MĚSTO KOPŘIVNICE

MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE
Rada města Kopřivnice
PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.:
SPISOVÁ ZNAČKA:
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20581/2018/KnDa
OPE-7772/2014
Daniela Knapková
2736-2768

Usnesení z 86. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 24.04.2018
2736-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání č. NJ/106/a/2018/Na na akci
„Chodníkové těleso podél komunikace II/482 na ulici Obránců míru v Kopřivnici“,
mezi
městem Kopřivnice jako uživatelem silnice
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, ul. 28.října 117, PSČ 702 18,
IČ 70890692, zastoupeným na základě zřizovací listiny Správou silnic
Moravskoslezského kraje, p.o., se sídlem v Ostravě, ul. Úprkova 795/1, PSČ 702 23,
středisko Nový Jičín, se sídlem v Šenově u Nového Jičína, ul. Suvorovova 525, PSČ
741 01, IČ 00095711 jako vlastníkem silnice,
jejímž předmětem je užívání silnice pro zvláštní užívání,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

2737-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017 na realizaci
stavby „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností Severomoravská stavební společnost s. r.o., IČ 47153849, se sídlem
v Šenově u Nového Jičína, Suvorovova 573, 742 42 jako zhotovitelem,
jehož předmětem je změna předmětu a ceny díla na základě provedených víceprací
a méněprací,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2738-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
o zahájení otevřeného zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávku
interiéru pro stavby „Komunitní centrum Kopřivnice“ a „Vznik sociálně terapeutických
dílen“
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,
v platném znění pro veřejnou zakázku na dodávku interiéru pro stavby „Komunitní
centrum Kopřivnice“ a „Vznik sociálně terapeutických dílen“
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3. ukládá
vedoucímu odboru rozvoje města zajistit před zahájením zadávacího řízení
zapracování případných připomínek vzešlých z posouzení zadávacích podmínek k
veřejné zakázce na dodávku interiéru pro stavby „Komunitní centrum Kopřivnice“ a
„Vznik sociálně terapeutických dílen“ poskytovatelem dotace
4. 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 dodávku interiéru pro stavby „Komunitní centrum Kopřivnice“ a
„Vznik sociálně terapeutických dílen“, ve složení:
4. 1.
4. 2.
4. 3.
4. 4.
4. 5.
2739-

Ing. Miroslav Kopečný, člen komise a jeho náhradník Stanislav Šimíček
Mgr. Lenka Galiová, členka komise a její náhradnice Bc. Dagmar Oprštěná, DiS.
Mgr. Jiří Štěpán, člen komise a jeho náhradník Ing. arch. Milan Šmíd
Ing. Jitka Pechová, členka komise a její náhradnice Ing. Lenka Šimečková
Ing. Pavlína Gajdušková, členka komise a její náhradník Ludvík Michalec

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 nájemce bytu <anonymizováno> pana Tomáše Dorociáka, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m2, za podmínky složení jistoty k bytu, a to
do šesti měsíců od uzavření nájemní smlouvy
1.2 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 30 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
1.3 nájemce bytu <anonymizováno> paní Evu Gumanovou, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m2, za podmínky složení jistoty k bytu, a
to do šesti měsíců od uzavření nájemní smlouvy
2. s o u h l a s í
s podnájmem bytu podle bodu 1.2 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.

2740-

Rada města po projednání
1. r o z h o d u j e
1.1. na základě protokolu z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „ZŠ Milady Horákové –
bezbariérová výtahová plošina“, který tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu, o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče NH stavby
s.r.o., IČ 28980697, se sídlem v Palkovicích, Palkovice 158,739 41 za cenu plnění ve
výši 1.746 515,51 Kč bez DPH
1.2. na základě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek, posouzení a
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hodnocení nabídek k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „ZŠ Milady
Horákové – bezbariérová výtahová plošina“, který tvoří přílohu č. 1 podkladového
materiálu, o dalším pořadí uchazečů takto:
2. Severomoravská stavební společnost s.r.o., IČ 47153849, se sídlem v Šenově u
Nového Jičína, Suvorova 573, 742 42
2. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo č. 10/2018/OMM
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
NH stavby s.r.o., se sídlem v Palkovicích, Palkovice 158, 739 41, IČ 28980697, jako
zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizace stavby: „ZŠ Milady Horákové – bezbariérová výtahová
plošina“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2741-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 20/2018 k rozpočtu města na rok 2018
ve znění návrhu odboru majetku města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

