MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopřivnice
PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.:
SPISOVÁ ZNAČKA:
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ČÍSLA USNESENÍ:
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Bc. Daniela Knapková
348-379

Usnesení z 11. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 23.04.2019
348-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 22/2019 k rozpočtu města na rok 2019,
ve znění návrhu odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

349-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
Zprávu o provedení a výsledku inventarizace majetku a závazků města Kopřivnice
k 31.12.2018,
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 - 3 podkladového materiálu
2. ukládá
splnění úkolů stanovených na jednání ústřední inventarizační komise dne 07.03.2019,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.

350-

Rada města po projednání
1. schvaluje
postup řešení likvidace dlouhodobého majetku projednaný v likvidační komisi konané
dne 15.04.2019 dle specifikace uvedené v důvodové zprávě
2. ukládá
funkčně příslušným odborům MÚ zabezpečit realizaci schváleného postupu dle bodu
1 tohoto usnesení.

351-

Rada města po projednání
schvaluje
odpisový plán příspěvkové organizace Středisko sociálních služeb města Kopřivnice
příspěvková organizace (IČ 60798891) pro období od roku 2019,
ve znění návrhu příspěvkové organizace předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 a
2 podkladového materiálu.

352-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
Seznam priorit, harmonogram a způsob financování akcí vybraných pro rok 2019 ze
Seznamu problematických míst v Kopřivnici a místních částech Lubina, Vlčovice a
Mniší včetně mlýnských náhonů ve Vlčovicích a Lubině,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
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2. u k l á d á
pracovní skupině protipovodňové a jiné prevence zpracovat Seznam priorit,
harmonogram a způsob financování akcí vybraných k realizaci ze Seznamu priorit
akcí pracovní skupiny protipovodňové a jiné prevence uvedeného v příloze č. 2
podkladového materiálu v termínu do konce září 2019.
353-

Rada města po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení správy a údržby zeleně v Kopřivnici a místních částech za rok 2018,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

354-

Rada města po projednání
bere na vědomí
zprávu o Vyhodnocení hospodaření v Lesích města Kopřivnice za rok 2018,
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 a 2 podkladového materiálu.

355-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost města Nový Jičín o snížení rezervované kapacity v psím útulku ve Vlčovicích,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
uzavření dodatku č. 1 příkazní smlouvy o umístění a obstarání toulavých a
opuštěných psů a psů dočasně bez majitele v psím útulku ze dne 07.08.2017
mezi
městem Kopřivnice jako příkazníkem
a
městem Nový Jičín, se sídlem v Novém Jičíně, Masarykovo náměstí 1/1, IČ 00298212
jako příkazcem,
jehož předmětem je změna počtu rezervované kapacity v psím útulku umístěném na
pozemku p. č. 822/10 v obci Kopřivnice a k.ú. Vlčovice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

356-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitelem
a
Slezskou diakonií, církevní právnickou osobou, se sídlem v Českém Těšíně,
Na Nivách 259/7, IČ 65468562 jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka movitých věcí na dobu určitou pro potřeby činností,
které jsou v souladu s poskytováním sociální služby sociálně terapeutické dílny,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

357-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. upuštění od vymáhání pohledávek za bývalými uživateli služeb poskytovaných
Střediskem sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. se sídlem v Kopřivnici, Česká
320,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a
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důvodové zprávy
1.2. úplný odpis pohledávek Střediska sociálních služeb města Kopřivnice, p.o. se
sídlem v Kopřivnici, Česká 320,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
358-

Rada města po projednání
1. schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 63 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
mezi
městem Kopřivnice
a
obcí Trnávka, se sídlem Trnávka 1, 742 58 Trnávka,
jejímž předmětem je výkon přestupkové agendy pro obec Trnávka,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. pověřuje
starostu podpisem veřejnoprávní smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení.

359-

Rada města po projednání
1. schvaluje
Provozní řád objektu reprezentativní vily města Kopřivnice v parku Edvarda Beneše
(dále jen „vila“),
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. svěřuje
vedoucímu oddělení vnitřní správy svou pravomoc uzavírat smlouvy o krátkodobém
nájmu vily v souladu s platným Provozním řádem objektu reprezentativní vily města
Kopřivnice v parku Edvarda Beneše.

