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Usnesení z 95. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 23.10.2018
3110-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. rozpočtové opatření č. 54/2018 k rozpočtu města na rok 2018,
ve znění návrhu odboru financí předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu
1.2. úpravu plánu hospodářské činnosti města na rok 2018,
ve znění návrhu odboru financí předloženého prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu.

3111-

Rada města po projednání
1. schvaluje
přípravu a podání žádosti o dotaci pro projekt „Regenerace parků Pionýrská – Sadová
v Kopřivnici“ v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o
poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa č. 4,
specifický cíl 4.4: Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. uděluje
plnou moc k jednání se Státním fondem životního prostředí ČR pro žádost o dotaci
v rámci výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory
v rámci Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa č. 4, specifický cíl 4.4:
Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech a v rámci dalších záležitostí s tím souvisejících
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

3112-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 0257/2018 na akci „Parkoviště sídliště
SEVER, parc.č. 1373/6, 1374/1“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností JANKOSTAV s.r.o., IČ 25855581, se sídlem v Ostravě, Štěpaňákova
714/31, PSČ 719 00 jako zhotovitelem díla,
jehož předmětem je změna předmětu a ceny díla na základě provedených víceprací a
méněprací,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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3113-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody ke smlouvě o dílo č. 0576/2017 na realizaci stavby „Chodník na ul.
Hřbitovní, Kopřivnice – SO 02 Komunikace pro pěší“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností V+V SAVEKO s.r.o., IČ 25818881, se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní
1346, PSČ 742 21 jako zhotovitelem stavby,
jejímž předmětem je schválení víceprací a méněprací realizovaných během provádění
díla,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

3114-

Rada města po projednání

schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 467/2017 na realizaci stavby „Komunitní
centrum Kopřivnice“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností BDSTAV MORAVA, s.r.o., IČ 26807947, se sídlem v Bruzovicích,
Bruzovice 88, 739 36 jako zhotovitelem,
jehož předmětem je změna předmětu a ceny díla na základě provedených víceprací a
méněprací a změna termínu realizace,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
3115-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 společné nájemce bytu <anonymizováno> paní Lenku Bajnarovou,
<anonymizováno> Tomáše Bajnara <anonymizováno> za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 43,76 Kč/m2, za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu,
k němuž přistupují, a to do 31.10.2018, dále za podmínky vrácení stávajícího
bytu, který užívají
1.2 nájemce bytu <anonymizováno> pana Pavla Macháčka, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m2, za podmínky úhrady dohodnuté
výše dluhu, k němuž přistupuje, a to do 31.10.2018
1.3 společné nájemce bytu <anonymizováno> pana Lukáše Tilla, <anonymizováno>
a paní Nikolu Tillovou, <anonymizováno> za dohodnuté měsíční nájemné ve výši
43,76 Kč/m2, za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu, k němuž přistupují, a to
do 31.10.2018 a dále za podmínky vrácení stávajícího bytu <anonymizováno>,
který nyní užívají
1.4 nájemce bytu <anonymizováno> pana Petera Kralingera, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m2, za podmínky úhrady dohodnuté
výše dluhu, k němuž přistupuje, a to do 31.10.2018
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
2.1 uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
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městem Kopřivnice jako věřitelem
a
paní Lenkou Bajnarovou, <anonymizováno> a Tomášem Bajnarem
<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
panem Pavlem Macháčkem, <anonymizováno> jako přistupujícím k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu
2.3 uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
panem Lukášem Tillem, <anonymizováno> a paní Nikolou Tillovou,
<anonymizováno> jako přistupujícími k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu ,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu
2.4 uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
panem Peterem Kralingerem, <anonymizováno> jako přistupujícím k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového
materiálu.
3116-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
problematiku nájemního vztahu k bytu <anonymizováno> v Kopřivnici,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. schvaluje
postup ve věci nájemního vztahu k bytu <anonymizováno>v Kopřivnici,
ve znění návrhu varianty 1 předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