2742-

Rada města po projednání
1. r o z h o d u j e
1.1. na základě protokolu z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „ZŠ Emila Zátopka –
rekonstrukce sociálního zařízení - hlavní budova“, který tvoří přílohu č. 1
podkladového materiálu, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou je
nabídka uchazeče NH stavby s.r.o., IČ 28980697, se sídlem v Palkovicích, Palkovice
158,739 41 za cenu plnění ve výši 3.999 900,00 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: „ZŠ Emila
Zátopka – rekonstrukce sociálního zařízení – hlavní budova“, který tvoří přílohu č. 1
podkladového materiálu, o dalším pořadí uchazečů takto:
2. TOKAMA stavební s.r.o., IČ 01445961, se sídlem ve Sviadnově, Ostravská 19, 739
25
3.THERM spol. s r.o., IČ 42766991, se sídlem v Ostravě – Zábřeh, Pavlova 1351/44
4. Severomoravská stavební společnost s.r.o., IČ 47153849, se sídlem v Šenově u
Nového Jičína, Suvorovova 573
2. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo č. 23/2018/OMM
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
NH stavby s.r.o., se sídlem v Palkovicích, Palkovice 158, 739 41, IČ 28980697, jako
zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizace stavby: „ZŠ Emila Zátopka – rekonstrukce sociálního
zařízení - hlavní budova“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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2743-

Rada města po projednání
1. v y l u č u j e
ze zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce: „ZŠ Alšova –
rekonstrukce sociálních zařízení – III. etapa – pavilon družiny, vedení a tělocvičen“
účastníka zadávacího řízení společnost BDSTAV MORAVA s.r.o., IČ 26807947, se
sídlem v Bruzovicích, Bruzovice 88, PSČ 739 36, a to z důvodu nesplnění bodu 14.4.
zadávací dokumentace dle přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. r o z h o d u j e
2.1. na základě protokolu z jednání hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce: „ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení – III. etapa – pavilon
družiny, vedení a tělocvičen“, který tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu, o výběru
ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče společnosti THERM
spol. s r.o., IČ 42766991, se sídlem v Ostravě – Zábřeh, Pavlova 1351/44, PSČ 700
30 za cenu plnění ve výši 6.749 714,01 Kč bez DPH
2.2. na základě protokolu z jednání hodnotící komise k podlimitní veřejné zakázce na
stavební práce: „ZŠ Alšova – rekonstrukce sociálních zařízení – III. etapa – pavilon
družiny, vedení a tělocvičen“, který tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu, o dalším
pořadí uchazečů takto:
2. STASEKO PLUS s.r.o., IČ 25853473, se sídlem v Českém Těšíně, Slezská
2101/15, PSČ 737 01
3. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo č. 17/2018/OMM
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
THERM spol. s r.o. se sídlem v Ostravě – Zábřehu, Pavlova 1351/44, PSČ 700 30,
IČ 42766991 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizace stavby: „ZŠ Alšova - rekonstrukce sociálních zařízení III. etapa – pavilon družiny, vedení a tělocvičen “,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2744-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o partnerství na akci „70 let povýšení Kopřivnice na město“
mezi
městem Kopřivnice
a
Muzeem Novojičínska, příspěvkovou organizací, se sídlem v Novém Jičíně, 28. října
12, PSČ 742 11, IČ 00096296,
jejímž předmětem je poskytnutí 32ks jarmarečních stánků ve dnech 25. – 26. 8.2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2745-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi
městem Kopřivnice jako budoucím povinným
a
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manžely Davidem Vašicou, < anonymizováno > a Janou Vašicovou,
<anonymizováno> jako budoucími oprávněnými,
jejímž předmětem je zatížení části pozemku parc. č. 252/10 v katastrálním území
Drnholec nad Lubinou,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2746-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření souhlasu s dočasným užíváním a vstupem na pozemky
mezi
městem Kopřivnice jako vlastníkem pozemků
a
Povodím Odry, s.p., se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava, Varenská 3101/49, PSČ
701 26, IČ 70890021, DIČ CZ70890021, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584, jako investorem,
jehož předmětem je dočasné užívání a vstup na části pozemků parc. č. 2444, 2156
v k.ú. Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2747-

Rada města po projednání

1. bere na vědomí

žádost o nájem nebytových prostor podanou dne 10. 04. 2018 Ing. arch. Monikou
Drholeckou,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
Ing. arch. Moniku Drholeckou se sídlem v Kopřivnici, Sadová 883, IČ 87133300
nájemcem nebytových prostor č. 5 o celkové výměře 93,67 m2 umístěných v 2. NP
objektu č. p. 890, který je součástí pozemku parcelní č. 101 v k. ú. Kopřivnice, na ulici
Školní za nájemné stanovené sazbou ve výši 800,- Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou
za účelem zřízení uměleckého ateliéru s kanceláří.
2748-