360-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 zapojení města Kopřivnice do projektu Udržitelná města a obce pro rozvoj II, jehož
realizátorem je Charita České republiky
1.2 uzavření dohody o vzájemné spolupráci
mezi
městem Kopřivnice jako partnerem
a
Charitou České republiky, se sídlem v Praze, Vladislavova 1460/12, PSČ 110 00, IČ
70100969, jako příjemcem,
jejímž předmětem je spolupráce na projektu uvedeném v bodě 1.1 tohoto usnesení,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

361-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
o zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k podlimitní veřejné
zakázce na služby s názvem „Revitalizace centra města Kopřivnice – zajištění činnosti
technického dozoru stavby a koordinátora BOZP“
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2. schvaluje
rozsah a podmínky Zadávací dokumentace vč. návrhu příkazní smlouvy ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Revitalizace centra města
Kopřivnice – zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3. pověřuje
v souladu s uzavřenou rámcovou příkazní smlouvou ze dne 19. 02. 2019 společnost
Public Market Advisory s.r.o. se sídlem v Brně, Lipová 906/1, 602 00, IČ 02322021,
realizací procesu otevírání nabídek k veřejné zakázce na služby s názvem
„Revitalizace centra města Kopřivnice – zajištění činnosti technického dozoru stavby a
koordinátora BOZP“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů
4. jmenuje
v souladu s § 42 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve
znění pozdějších předpisů, členy a náhradníky členů hodnotící komise pro posouzení
kvalifikace, posouzení nabídek včetně splnění podmínek účasti v zadávacím řízení a
hodnocení nabídek pro veřejnou zakázku na služby s názvem „Revitalizace centra
města Kopřivnice – zajištění činnosti technického dozoru stavby a koordinátora
BOZP“, a to:
Ing. Miroslav Kopečný, člen komise
Mgr. Jiří Štěpán, člen komise
doc. Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D., člen komise
Ing. arch. Milan Šmíd, člen komise
Ludvík Michalec, člen komise
Mgr. Veronika Chromíková, člen komise
JUDr. Michal Šilhánek (Public Market Advisory s.r.o.), člen komise
náhradníci:
Bc. Adam Hanus
Ing. Lenka Šimečková
Ing. Pavlína Gajdušková
Ing. Jitka Pechová
Ing. Richard Petr
Mgr. Julie Hyvnarová
Jakub Špeta (Public Market Advisory s.r.o.).
362-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 24/2019 k rozpočtu města na rok 2019,
ve znění návrhu odboru rozvoje města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

363-

Rada města po projednání
1. v y l u č u j e
1.1. na základě protokolu o prvním jednání hodnotící komise ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 48 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
účastníka zadávacího řízení společnost Garnets Colsunting a.s., IČ 27349675, se
sídlem v Teplicích - Trnovanech, Čs. Legií 445/4, 415 01 ze zadávacího řízení k
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veřejné zakázce s názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší: činnosti
technického dozoru stavby a koordinátora BOZP“.
Důvodem vyloučení účastníka zadávacího řízení je, že nepředložil jistotu
v předepsané podobě dle ust. § 41 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
1.2. na základě protokolu o prvním jednání hodnotící komise ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 48 odst. 3
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů,
účastníka zadávacího řízení společnost AP INVESTING, s.r.o., IČ 60712121, se
sídlem v Brně, Palackého 12, 61200 ze zadávacího řízení k veřejné zakázce
s názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší: činnosti technického
dozoru stavby a koordinátora BOZP“.
Důvodem vyloučení účastníka zadávacího řízení je, že nepředložil jistotu
v předepsané podobě dle ust. § 41 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
1.3. na základě protokolu o třetím jednání hodnotící komise ve znění předloženém
prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu a v souladu s ust. § 48 odst. 2
písm. b) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, účastníka zadávacího řízení společnost LAVI ENGINEERING s.r.o., IČ
27858952, se sídlem v Praze – Zličíně, Sazovická 508/14, 155521 ze zadávacího
řízení k veřejné zakázce s názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší:
činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP“.
Důvodem vyloučení účastníka zadávacího řízení je nepředložení objasnění nabídky
dle ust. § 46 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů
2. rozhoduje
2.1 na základě protokolu o třetím jednání hodnotící komise a zprávy o hodnocení
nabídek a v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
kterou je nabídka uchazeče společnosti ČECH – ENGINEERING, a.s., IČ 25394983,
se sídlem v Ostravě – Přívoze, Nádražní 545/166, 70200 za cenu plnění ve výši
1.770.000,- Kč bez DPH k veřejné zakázce s názvem „Odkanalizování místních částí
Vlčovice a Mniší: činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP“, který
tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu
2.2 na základě zprávy o hodnocení nabídek k veřejné zakázce s názvem
„Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší: činnosti technického dozoru stavby a
koordinátora BOZP“, 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:
SAFETY PRO s.r.o., IČ 28571690, se sídlem v Olomouci, Přerovská 434/60, 77900
3. schvaluje
uzavření příkazní smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Odkanalizování místních
částí Vlčovice a Mniší: činnosti technického dozoru stavby a koordinátora BOZP“
mezi
městem Kopřivnice jako příkazcem
a
společností ČECH – ENGINEERING, a.s., IČ 25394983, se sídlem v Ostravě –
Přívoze, Nádražní 545/166, 70200 jako příkazníkem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