3117-

Rada města po projednání
schvaluje
„Plán zimní údržby místních komunikací v Kopřivnici pro období 2018 – 2019“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3118-

Rada města po projednání
schvaluje
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uzavření smlouvy o poskytování služeb na dodávku elektrické energie
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností CENTROPOL ENERGY, a. s., se sídlem v Ústí nad Labem, Vaníčkova
1594/1, IČ 25458302 jako dodavatelem,
jejímž předmětem je dodávka elektrické energie pro budovu Francouzská č. p. 1181
v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
3119-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
1.1 korekci hodnot spotřeby tepla roku 2011 naměřených fakturačními měřidly
tepla u objektů ZŠ Alšova, ZŠ 17. listopadu, ZŠ Milady Horákové, DDM Kopřivnice
Kapt. Jaroše pro účely hodnocení garantované úspory Projektu EPC Kopřivnice
realizovaného na základě Smlouvy č. 14I0004-13E009 o poskytování energetických
služeb se zaručeným výsledkem ze dne 19.12.2013 ve znění uzavřených dodatků č. 1
– 3 (dále jen „Smlouva o Projektu EPC v Kopřivnici“),
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 realizaci nápravných dodatečných opatření Projektu EPC Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3 realizaci dodatečných úsporných opatření v rozsahu definovaném v Cenové
nabídce rekonstrukce osvětlení v tělocvičně Zimního stadionu Kopřivnice a tělocvičně
ZŠ Emila Zátopka,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
uzavření dodatku č. 4 ke Smlouvě č. 14/0004-13E009 o Projektu EPC v Kopřivnici
ze dne 19.12.2013
mezi
městem Kopřivnice jako klientem
a
EVČ s. r. o., se sídlem v Pardubicích – Zelené předměstí, Arnošta z Pardubic 676,
530 02, IČ 13582275 jako poskytovatelem
a
Amper Savings, a. s., se sídlem v Praze 4, Antala Staška 1076/33a, 140 00, IČ
01428357 jako poskytovatelem,
jehož předmětem je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

3120-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
na základě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce „Oprava povrchů místních
komunikací – Kopřivnice 2018“, který tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu, o
výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky, kterou je nabídka uchazeče SWIETELSKY
s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, IČ 48035599, se sídlem v Brně,
Jahodová 494/60, PSČ 620 00, za cenu plnění ve výši 3 264 035,27 Kč s DPH
2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo
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mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
SWIETELSKY s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava, IČ 48035599, se
sídlem Brně, Jahodová 494/60, PSČ 620 00 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je provedení stavby „Oprava povrchů místních komunikací –
Kopřivnice 2018“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
3121-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o průběhu zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce:
„Rekonstrukce TZB v objektech města Kopřivnice“,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. vylučuje
ze zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce: „Rekonstrukce
TZB v objektech města Kopřivnice“ účastníka zadávacího řízení společnost
STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., se sídlem v Ostravě - Svinově, Navrátilova
668/12, 721 00, a to z důvodu nedoložení Čestného prohlášení o realizovaných
stavebních pracech k hodnotícímu kritériu KVALITA TÝMU dle bodu 14.4 Podrobných
podmínek zadávací dokumentace, v souladu s § 48 odst. 2 písm. a) zákona č.
134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

3122-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
výpověď nájmu nebytových prostor podanou panem Oldřichem Kadlecem dne
17.09.2018,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
uzavření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících
podnikání ze dne 21.11.2014
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
panem Oldřichem Kadlecem, se sídlem v Kunčicích pod Ondřejníkem, Kunčice pod
Ondřejníkem 198, IČ 73251895 jako nájemcem,
jejímž předmětem je ukončení dočasného užívání nebytových prostor nacházejících se
v 1. podzemním podlaží, sestávající se z 9 místností o celkové výměře 123,10 m2
umístěných v objektu č. p. 317/4 na ulici Příčné v Kopřivnici k 30.11.2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

