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Usnesení z 10. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 16.04.2019
341-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o stavu přípravy Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Memoranda o výstavbě Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice
a
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
se sídlem v Ostravě-Zábřehu, Výškovická 40, PSČ 700 30, IČ 70884561
a
Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem v Ostravě-Zábřehu, Výškovická 40, PSČ 700 30, IČ 48804525
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ
70890692,
jehož předmětem je spolupráce smluvních stran při dosahování cíle – zprovoznění
nového Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice v roce 2021,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

342-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dohody ke Kupní smlouvě ze dne 13. 12. 2018 na realizaci veřejné zakázky
„Dodávka interiéru III – Komunitní centrum Kopřivnice“
mezi
městem Kopřivnice jako kupujícím
a
společností Kanona a.s., IČ 04163664, se sídlem v Praze, Antala Staška 1859/34,
14000 jako prodávajícím,
jehož předmětem je změna rozsahu předmětu a kupní ceny dodávky,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

343-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
protokol z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek ze dne 25.01.2019 k
prodeji rozvodného elektrického zařízení v Průmyslovém parku Kopřivnice,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
společností Českomoravská energetika s. r. o. se sídlem v Praze 8, Karlín, Sokolovská
675/9, PSČ 186 00, IČ 03531384 jako kupujícím,
jejímž předmětem je prodej
a. nemovitých věcí v katastrálním území Vlčovice, obci Kopřivnice, a to:
• pozemku parcelní číslo st. 301, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 306 m2,
jehož součástí je stavba bez čp/če, stavba technické vybavenosti (dále jen
Spínací stanice 22 kV), jak je zapsáno na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální
území Vlčovice, obec Kopřivnice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním
úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín,
• pozemku parcelní číslo 661/374 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 32 m2, který
byl oddělen geometrickým plánem č. 845-33/2019, tvořící Přílohu č. 1 této
smlouvy, z pozemku parcelní číslo 661/24, ostatní plocha/zeleň, zapsaného na
listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vlčovice, obec Kopřivnice,
v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
Katastrálním pracovištěm Nový Jičín, jehož součástí je zpevněná plocha,
• pozemku parcelní číslo 661/375 ostatní plocha/jiná plocha o výměře 150 m2,
který byl oddělen geometrickým plánem č. 845-33/2019, tvořící Přílohu č. 1 této
smlouvy, z pozemku parcelní číslo 661/100, ostatní plocha /jiná plocha
zapsaného na listu vlastnictví č. 10001 pro katastrální území Vlčovice, obec
Kopřivnice, v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro
Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Nový Jičín, jehož součástí je
zpevněná plocha;
b. nemovitých věcí nezapisovaných do katastru nemovitostí ve smyslu § 509
občanského zákoníku, a to:
• inženýrských sítí v rozsahu:
− kabelových přívodů vysokého napětí 22 kV na pozemcích parc. č. 661/100,
661/24, 627/6 v obci Kopřivnice, katastrálním území Vlčovice, a na pozemcích
parc. č. 1909/318, 1909/319, 1909/296, 1909/297, 1909/298, 1909/1 v obci
Kopřivnice, katastrálním území Kopřivnice, jak je vyznačeno v Příloze č. 2 této
smlouvy,
− optického kabelu propojujícího velín transformovny Komtermu, a. s., se
Spínací stanicí 22 kV,
− telefonního kabelu, kterým je napojena Spínací stanice 22kV na telefonní síť
TATRA TRUCKS a. s., z venkovního telefonního rozváděče u nákladové
vrátnice,
− kabelového rozvodu NN, a to napájecích kabelů pro veřejné osvětlení a
napájecích kabelů pro přípojkovou skříň u čerpací stanice splaškových vod,
ze které je napojena čerpací stanice splaškových vod a regulační stanice