5 / 11

11. schůze Rady města Kopřivnice, 23.04.2019, usnesení č. 348 - 379

364-

Rada města po projednání
schvaluje
pohledávky, které budou přednostně uspokojeny na základě dohod o přistoupení
k dluhu v souladu s „Pravidly pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice“,
účinnými od 01.01.2018 (dále jen „Pravidla“),
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

365-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 společné nájemce bytu <anonymizováno> manžele Milana Ference,
<anonymizováno> a Zdeňku Ferencovou <anonymizováno> za dohodnuté
měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m2, za podmínky úhrady dohodnuté výše dluhu,
k němuž přistupují, a to do 30.04.2019
1.2 nájemce bytu <anonymizováno> pana Kamila Chalupu, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m2, za podmínky úhrady dohodnuté
výše dluhu, k němuž přistupuje, a to do 30.04.2019
1.3 nájemce bytu <anonymizováno> pana Pavla Duška, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m2, za podmínky úhrady dohodnuté
výše dluhu, k němuž přistupuje, a to do 30.04.2019
1.4 nájemce bytu <anonymizováno> pana Patrika Bársony, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m2, za podmínky úhrady dohodnuté
výše dluhu, k němuž přistupuje, a to do 30.04.2019
1.5 nájemce bytu <anonymizováno> paní Milenu Rárovou,<anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty
k bytu, a to do šesti měsíců od uzavření nájemní smlouvy
1.6 nájemce bytu <anonymizováno> paní Marii Gerykovou, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu
1.7 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 43,76 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
1.8 nájemce bytu <anonymizováno> paní Annu Smitalovou, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty
k bytu, a to do šesti měsíců od uzavření nájemní smlouvy
1.9 nájemce bytu <anonymizováno> pana Zdeňka Wisze, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 43,76 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty
k bytu, a to do šesti měsíců od uzavření nájemní smlouvy
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
2.1 uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
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a
manžely Milanem Ferencem, <anonymizováno> a Zdeňkou Ferencovou
<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 Kamilem Chalupou <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 Pavlem Duškem <anonymizováno> jako přistupujícím 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 Patrikem Bársonym <anonymizováno> jako přistupujícím k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
3. souhlasí
s podnájmem bytu podle bodu 1.7 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.
366-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
návrhy na úpravu výše nájemného v bytech v majetku města Kopřivnice, včetně bytů
zvláštního určení,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. schvaluje
s účinností od 01.09.2019:
2.1 zvýšení nájemného v souladu s občanským zákoníkem u všech stávajících
nájemních vztahů k bytům v majetku města Kopřivnice o 15 %, mimo nájmy v
bytových domech na ulici Horní č. p. 1111, 1112 a 1113 v Kopřivnici
2.2 zvýšení nájemného v souladu s občanským zákoníkem u stávajících nájemních
vztahů k bytům v bytových domech na ulici Horní č. p. 1111, 1112 a 1113 v Kopřivnici
o 20 %
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2.3 nájemné ve výši 57,50 Kč/m2 podlahové plochy/měsíc pro nově uzavírané
nájemní vztahy k bytům, které před uzavřením nájemní smlouvy prošly komplexní
rekonstrukcí, zejména rekonstrukcí elektroinstalace, bytového jádra, případně otopné
soustavy tam, kde dosud byla osazena jen lokální topidla
2.4 nájemné ve výši 50,32 Kč/m2 podlahové plochy/měsíc pro nově uzavírané
nájemní vztahy k bytům, které před uzavřením nájemní smlouvy neprošly komplexní
rekonstrukcí
2.5 nájemné ve výši 36 Kč/m2 podlahové plochy/měsíc pro nově uzavírané nájemní
vztahy k bytům v bytových domech na ulici Horní č. p. 1111, 1112 a 1113 v Kopřivnici.
367-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 3/2019/OMM
mezi
městem Kopřivnice, jako objednatelem
a
společností HAMROZI, s r.o., se sídlem v Třinci, ul. Polní 411, 739 61, IČ 25842544,
jako zhotovitelem,
jehož předmětem je změna rozsahu a ceny díla a dílčího termínu plnění díla –
Rekonstrukce TZB v objektech města Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

368-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření pachtovní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako propachtovatelem
a
společností Mléčná farma Lubina, spol. s r.o., se sídlem v Kopřivnici, Lubina čp. 525,
PSČ 742 21 jako pachtýřem,
jejímž předmětem je propachtování pozemku p.č. 835/65 orná půda o výměře 24130
m² v katastrálním území Vlčovice k zemědělské činnosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

