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Rada města Kopřivnice
PŘÍLOHA Č.1 K Č.J.:
SPISOVÁ ZNAČKA:
ZPRACOVATEL:
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Usnesení ze 32. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 28.01.2020
876-

Rada města po projednání
schvaluje
finanční vypořádání účelových prostředků poskytnutých příspěvkové organizaci
Středisko sociálních služeb města Kopřivnice v roce 2019 z rozpočtu města
Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

877-

Rada města po projednání
dopor učuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města mezi městem
Kopřivnice jako poskytovatelem
a
spolkem FC Vlčovice – Mniší, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Vlčovice 84,
IČ 45215243 jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí individuální dotace na zajištění provozu a údržby
hřiště na minikopanou v roce 2020,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

878-

Rada města po projednání
schvaluje
Základní škole dr. Milady Horákové Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkové
organizaci přijetí daru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkladového materiálu.

879-

Rada města po projednání
1. schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Základní školou svaté Zdislavy Kopřivnice, školskou právnickou osobou se sídlem
v Kopřivnici, Štefánikova 117, IČ 49588656 jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na aktivity pro žáky podporované městem
Kopřivnice v roce 2020,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
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městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Pedagogicko-psychologickou poradnou, Nový Jičín, příspěvkovou organizací se
sídlem v Novém Jičíně, Žižkova 3, IČ 62330381 jako příjemcem,
jejímž předmětem je úhrada nákladů spojených s využitím nebytových prostor
pobočky na ul. Štefánikova 1163 v Kopřivnici v roce 2020,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
880-

Rada města po projednání
1. zrušuje
body 1.4, 1.5 a 1.6 v usnesení č. 810 přijatém na 28. schůzi Rady města Kopřivnice
konané dne 10.12.2019
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
2.1 realizaci projektu ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín
s názvem „Vybudování cvičné kuchyně“ v rámci výzvy č. 92 IROP- Infrastruktura
základních škol pro uhelné regiony
2.2 podání žádosti o dotaci na projekt ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791
okres Nový Jičín s názvem „Vybudování cvičné kuchyně“ v rámci výzvy č. 92 IROP Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony
2.3 v případě získání dotace ZŠ Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový
Jičín návratnou finanční výpomoc ve výši 1 800 tis. Kč a poskytnutí finančních
prostředků na spolufinancování projektu s názvem „Vybudování cvičné kuchyně“ ve
výši 10 % způsobilých výdajů, tj. 200 tis. Kč včetně DPH.

881-

Rada města po projednání
schvaluje
Domu dětí a mládeže, Kopřivnice, Kpt. Jaroše 1077, příspěvkové organizaci
přijetí darů dárců uvedených v příloze č. 1 a v příloze č. 2 podkladového materiálu.

882-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1. uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
Vyšší odbornou školou, Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm,
Kopřivnice, příspěvkovou organizací se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice, IČ
00601624 jako obdarovanou,
jejímž předmětem je poskytnutí finančního daru z Fondu rozvoje a rezerv ve výši
10.000,- Kč,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 užití znaku města Kopřivnice při akci Řemeslo má zlaté dno konané 22. a 23.
dubna 2020 v souladu s „Pravidly pro užívání znaku města Kopřivnice a loga Projektu
Zdravé město a místní Agenda 21 Kopřivnice“.

883-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
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ve znění návrhu odboru školství, kultury a sportu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.
884-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření licenční smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
panem Jiřím Klučkou, bytem v Kopřivnici, Česká 325/15 jako poskytovatelem,
jejímž předmětem je poskytnutí licence k pěti kusům portfolií „Z paměti města
Kopřivnice“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

885-

Rada města po projednání
bere na vědomí
seznam žádostí o zajištění bytu zařazených do pořadníků dle Pravidel pro
hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice, účinných od 01.01.2020, a to na
byty o velikosti 1+1, 0+2 a 1+2/1+3,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 a č. 2 podkladového materiálu.

886-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost Lenky a Tomáše Bajnarových, doručenou dne 13.01.2020 ve věci společného
nájmu bytu,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. v y h o v u j e
žádosti Lenky a Tomáše Bajnarových ve věci společného nájmu bytu,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3. schvaluje
uzavření dohody o skončení společného nájmu k bytu <anonymizováno>
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem,
panem Tomášem Bajnarem, <anonymizováno> jako končícím nájemcem
a
paní Lenkou Bajnarovou, <anonymizováno> jako zůstávajícím výlučným nájemcem,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

887-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost Žanety Eliášové <anonymizováno> a Bohumila Šenkeříka,<anonymizováno>
o zajištění bytu o velikosti 1+3,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
nájemce bytu <anonymizováno> paní Žanetu Eliášovou, <anonymizováno> a pana
Bohumila Šenkeříka, <anonymizováno> za dohodnuté měsíční nájemné ve výši
50,32 Kč/m2, za podmínky složení jistoty k bytu, a to do šesti měsíců od účinnosti
nájemní smlouvy a dále za podmínky vrácení stávajících dvou bytů o velikosti 1+1,
které nyní užívají.
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888-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost paní Martiny Liškové ze dne 13.01.2020 o výjimečné zajištění bytu o velikosti
0+2 nebo 1+2,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
výjimku spočívající v zajištění bytu o velikosti 0+2 nebo 1+2 paní Martině Liškové,
<anonymizováno>,
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

889-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 nájemce bytu <anonymizováno> paní Kláru Pítrovou, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 57,50 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu
1.2 nájemce bytu <anonymizováno> paní Olgu Gumanovou, <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
1.3 nájemce bytu <anonymizováno> paní Annu Paulíkovou, <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
1.4 nájemce bytu <anonymizováno> paní Martinu Hýlovou, <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.