3123-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o průběhu akce „ Most M-01 v Lubině - oprava po přívalových deštích“
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. s c h v a l u je
uzavření dohody o zániku závazku
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
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a
společností AlfaPOL s.r.o., sídlem v Ostravě, U Tiskárny 616/9 , PSČ 702 00 jako
zhotovitelem,
jejímž předmětem je zánik závazku ze smlouvy o dílo ze dne 15. 9. 2017,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 7. 12. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 30. 5. 2018, na
základě které mělo být realizováno dílo: „ Most M-01 v Lubině - oprava po přívalových
deštích“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.
3124-

Rada města po projednání
1. u r č u j e
1.1. uživatelem vývěsní informační vitríny č. 24 na ul. Štefánikova v Kopřivnici Odbor
majetku města Městského úřadu Kopřivnice
1.2. uživatelem vývěsní informační vitríny č. 25 na ul. Štefánikova v Kopřivnici Komisi
pro mezinárodní vztahy společně s Odborem životního prostředí Městského úřadu
Kopřivnice
2. schvaluje
2.1 nájemce vývěsní informační vitríny č. 26 na ul. Štefánikova Kulturní dům
Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru 368/1a, PSČ 74221, IČ 66741122, za
dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu neurčitou
2.2 nájemce vývěsní informační vitríny č. 27 na ul. Štefánikova, Dům dětí a mládeže,
Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvková organizace, se sídlem v Kopřivnici, kpt.
Jaroše 1077, PSČ 74221, IČ 73929182, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč
bez DPH, na dobu neurčitou
2.3 nájemce vývěsní informační vitríny č. 28 na ul. Štefánikova Středisko sociálních
služeb města Kopřivnice, příspěvkovou organizaci, se sídlem v Kopřivnici,
Česká 320/29c, PSČ 74221, IČ 60798891, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960
Kč bez DPH, na dobu neurčitou
2.4 nájemce vývěsní informační vitríny č. 8 na ul. Štefánikova pana Bc. Adama
Hanuse, za politické uskupení Krásná Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Dukelská
1062, PSČ 74221, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu
neurčitou
2.5 nájemce vývěsní informační vitríny č. 6 na ul. Štefánikova hnutí ANO 2011,
se sídlem v Praze 11 - Chodov, Babická 2329/2, PSČ14900, IČ 71443339,
za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu neurčitou
2.6 nájemce vývěsní informační vitríny č. 5 na ul. Štefánikova Občanskou
demokratickou stranu, se sídlem v Praze, Truhlářská 9, PSČ.11000, IČ 16192656, za
dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu neurčitou
2.7 nájemce vývěsní informační vitríny č. 13 na ul. Štefánikova Křesťanskou
a demokratickou unii - Československou stranu lidovou, se sídlem v Praze - Novém
Městě, Karlovo Náměstí 317/5, IČ 00442704, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960
Kč bez DPH na dobu neurčitou
2.8 nájemce vývěsní informační vitríny č. 9 na ul. Štefánikova SNK Evropští
demokraté, se sídlem v Pardubicích, Perštýnské náměstí 117, PSČ 53021,
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IČ 70869553, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu
Neurčitou
2.9 nájemce vývěsní informační vitríny č. 7 na ul. Štefánikova Komunistickou stranu
Čech a Moravy, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Politických vězňů 1531/9,
PSČ 11121, IČ 00496936, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na
dobu neurčitou
2.10 nájemce vývěsní informační vitríny č. 2 na ul. Štefánikova Svoboda a přímá
demokracie – Tomio Okamura (SPD), se sídlem Praha 1, Staré Město, Rytířská́ 410/6,
PSČ 11000, IČ 04134940, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na
dobu neurčitou
2.11 nájemce vývěsní informační vitríny č. 3 na ul. Štefánikova Českou pirátskou
stranu, se sídlem Praha 2, Nové Město, Na Moráni 360/3, PSČ 12800, IČ 71339698,
za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu neurčitou
2.12 nájemce vývěsní informační vitríny č. 1 na ul. Štefánikova Českou stranu