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města prodat spoluvlastnický podíl ve výši 7859/105756 k pozemku
p.č. 3363/8 o výměře 242 m2 – zastavěná plocha a nádvoří v katastrálním území
Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2749-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
mezi
městem Kopřivnice jako povinným
a
Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s., se sídlem v Ostravě –
Mariánské Hory, 28. října 1235/169, 709 00, IČ 45193665 jako oprávněným,
jejímž předmětem je zatížení pozemků parcelní číslo 33/14, 33/1, 90/1, 991/24
v katastrálním území Vlčovice a pozemků parcelní číslo st.44, 95/3, 95/5, 123/1, 806/1,
807/5, 807/18, 807/22 v katastrálním území Mniší vodovodním řadem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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2750-

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města darovat části pozemků p.č. st. 62 o výměře cca 8 m2, p.č.
96/2 o výměře cca 8 m2, p.č. 806/1 o výměře cca 25m2 v katastrálním území Mniší,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2751-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 podmínky partnerství v rámci Běhu rodným krajem Emila Zátopka pro rok 2018 ve
znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
společností UnionOcel, s.r.o. se sídlem v Praze 5, Bavorská 2780/2, Stodůlky, 155 00,
IČ 26487292,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3 uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
společností V+V SAVEKO s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346/26b, 742 21,
IČ 25818881,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
1.4 uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
společností Erich Jaeger, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici - Vlčovice, Průmyslový park 304,
742 21, IČ 25785079,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
1.5 uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
společností FAVEA a.s. se sídlem v Kopřivnici, B. Němcové 580/1b, 742 21, IČ
60318287,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu
1.6 uzavření smlouvy o reklamě
mezi
městem Kopřivnice
a
společností SLUMEKO, s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Štefánikova 58/31, 742 21, IČ
25376021,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového materiálu
1.7 uzavření smlouvy o reklamě
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mezi
městem Kopřivnice
a
společností CROMODORA WHEELS s.r.o. se sídlem v Mošnově, Průmyslová 369,
Mošnov, 742 51, IČ 27779017,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkladového materiálu.
2752-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 17/2018 k rozpočtu města na rok 2018
ve znění návrhu odboru školství, kultury a sportu předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 podkladového materiálu.

2753-

Rada města po projednání
1. r o z h o d u j e
1.1. na základě čl. 9 odst. 17 Zásad vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací
o výjimce z postupů dle směrnice č. 13/2016 o veřejných zakázkách malého rozsahu
tak, že na veřejné zakázky vztahující se k projektu „Modernizace učebny přírodopisu“
dle výzvy 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu zadavatele Základní škola Emila
Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, IČ 64125866, se tato směrnice
nepoužije
1.2. na základě čl. 9 odst. 17 Zásad vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací
o výjimce z postupů dle směrnice č. 13/2016 o veřejných zakázkách malého rozsahu
tak, že na veřejné zakázky vztahující se k projektu „Vybudování jazykové učebny“ dle
výzvy 66 - Infrastruktura pro vzdělávání - integrované projekty ITI v rámci
Integrovaného regionálního operačního programu zadavatele Základní škola
Kopřivnice - Mniší okres Nový Jičín, příspěvková organizace, IČ 70988641, se tato
směrnice nepoužije.

2754-

Rada města po projednání
bere na vědomí
výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2018/2019,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2755-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 prázdninový provoz v Mateřských školách Kopřivnice okres Nový Jičín,
příspěvkové organizaci v roce 2018
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 prázdninový provoz v mateřské škole při Základní škole a Mateřské škole
Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci v roce 2018
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

2756-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z fondu rozvoje a rezerv z rozpočtu města
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
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a
Lubomírem Sazovským, <anonymizováno> jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace z fondu rozvoje a rezerv na
realizaci pamětní desky Milana Rastislava Štefánika v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2757-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního
programu „Program na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok
2018“ na realizaci projektu s názvem „Aktivní senior 2018“
1.2 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
mezi
městem Kopřivnice jako příjemcem
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 18, IČ 70890692,
jako poskytovatelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.3 rozpočtové opatření č. 19 /2018 k rozpočtu města na rok 2018
ve znění návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví předloženého prostřednictvím
přílohy č. 3 podkladového materiálu.

