MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopřivnice
PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.:
SPISOVÁ ZNAČKA:
ZPRACOVATEL:
ČÍSLA USNESENÍ:

81543/2019/KnDa
OPE-15313/2018
Bc. Daniela Knapková
671-690

Usnesení z 23. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 08.10.2019
671-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 47 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 poskytování služeb základní technické podpory na agendu
Spisová služba FLEXi,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

672-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 56/2019 k rozpočtu města na rok 2019,
ve znění návrhu odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

673-

Rada města po projednání
1. schvaluje
postup řešení škodních událostí projednaný Komisí pro projednávání škodních
událostí dne 01.10.2019,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
2. ukládá
funkčně příslušným odborům MÚ zabezpečit realizaci schváleného postupu dle bodu
1. tohoto usnesení,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

674-

Rada města po projednání
1. odvolává
v souladu s vnitroorganizační Směrnicí o hospodaření s majetkem a jeho evidenci,
inventarizaci majetku a závazků a odpisování dlouhodobého majetku č. 18/2017 členy
Komise pro projednávání škodních událostí - paní Mgr. Julii Hyvnarovou a paní
Miroslavu Michalkou
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2. ustanovuje
v souladu s vnitroorganizační Směrnicí o hospodaření s majetkem a jeho evidenci,
inventarizaci majetku a závazků a odpisování dlouhodobého majetku č. 18/2017 členy
Komise pro projednávání škodních událostí - paní Mgr. Veroniku Chromíkovou a paní
Ing. Helenu Třeštíkovou.
675-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informace o výsledcích zpracované analýzy rizik skládky KBV v Kopřivnici,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. schvaluje
další postup ve věci rekultivace území skládky KBV podle varianty č. 1b návrhu
nápravných opatření,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

676-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o závěrech z ověřování kontaminace skládek odpadů na hlukové dráze
v Kopřivnici,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. schvaluje
provedení nápravného opatření podle doporučení uvedeného v hydrogeologickém
průzkumu „Kopřivnice hluková dráha – skládky odpadů, ESA – ověření kontaminace
(posudek) v termínu do konce roku 2020.

677-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 57/2019 k rozpočtu města na rok 2019,
ve znění návrhu předloženého odborem školství, kultury a sportu prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.

678-

Rada města po projednání
bere na vědomí
vzdání se funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola dr. Milady Horákové
Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, Obránců míru 369/2, 742 21, IČ
64125874, pana Mgr. Lumíra Pospěcha dnem 30. září 2019.

679-

Rada města po projednání
bere na vědomí
vyhodnocení prázdninového projektu „Někdo ven???“,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

680-

Rada města po projednání
schvaluje
Základní škole Kopřivnice, Alšova 1123, okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci
přijetí daru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkladového materiálu.
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681-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 nájemce bytu <anonymizováno> paní Blanku Vodičkovou, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50,32 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu,
a to do šesti měsíců od účinnosti nájemní smlouvy
1.2 společné nájemce bytu <anonymizováno> paní Michaelu Červeňakovou,
<anonymizováno> pana Marka Demetera, <anonymizováno> za dohodnuté měsíční
nájemné ve výši 50,32 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu, a to do šesti
měsíců od účinnosti nájemní smlouvy
nájemce bytu <anonymizováno> paní Lenku Červeňákovou, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50,32 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu,
a to do šesti měsíců od účinnosti nájemní smlouvy.

682-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 58/2019 k rozpočtu města na rok 2019,
ve znění návrhu odboru majetku města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

683-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody ke smlouvě o dílo ze dne 01.07.2019
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností NH stavby s.r.o., se sídlem v Palkovicích, Palkovice 158, 739 41,
IČ 28980697 jako zhotovitelem,
jejíž předmětem je změna rozsahu a ceny díla na stavbu: „MŠ I. Šustaly 1120,
Kopřivnice – rekonstrukce elektroinstalace“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

684-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost o souhlas s umístěním sídla spolku Klub malé kopané z. s. Kopřivnice
v budově ve vlastnictví města,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. souhlasí
s umístěním sídla spolku Klub malé kopané z. s. Kopřivnice, IČ 45214964, se sídlem
v Kopřivnici, Štefánikova 58/31, 742 21, v budově č.p. 369/2a, na ulici Obránců míru v
Kopřivnici, PSČ 742 21.