sociálně demokratickou, se sídlem Praha 1, Hybernská 1033/7, PSČ 1100,
IČ 00409171, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu
neurčitou
2.13 nájemce vývěsní informační vitríny č. 11 na ul. Štefánikova Asociaci sportovních
klubů Tatra Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540/3,
PSČ 74221, IČ 16627873, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na
dobu neurčitou
2.14 nájemce vývěsní informační vitríny č. 17 na ul. Štefánikova FC Kopřivnice, z.s.
se sídlem v Kopřivnici, Komenského 830/29, PSČ 1100, IČ 64629937, za dohodnuté
roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu neurčitou
2.15 nájemce vývěsní informační vitríny č. 10 na ul. Štefánikova Základní uměleckou
školu Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvkovou organizaci, se sídlem v Kopřivnici,
Štramberská 294/1b, PSČ 74221, IČ 62330322, za dohodnuté roční nájemné ve výši
960 Kč bez DPH, na dobu neurčitou
2.16 nájemce vývěsní informační vitríny č. 21 na ul. Štefánikova KLUB MALÉ
KOPANÉ z.s. KOPŘIVNICE, se sídlem v Kopřivnici, ul. Štefánikova 58/31,
PSČ 74221, IČ 45214964, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na
dobu neurčitou
2.17 nájemce vývěsní informační vitríny č. 14 na ul. Štefánikova Klub českých turistů,
odbor Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, ul. Štefánikova 1163/12, PSČ 74221,
IČ 70237182, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu
neurčitou
2.18 nájemce vývěsní informační vitríny č. 12 na ul. Štefánikova Spolek
Loutkohereckého divadla ROLNIČKA Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru
368/1a, PSČ 74221, IČ 66183197, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez
DPH, na dobu neurčitou
2.19 nájemce vývěsní informační vitríny č. 19 na ul. Štefánikova, První soukromou
základní uměleckou školu MIS music o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Obránců míru
892/8, PSČ 74221, IČ 25378899, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez
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DPH, na dobu neurčitou
2.20 nájemce vývěsní informační vitríny č. 23 na ul. Štefánikova, Asociaci zdravotně
postižených, smíšenou organizaci Kopřivnice, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská
393/3, PSČ 74221, IČ 26620537, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez
DPH, na dobu neurčitou
2.21 nájemce vývěsní informační vitríny č. 4 na ul. Štefánikova Český rybářský svaz,
z.s., místní organizaci Příbor, se sídlem v Příboru, Nábřeží rudoarmějců 888, PSČ
74258, IČ 13642286, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu
neurčitou
2.22 nájemce vývěsní informační vitríny č. 20 na ul. Štefánikova, Pionýr, z.s. –
Pionýrskou skupinu Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Sokolovská 393/3, PSČ 74221,
IČ 67340547, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu
neurčitou
2.23 nájemce vývěsní informační vitríny č. 15 na ul. Štefánikova, Hockey club
Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo náměstí 540/3, PSČ 74221,
IČ 13643746, za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu
neurčitou
2.24 nájemce vývěsní informační vitríny č. 18 na ul. Štefánikova, Sportovní klub
Kopřivnice, z.s. se sídlem v Kopřivnici, Husova 1340/9, PSČ 74221, IČ 64629074, za
dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu neurčitou
2.25 nájemce vývěsní informační vitríny č. 22 na ul. Štefánikova, Centrum pro rodinu
Kopřivnice, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Štramberská 378/2, PSČ 74221, IČ 06497292,
za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu neurčitou
2.26 nájemce vývěsní informační vitríny č. 16 na ul. Štefánikova, Katolickou besedu
v Kopřivnici, z.s. se sídlem v Kopřivnici, Štramberská 378/2, PSČ 74221, IČ 16628357,
za dohodnuté roční nájemné ve výši 960 Kč bez DPH, na dobu neurčitou.
3125-

Rada města po projednání
schvaluje
zařazení akce Běh rodným krajem Emila Zátopka v roce 2019 do projektu
financovaného z Mezinárodního visegrádského fondu,
ve smyslu výzvy předložené prostřednictvím důvodové zprávy a přílohy č. 1
podkladového materiálu.