369-

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: „Stavební úpravy objektu
bývalé výměníkové stanici č.p. 283 na ulici Pod Morávií v Kopřivnici“, který tvoří
přílohu č. 1 podkladového materiálu, o výběru ekonomicky nejvýhodnější nabídky,
kterou je nabídka uchazeče Chalupa a syn, s.r.o., IČ 25902032, se sídlem v
Kopřivnici, Husova 1162, 742 21 za cenu plnění ve výši 1 520 713,- Kč bez DPH
1.2. na základě protokolu z jednání komise pro otevírání a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „Stavební úpravy objektu
bývalé výměníkové stanici č.p. 283 na ulici Pod Morávií v Kopřivnici“, 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, Suvorovova 573, 742 42
3. THERM, s.r.o., IČ 42766991, se sídlem v Ostravě – Zábřehu, Pavlovova 1351/44,
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700 30
4. TOKAMA stavební, s.r.o., IČ 01445961, se sídlem ve Sviadnově, Ostravská 19,
739 25
2. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo č. 20/2019/OMM
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností Chalupa a syn, s.r.o., IČ 25902032, se sídlem v Kopřivnici, Husova 1162,
742 21 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizace stavby: „Stavební úpravy objektu bývalé výměníkové
stanici č.p. 283 na ulici Pod Morávií v Kopřivnici“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
370-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 25/2019 k rozpočtu města na rok 2019,
ve znění návrhu odboru majetku města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

371-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání podanou dne
26.03.2019 panem Radimem Příhodou,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor - místnost č. 104 o celkové
výměře 31,50 m2 umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 684 na ulici České v
Kopřivnici, která je součástí pozemku parcelní č. 504 v k. ú. Kopřivnice, který je
zapsán na listu vlastnictví č.10001 u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj,
Katastrální pracoviště Nový Jičín,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

372-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako stranou povinnou
a
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035, DIČ CZ24729035, zapsána v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, jako stranou
oprávněnou,
jejímž předmětem je zatížení části pozemků parc. č. 2073/1 a parc. č. 2106/1
v katastrálním území Kopřivnice uložením zemního vedení NN, jak je vyznačeno
v geometrickém plánu č. 4234-810/2017,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

9 / 11

11. schůze Rady města Kopřivnice, 23.04.2019, usnesení č. 348 - 379

373-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a právu provést
stavbu
mezi
městem Kopřivnice jako budoucím povinným
a
manžely Mgr. Martinem Kapsou, <anonymizováno> a MUDr. Evou Kapsovou
<anonymizováno> jako budoucími oprávněnými,
jejímž předmětem je zatížení části pozemků parc. č. 563/2 a parc.č. 563/3 v
katastrálním území Kopřivnice uložením vodovodní a kanalizační přípojky,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

374-

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: „Krytý bazén – oprava
bazénových rozvodů“, 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
1.524 794,07 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: „Krytý
bazén – oprava bazénových rozvodů“, který tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu,
o dalším pořadí uchazečů takto:
2. CENTROPROJEKT GROUP a.s., IČ 01643541, se sídlem ve Zlíně, Štefánikova
167, 760 01
2. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo č. 17/2019/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: „Krytý bazén – oprava bazénových rozvodů“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

375-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 podání výpovědi Smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání ze
dne 19.12.2017, uzavřené s panem Radimem Foldynou, se sídlem v Příboře, Hájov
128,
IČ 03205843 jako nájemcem,
jejímž předmětem je nájem nebytových prostor umístěných v I. NP o výměře 81,13 m2
a sklepu umístěného v I. PP o výměře 19,37 m2. Uvedené nebytové prostory se
nachází v objektu č.p. 175, Mniší,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory umístěné v I. NP o
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výměře 81,13 m2 a sklepu umístěného v I. PP o výměře 19,37 m2. Uvedené nebytové
prostory se nachází v objektu č.p. 175, Mniší, který je součástí pozemku parcelní č.
st.226 v k.ú. Mniší, který je zapsán na listu vlastnictví č.10001 u katastrálního úřadu
pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
376-

Rada města po projednání
bere na vědomí
výsledky zápisu do prvních tříd pro školní rok 2019/2020,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

377-

Rada města po projednání
bere na vědomí
vyhlášení ředitelského volna v základních školách zřízených městem Kopřivnice
ve dnech 2. a 3. května 2019.

378-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 odměny ředitelům školských příspěvkových organizací za hospodaření v roce
2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 odměny ředitelům Kulturního domu Kopřivnice a Správy sportovišť Kopřivnice za
hospodaření a činnost v roce 2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

379-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 23/2019 k rozpočtu města na rok 2019,
ve znění návrhu odboru školství, kultury a sportu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný v. r.
starosta

Bc. Adam Hanus v. r.
místostarosta
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