plynu, a napájecího kabelu z dieselagregátu ve spínací stanici do čerpací
stanice splaškových vod pro havarijní čerpadlo splaškových vod;
c. movitých věci umístěných ve Spínací stanici 22 kV, které jsou součástí zařízení
distribuční soustavy elektřiny, a to:
− elektrovybavení Spínací stanice 22 kV,
− dieselagregát Spínací stanice 22 kV.
včetně dalších součásti a příslušenství tvořících se Spínací stanicí 22 kV jeden celek,
za cenu 11.111.111 Kč bez DPH,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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344-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.1. uzavření směnné smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako 1. smluvní stranou
a
společností Brose CZ spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový park 302,
PSČ 742 21, IČ 61465704 jako 2. smluvní stranou,
jejímž předmětem je směna pozemků parc.č. 661/371, 661/132, 661/133 vše
v k.ú. Vlčovice za spoluvlastnické podíly ve výši 117026/242401 k přípojným vedením
(tzv. stará infrastruktura): SO 213 vodovod pitný a požární, SO 214 kanalizace
splašková, SO 216 kanalizace dešťová v k.ú. Vlčovice, umístěné na pozemcích
parc.č. 661/22, 661/38, 661/43, 661/46, 661/47, 661/106, 661/116, 661/117, 661/141,
661/142, 661/167, 661/168, 661/169, 661/180 v k.ú. Vlčovice včetně finančního
vyrovnání a dále zřízení předkupního práva ve prospěch města Kopřivnice
k pozemkům parc.č. 661/371, 661/132, 661/133 v k.ú. Vlčovice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
1.2. uzavření směnné smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako 1. smluvní stranou
a
společností Rőchling Automotive Kopřivnice s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Průmyslový
park 308, PSČ 742 21, IČ 26873460, jako 2. smluvní stranou,
jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 661/370 v k.ú. Vlčovice za
spoluvlastnické podíly ve výši 31049/242401 k přípojným vedením (tzv. stará
infrastruktura): SO 213 vodovod pitný a požární, SO 214 kanalizace splašková, SO
216 kanalizace dešťová umístěné na pozemcích p.č. parc.č. 661/22, 661/38, 661/43,
661/46, 661/47, 661/106, 661/116, 661/117, 661/141, 661/142, 661/167, 661/168,
661/169, 661/180 v k.ú. Vlčovice, a spoluvlastnické podíly ve výši 31049/125375
k uvedeným přípojným vedením (tzv. nová infrastruktura): SO 513 vodovod pitný a
požární, SO 514 kanalizace splašková, SO 515 přípojka STL zemního plynu, SO 516
kanalizace dešťová, SO 517 kabelová přípojka 22 kV vč. monitoringu, SO 519
přípojka Telefónica O2 Czech Republic, a.s. umístěné na pozemcích parc.č. 661/14,
661/33, 661/100, 661/106, 661/107, 661/116, 661/117, 661/132, 661/150, 661/156,
661/157, 661/158, 661/160, 1005/9, 1005/13 v k.ú. Vlčovice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu.

345-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 21/2019 k rozpočtu města na rok 2019,
ve znění návrhu odboru majetku města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

346-

Rada města po projednání
1. jmenuje
1.1. do funkce předsedy Komise pro architekturu a urbanizmus Ing. arch. Veroniku
Bezděkovou
1.2. do funkce místopředsedy Komise pro architekturu a urbanizmus Ing. arch.
Václava Kociána.
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347-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost Atletického klubu Emila Zátopka Kopřivnice o individuální dotaci na realizaci
projektu „Rekonstrukce Letního stadionu“,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v případě schválení finanční podpory ze strany Státní podpory sportu pro rok 2019,
Programu 133530 pro Atletický klub Emila Zátopka Kopřivnice, IČ 22873279,
se sídlem v Kopřivnici, Kpt. Nálepky 1073/10, na realizaci projektu „Rekonstrukce
Letního stadionu“ finanční spoluúčast na dofinancování realizace akce
ve výši minimálně 30% realizačních nákladů maximálně 11 mil. Kč a její zařazení do
rozpočtu města pro rok 2020 formou schválení individuální dotace dle bodu 1. tohoto
usnesení.

Ing. Miroslav Kopečný v. r.
starosta

Bc. Adam Hanus v. r.
místostarosta
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