890-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města vydat
Obecně závaznou vyhlášku města č. 1/2020 o místním poplatku za užívání veřejného
prostranství,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

891-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 uzavření dohody o skončení příkazní smlouvy ze dne 28.06.2019
mezi
městem Kopřivnice jako příkazcem
a
Petrem Vágnerem jako příkazníkem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření příkazní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako příkazcem
a
Karlem Vaňkem jako příkazníkem,
jejímž předmětem je výkon činností souvisejících se správou domu č. p. 622 na ulici
Komenského v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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892-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako budoucím oprávněným
a
společností Povodí Odry, státní podnik, se sídlem v Ostravě, Moravská Ostrava,
Varenská 3101/49, 702 00, IČ 70890021 jako budoucím povinným,
jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemku parc. č. 758 v k.ú. Kopřivnice
umístěním části stavby „Rekonstrukce mostu ev.č. 65c-M6, Severní, Kopřivnice“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

893-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody o umístění
stavby
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí povinnou
a
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035, jako budoucí oprávněnou,
jejímž předmětem je budoucí zatížení části pozemků parc. č. 2462/1, 2461/7, 2461/4
v katastrálním území Kopřivnice zařízením distribuční soustavy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

894-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu odboru majetku města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

895-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
výzvu k vrácení dotace z Programu EFEKT v aktivitě E.1 – Zavedení systematického
managementu hospodaření energií podle § 14f odst. 3 písm. c) zákona č. 218/2000
Sb. o rozpočtových pravidlech na účet Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ve výši
158 122,00 Kč,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. s c h v a l u j e
vrácení dotace ve výši 158 122,00 Kč na základě výzvy dle bodu 1. tohoto usnesení.

896-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků pro projekt „Územní studie krajiny
správního obvodu ORP Kopřivnice“,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci projektu „Územní
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studie krajiny správního obvodu ORP Kopřivnice“ ve výši dotace stanovené
v Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
897-

Rada města po projednání
schvaluje
přihlášení města k obhajobě kategorie B v postupu místní Agendy 21 v roce 2020.

898-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody ke Smlouvě o dílo č. 0394/2019 na realizaci veřejné zakázky „Ulice
Průmyslový Park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger, přechod pro
chodce a navazující 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 změna rozsahu díla realizovaná během provádění díla,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

899-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 přijetí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky k projektu
„Pořízení služebního vozidla s alternativním pohonem (CNG)“ ve výši Kč 50 000,1.2 uzavření smlouvy č. 01291921 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního
prostředí České republiky
mezi
městem Kopřivnice
a
Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem v Praze 11, Kaplanova
1931/1, PSČ 148 00,
jejíž předmětem je poskytnutí podpory na akci „Pořízení služebního vozidla
s alternativním pohonem (CNG)“ realizovanou v roce 2019,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

900-

Rada města po projednání
1. r o z h o d u j e
o zahájení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Revitalizace
centra města Kopřivnice II.“
2. schvaluje
rozsah a podmínky zadávací dokumentace vč. návrhu smlouvy o dílo ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Revitalizace centra
města Kopřivnice II.“,
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,
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realizací procesu otevírání nabídek k veřejné zakázce na stavební práce názvem
„Revitalizace centra města Kopřivnice II“ 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 stavební práce s názvem „Revitalizace
centra města Kopřivnice II.“, 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
Stanislav Šimíček
Ing. Pavlína Gajdušková
Ing. Jitka Pechová
Mgr. Lucie Hoďáková
Jakub Špeta (Public Market Advisory s.r.o.).
901-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
o zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce s názvem "Úprava veřejných prostranství, příjezdová
komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v Kopřivnici - 1.
etapa"
2. schvaluje
rozsah a podmínky Zadávací dokumentace vč. návrhu smlouvy o dílo ve smyslu
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů, pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem "Úprava veřejných
prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického
muzea v Kopřivnici - 1. etapa",
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3. pověřuje
v souladu s rámcovou příkazní smlouvou ze dne 19. 02. 2019 společnost Public
Market Advisory s.r.o. se sídlem v Brně, Březinova 746/29, 616 00, IČ 02322021,
realizací procesu otevírání nabídek k veřejné zakázce na stavební práce s názvem
"Úprava veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí
nového Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa" 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
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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 s názvem "Úprava veřejných prostranství,
příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového Technického muzea v
Kopřivnici - 1. etapa", a to:
Ing. Miroslav Kopečný, člen komise
Mgr. Jiří Štěpán, člen komise
Mgr. Veronika Chromíková, člen komise
Ing. Jitka Pechová, člen komise
JUDr. Michal Šilhánek (Public Market Advisory s.r.o.), člen komise
náhradníci:
Bc. Adam Hanus
Ing. arch. Milan Šmíd
Mgr. Lucie Hoďáková
Ing. Pavlína Gajdušková
Mgr. Pavla Matějková (Public Market Advisory s.r.o.).
902-

Rada města po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Vlčovice v roce
2019,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

903-

Rada města po projednání
bere na vědomí
Zprávu o činnosti Komise Rady města Kopřivnice pro místní část Mniší v roce 2019,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný v. r.
starosta

Bc. Adam Hanus v. r.
místostarosta
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