3126-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost spolku Hockey club Kopřivnice z. s. o schválení sníženého nájemného za
užívání sportovního areálu Zimní stadion pro výuku bruslení dětí z mateřských a
základních škol v rámci školního vzdělávání,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. souhlasí
se snížením nájemného za užívání sportovního areálu Zimní stadion pro výuku
bruslení dětí z mateřských a základních škol v rámci školního vzdělávání,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
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3127-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako obdarovaným
a
společností Brose CZ spol. s r.o. se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový park 302,
IČ 61465704 jako dárcem,
jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 5 000 € na filmová představení v kině
v Kopřivnici pro děti mateřských a základních škol u příležitosti Mikuláše 2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3128-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
na základě protokolu o druhém jednání komise pro otevírání obálek s nabídkami a
posouzení a hodnocení nabídek ve znění předloženém prostřednictvím přílohy
č. 3<anonymizováno>podkladového materiálu, že ekonomicky nejvýhodnější nabídka
veřejné zakázky „Kopřivnice – skládka KBV – analýza rizik“ podle kritéria nejnižší
nabídková cena je nabídka uchazeče Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČ
15053695 se sídlem v Chrudimi III, Píšťovy 820, PSČ 537 01
2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo na realizaci akce „Kopřivnice – skládka KBV – analýza rizik“
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o., IČ 15053695 se sídlem v Chrudimi III,
Píšťovy 820, PSČ 537 01 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizaci akce „Kopřivnice – skládka KBV – analýza rizik“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.

3129-

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
jmenuje
s účinností od 01.11.2018 na dobu určitou po dobu zástupu za mateřskou a
rodičovskou dovolenou nejdéle do 31.10.2021 paní Bc. Michaelu Sekerášovou na
vedoucí pracovní místo ředitelky příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice.

3130-

Rada města po projednání
určuje
s účinností od 01.11.2018 plat ředitelce příspěvkové organizace Kulturní dům
Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3131-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření darovací smlouvy
mezi
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městem Kopřivnice jako dárcem
a
Domovem Jitka, o.p.s., se sídlem ve Vsetíně, Jesenická 1362, IČ 28634764, jako
obdarovaným,
jejímž předmětem je poskytnutí daru ve výši 7.500 Kč,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
3132-

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
2.1. udělení výjimky paní Evě Seibertové, <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
uzavření smlouvy o nájmu bytu <anonymizováno> za nájemné ve výši 43,76 Kč/m2
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
paní Evou Seibertovou, <anonymizováno>
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

3133-

Rada města při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti
Kabelová televize Kopřivnice, s.r.o. po projednání
schvaluje
způsob a výši čerpání Reklamně propagačního fondu Kabelové televize Kopřivnice,
s.r.o.,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3134-

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci o chystaném zápisu jednatelů obchodních společností Kabelová televize
Kopřivnice, s.r.o. a SLUMEKO s.r.o. do evidence údajů o skutečných majitelích dle
zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o
evidenci svěřenských fondů, ve znění pozdějších předpisů.

3135-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informace k návrhu ukončení provozování Psího útulku ve Vlčovicích Městskou policií
Kopřivnice ke dni 31. 12. 2018
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. s o u h l a s í
s ukončením provozování Psího útulku ve Vlčovicích Městskou policií Kopřivnice ke
dni 31. 12. 2018
3. u k l á d á
místostarostovi Stanislavu Šimíčkovi jako zastupiteli města odpovědnému v rámci
samostatné působnosti za oblast životního prostředí a místní záležitosti veřejného
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pořádku zabezpečit plynulý přechod správy Psího útulku ve Vlčovicích z Městské
policie Kopřivnice na Odbor životního prostředí Městského úřadu Kopřivnice, a to
s účinností od 1.1.2019.

Ing. Miroslav Kopečný v. r.
starosta

Mgr. Lumír Pospěch v. r.
místostarosta
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