenu plnění ve výši 1 219 798,72 Kč bez DPH
2.2. na základě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a
hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „Rozšíření
chodníku ul. Dělnická – Nádražní v Kopřivnici“, který tvoří přílohu č. 1 podkladového
materiálu, o dalším pořadí uchazečů takto:
2. DEMSTAV GROUP, s.r.o., se sídlem v Hranicích, Tř. 1. máje 243, 753 01, IČ
27844935
3. SATES MORAVA spol. s r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Železničního vojska
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1386, 757 01,IČ 60775530
4. JANKOSTAV s.r.o., se sídlem v Ostravě – Kunčicích, Štěpaňákova 714/31, 719 00,
IČ 25855581
3.schvaluje
uzavření smlouvy o dílo č. 11/2018/OMM
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
V + V SAVEKO, s.r.o., IČ 25818881, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, 742 21
jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je provedení díla „Rozšíření chodníku ul. Dělnická – Nádražní v
Kopřivnici“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2662-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 žádost Základní školy Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín o
poskytnutí finančního příspěvku na elektroinstalaci a zabezpečení siluety Emila
Zátopka,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 žádost Domu dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvkové
organizace o poskytnutí finančního příspěvku na náklady spojené s dočasným
přemístěním Mateřského centra Klokan do náhradních prostor po dobu rekonstrukce
objektu č.p. 1181 na ul. Francouzská,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3 žádost Mateřských škol Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
o poskytnutí finančního příspěvku na tématické školení kuchařek v rámci projektu
„Skutečně zdravá školka“,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2. schvaluje
rozpočtové opatření č. 10/2018 k rozpočtu města na rok 2018,
ve znění návrhu odboru školství, kultury a sportu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 4 podkladového materiálu.

2663-

Rada města po projednání
schvaluje
Domu dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvkové organizaci
přijetí daru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkladového materiálu.

2664-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm,
Kopřivnice, příspěvkovou organizací se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,
IČ 00601624 jako obdarovanou,
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jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru z Fondu rozvoje a rezerv ve výši
10 000,00 Kč ,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 užití znaku města Kopřivnice v souladu s „Pravidly pro užívání znaku města
Kopřivnice, užití loga Projektu Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice“ a užití
loga 70. výročí povýšení Kopřivnice na město Vyšší odbornou školou, Střední
odbornou školou a Středním odborným učilištěm, Kopřivnice, příspěvkovou organizací
se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ 00601624, při akci Řemeslo má zlaté
dno konané dne 25. a 26. dubna 2018.
2665-

Rada města po projednání
bere na vědomí
seznam vybraných pedagogických pracovníků při příležitosti Dne učitelů,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2666-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, ul. kpt.
Nálepky 1073/10, IČ 22873279 jako příjemcem,
jehož předmětem je poskytnutí dotace na úhradu nákladů spojených s dopravou do
italského partnerského města Castiglione del Lago v roce 2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2667-

Rada města po projednání
schvaluje
Základní škole a Mateřské škole Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín,
příspěvkové organizaci přijetí darů dárců uvedených v příloze č. 1 podkladového
materiálu.

2668-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Rámcové smlouvy o provádění exekucí
mezi
městem Kopřivnice jako oprávněným
a
Exekutorským úřadem Prostějov, se sídlem v Prostějově, Dolní 71, 796 01,
IČ 66243505, zastoupeným Mgr. Lenkou Černoškovou, jako soudním exekutorem,
jejímž předmětem je zajišťování vymáhání pohledávek města,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2669-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720923539 uzavřené dne 9.10.2015
mezi
městem Kopřivnice jako pojistníkem
a
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společností Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem v Praze
8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, IČ 471 16 617 jako pojistitelem,
jehož předmětem je úprava pojistné částky a pojistného,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2670-

Rada města po projednání
1. schvaluje
uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
UNIÍ ROSKA-reg.org. ROSKA Frýdek–Místek, z.p.s., se sídlem ve Frýdku-Místku,
Novodvorská 3052, IČ 64120252, jako obdarovaným,
jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 3.000,- Kč,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. neschvaluje
2.1 poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Společnosti senior, z. s., se sídlem v
Ostravě, Na Jízdárně 18, IČ 26595982,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2.2 poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu města Fondu pro opuštěné a
handicapované děti, se sídlem v Mořkově, Za Sušárnou 391, IČ 27019195,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

2671-

Rada města po projednání
jmenuje
v souladu se schválenou Základní listinou plánu sociálních služeb na území města
Kopřivnice a správního obvodu obce s pověřeným obecním úřadem do funkce vedoucí
pracovní skupiny plánování sociálních služeb Mgr. Marcelu Stryjovou pro pracovní
skupinu Osoby v tíživé životní situaci.

2672-

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)
schvaluje
s účinností od 06.03.2018 vnitroorganizační směrnici Zásady pro použití a tvorbu
sociálního fondu,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2673-

Rada města po projednání
jmenuje
v souladu s vyhláškou MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a
konkurzních komisích členy konkurzní komise pro konkurz na obsazení pracovního
místa ředitele/ředitelky příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola
Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková organizace, ve složení:
•
•
•

2 členové určení zřizovatelem (případně zvolení radou obce)
člen určený ředitelem krajského úřadu (na základě nominace)
odborník v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle
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druhu a typu příslušné školy, školského zařízení
• pedagogický pracovník příslušné právnické osoby vykonávající činnost školy,
školského zařízení (zvolen volbou všech pedagogických pracovníků)
• školní inspektor České školní inspekce (na základě nominace)
• člen školské rady (je-li zřízena, zvolen volbou školské rady),
• 3 přizvaní odborníci s hlasem poradním,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím upravené přílohy č. 1 podkladového
materiálu
2674-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. uzavření Dodatku č. 44 ke smlouvě o převodu softwarových programů číslo
SWR/95/36 ze dne 24.02.1995
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
společností VERA, spol. s r.o., se sídlem v Praze 6 – Vokovicích, Lužná 2,
IČ 62587978 jako poskytovatelem,
jehož předmětem je poskytnutí funkce „Rozhraní – open source mapy základ“ pro
agendu Městská policie a poskytování služeb technické podpory,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2. uzavření Dodatku č. 45 ke smlouvě o převodu softwarových programů číslo
SWR/95/36 ze dne 24.02.1995
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
společností VERA, spol. s r.o., se sídlem v Praze 6 – Vokovicích, Lužná 2,
IČ 62587978 jako poskytovatelem,
jehož předmětem je rozšíření stávajícího programového vybavení VERA Radnice
udělením licence k užití funkce „Rozhraní - Centrální registr vozidel, EUCARIS (CBE)“
a poskytování služeb technické podpory,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2675-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 předžalobní výzvu pana Ing. Kamila Herůdka ze dne 21.02.2018, ve které se
domáhá vydání bezdůvodného obohacení,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 informaci o právním posouzení nároku vzneseného panem Ing. Kamilem
Herůdkem,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. schvaluje
odpověď na předžalobní výzvu Ing. Kamila Herůdka ze dne 21.02.2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím upravené přílohy č. 2 podkladového
materiálu.

2676-

Rada města po projednání
bere na vědomí
informace o stavu řešení zasypání části příkopu pod Bílou horou v souvislosti
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82. schůze Rady města Kopřivnice, 06.03.2018, usnesení č. 2640 - 2676
s vedením vysokého napětí a jeho rekonstrukcí v této oblasti,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

Mgr. Lumír Pospěch
místostarosta
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