685-

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města změnit nájemní smlouvu uzavřenou dne 24.1.2013, jejímž
předmětem je nájem části pozemku parc. č. 1257 – ostatní plocha, zeleň o výměře 3
m2 v katastrálním území Kopřivnice. Změnou nájemní smlouvy by mělo dojít
k prodloužení nájmu na dobu neurčitou a ke změně předmětu nájmu tak, že se ze
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smlouvy vypouští původně číslovaný pozemek parc. č. 1257 a nově se nahrazuje
pozemkem parc. č. 1257/3 v katastrálním území Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
686-

Rada města po projednání

1. bere na vědomí
žádost o pronájem nebytových prostor podanou dne 27.09.2019 panem Martinem
Tobiášem,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
pana Martina Tobiáše se sídlem v Kopřivnici, 17. listopadu 1232/8, IČ 08550450
nájemcem nebytových prostor, a to místností č. 102, 103, 105 a 106 o celkové výměře
49,51 m2 umístěných v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 684 na ulici České v
Kopřivnici, která je součástí pozemku parcelní č. 504 v k. ú. Kopřivnice, zapsaného na
listu vlastnictví č.10001 u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracoviště Nový Jičín, za nájemné stanovené sazbou ve výši 810,00 Kč/m2/rok, a to
na dobu neurčitou za účelem zřízení kanceláře.
687-

Rada města po projednání
schvaluje
přípravu a podání žádosti o poskytnutí příspěvku z rozpočtu Státního fondu dopravní
infrastruktury pro rok 2020 na projekt „Úprava přechodu pro chodce na ul. Čs. armády
před Komerční bankou“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

688-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
na základě protokolu o druhém jednání hodnotící komise a zprávy o hodnocení
nabídek k veřejné zakázce s názvem „Odkanalizování místních částí Vlčovice a
Mniší“, které tvoří přílohu č. 1 podkladového materiálu 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 STASPO,
spol. s r.o., IČ 41035704, se sídlem v Ostravě – Radvanicích, Těšínská 114/24, 716
00 za cenu plnění ve výši 119.340.074,23 Kč bez DPH
2. schvaluje
uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností STASPO, spol. s r.o., IČ 41035704, se sídlem v Ostravě – Radvanicích,
Těšínská 114/24, 716 00 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizace díla „Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

689-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 296/2019 ze dne 10. 06. 2019
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
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společností STAVEBNÍ SPOLEČNOST ŠURÍK s.r.o., IČ 27810984, se sídlem
v Ostravě-Svinově, Navrátilova 668/12, 721 00, jako zhotovitelem díla,
jehož předmětem je změna rozsahu předmětu a ceny díla „Energetická opatření –
Mateřská škola I. Šustaly“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
690-

Rada města po projednání
1. ruší
zadávací řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce s názvem
„Revitalizace centra města Kopřivnice“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. ukládá
odboru rozvoje města zajistit přípravu nového zadávacího řízení k veřejné zakázce na
stavební práce s názvem „Revitalizace centra města Kopřivnice“ a v souvislosti s
tímto provést tyto úkony:
- úpravu zadávacích podmínek
- změnu druhu zadávacího řízení
- stanovit nejnižší nabídkovou cenu jako jediné hodnotící kritérium
- změnu projektu ve spolupráci s autorem architektonického návrhu vedoucí ke
snížení předpokládané hodnoty zakázky.

Ing. Miroslav Kopečný v. r.
starosta

Bc. Adam Hanus v. r.
místostarosta
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