2758-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost o udělení výjimky z Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města
Kopřivnice,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
udělení výjimky paní Aleně Vilišové, <anonymizováno> a paní Miroslavě Vilišové
<anonymizováno> ve smyslu části čtvrté, článku 12 Udělování výjimek, odst. 1
„Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice“ účinných od
01.01.2018.

2759-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu o vytíženosti ubytování na krizových místech v noclehárně v roce 2018,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. ukládá
příspěvkové organizaci Středisku sociálních služeb města Kopřivnice pokrýt vzniklé
náklady na krizovou pomoc dle bodu 1. tohoto usnesení z provozního příspěvku roku
2018.

2760-

Rada města po projednání
1. schvaluje
přijetí účelové dotace Moravskoslezského kraje schválené usnesením č. 7/790
dne 14.3.2018 Zastupitelstvem Moravskoslezského kraje pro Středisko sociálních
služeb města Kopřivnice, p.o. prostřednictvím rozpočtu města v souladu s příslušnými
ustanoveními zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
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ve znění pozdějších předpisů, ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu
2. souhlasí
s uzavřením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
mezi
Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, p.o., se sídlem v Kopřivnici, Česká
320/29c, IČ 60798891 jako příjemcem
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, IČ 70890692,
jako poskytovatelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
rozpočtové opatření č. 18/2018 k rozpočtu města na rok 2018
ve znění návrhu odboru sociálních věcí a zdravotnictví předloženého prostřednictvím
přílohy č. 4 podkladového materiálu.
2761-

Rada města po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení správy a údržby zeleně v Kopřivnici a místních částech za rok 2017,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2762-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
zprávu o Vyhodnocení hospodaření v Lesích města Kopřivnice za rok 2017,
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 a 2 podkladového materiálu.

2763-

Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení systému nakládání s komunálními odpady na území města
Kopřivnice v roce 2017,
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 – 6 podkladového materiálu.

2764-

Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení nepřetržité havarijní služby na vodách za rok 2017,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2765-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla
č. 2687/D/NJ/2018
mezi
městem Kopřivnice jako investorem stavby
a
společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem v Ostravě
– Mariánských Horách, 28. října 1235/169, PSČ 709 00, IČ 45193665, jako
provozovatelem vodárenského zařízení,
jejímž předmětem je stanovení podmínek pro realizaci a budoucí provoz stavby
chodníkového tělesa v rámci projektu „Regenerace parků na ul. Pionýrská-Sadová v
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Kopřivnici“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2766-

Rada města po projednání
v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích)
1. bere na vědomí
zápis o průběhu konkurzního řízení dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech
konkurzního řízení a konkurzních komisích na vedoucí pracovní místo
ředitele/ředitelky Základní školy a Mateřské školy Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres
Nový Jičín, příspěvková organizace,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. jmenuje
na základě vyhlášeného konkurzního řízení dle vyhlášky č. 54/2005 Sb., o
náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích s účinností od 01.08.2018
paní Mgr. Zdeňku Havlíkovou na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy a
Mateřské školy Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín, příspěvková
organizace.

2767-

Rada města po projednání
1. zřizuje
1.1 s účinností od 01.06.2018 pracovní pozici „Referent – Investice“ v oddělení
Investic, odbor rozvoje města
1.2 s účinností od 01.07.2018 pracovní pozici „Referent – Registr řidičů“ v oddělení
správních agend, odbor správních činností
2. zrušuje
s účinností od 01.07.2018 pracovní pozici „Referent - Živnostenský úřad“ v oddělení
Obecní živnostenský úřad, odbor správních činností
3.stanovuje
celkový přepočtený počet zaměstnanců v pracovním poměru ke dni 01.06.2018 na
185, z toho 179 na dobu neurčitou a 6 zaměstnanců na dobu určitou (3 pracovníci v
rámci VPP, 1 referent „Rozpočet, finanční rozbory“, 1 projektový manažer MAP, 1
referent školství - administrátor projektu MAP),
a nad tento počet umožňuje tajemníkovi MÚ uzavírat dohody o pracích konaných
mimo pracovní poměr a pracovní poměry na dobu určitou jako zástupy za dočasně
nepřítomné zaměstnance
4. schvaluje
vnitroorganizační směrnici Dodatek č. 2 Organizačního řádu Městského úřadu
Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

2768-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce
mezi
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městem Kopřivnice jako půjčitelem
a
Regionálním muzeem v Kopřivnici, o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 367/1, IČ
25 39 45 09, jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je bezplatné užívání 3 obrazů k výstavním účelům v prostorách
Muzea Fojtství v Kopřivnici v době od 14.5.2018 do 4.9.2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

Mgr. Lumír Pospěch
místostarosta
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