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Usnesení ze 34. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 25.02.2020
940-

Rada města po projednání
schvaluje
vyhlášení dotačního programu města Kopřivnice 1/ORM/2020 v roce 2020,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

941-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci kampaně Do práce na kole 2020
mezi
městem Kopřivnice jako městským organizátorem
a
spolkem Auto*Mat, z.s., se sídlem Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČ 22670319, jako
národním organizátorem kampaně,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
1.2 uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů
mezi
městem Kopřivnice jako zpracovatelem
a
spolkem Auto*Mat, z.s., se sídlem Vodičkova 36, 110 00 Praha 1, IČ 22670319, jako
správcem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

942-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o vypořádání závazků
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,
jejímž předmětem je vypořádání závazků vyplývajících ze smlouvy o dílo č. 394/2019
na akci „Ulice Průmyslový park – autobusové zastávky před firmou Erich Jaeger,
přechod pro chodce a navazující komunikace pro pěší“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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943-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 nájemce bytu <anonymizováno> paní Kateřinu Rýcovou, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 57,50 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu
1.2 nájemce bytu <anonymizováno> paní Jindřišku Vincurovou, <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.

944-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Tomáše Bajnara <anonymizováno> o zajištění bytu o velikosti 1+1
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
nájemce bytu <anonymizováno> pana Tomáše Bajnara, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 37 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu.

945-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost o prominutí platby jistoty ze 17.02.2020 podanou Muzeem Novojičínska, p. o.,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 uzavření Smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících podnikání
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
Muzeem Novojičínska, p. o., se sídlem v Novém Jičíně, 28. října 51/12, IČ 00096296
jako nájemcem,
jejímž předmětem je nájem místnosti č. 0983 o výměře 31,07 m2 umístěné v 9. NP
nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2.2 výjimku z vnitroorganizační směrnice č. 10/2019, spočívající v uzavření smlouvy o
nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uvedené pod bodem 2.1 tohoto
usnesení bez ujednání o jistotě.

946-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitelem
a
Vlčovjané, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Vlčovice 185, IČ 08574481 jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor v 1. NP a 2. NP stavby občanského
vybavení č. p. 76, která je součástí pozemku parcelní číslo st. 84 v k. ú. Vlčovice, a to
prostor v 1. NP o celkové výměře 245,50 m2 a prostor ve 2. NP o celkové výměře
219,87 m2, a výpůjčka nezastavěné části pozemku parcelní číslo st. 84 o výměře
870,00 m2 a pozemku parcelní číslo 111/2 o výměře 3056,00 m2 a výpůjčka nemovité
věci nezapsané v katastru nemovitostí - dřevěné pergoly o celkové výměře 24,00 m2,
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která je součástí pozemku parcelní číslo 111/2, vše v k. ú. Vlčovice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
947-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost o pronájem nebytových prostor podanou dne 09.01.2020 společností NH
STAVBY s.r.o.,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,
2. schvaluje
společnost NH STAVBY s.r.o., se sídlem v Palkovicích, Palkovice 158, IČ 28980697
nájemcem nebytových prostor, a to místnosti č. 110 o výměře 19,24 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, 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.

948-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 7/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu odboru majetku města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

949-

Rada města po projednání
1. r o z h o d u j e
o zahájení zjednodušeného podlimitního zadávacího řízení k podlimitní veřejné
zakázce na stavební práce s názvem „Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce
sociálních zařízení a šaten“
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 „Kulturní dům Kopřivnice
– rekonstrukce sociálních zařízení a šaten“,
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, Lipová 906/1, 602 00, IČ 02322021, realizací
procesu otevírání nabídek k veřejné zakázce na stavební práce s názvem „Kulturní
dům Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten“ 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 s názvem „Kulturní dům Kopřivnice –
rekonstrukce sociálních zařízení a šaten“ , a to:
Mgr. Dagmar Rysová, člen komise
Ing. Kamil Žák, člen komise
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Mgr. Veronika Chromíková, člen komise
Miloš Sopuch, člen komise
JUDr. Michal Šilhánek (Public Market Advisory s.r.o.), člen komise
náhradníci:
Bc. Adam Hanus
Daniela Koričanská
Mgr. Lucie Hoďáková
Ing. Vladimíra Martiníková
Jakub Špeta (Public Market Advisory s.r.o.).
950-

Rada města po projednání
bere na vědomí
výsledky kontrolní činnosti oddělení kontroly za 2. pololetí 2019,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

951-

Rada města po projednání
bere na vědomí
seznam osob navržených na sportovce města Kopřivnice za rok 2019,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy.

952-

Rada města po projednání
1. schvaluje
postup řešení likvidace dlouhodobého majetku projednaný v likvidační komisí dne 24.
02. 2020 dle specifikace uvedené v důvodové zprávě
2. ukládá
funkčně příslušným odborům MÚ zabezpečit realizaci schváleného postupu dle bodu
1 tohoto unesení.

Ing. Miroslav Kopečný v. r.
starosta

Bc. Adam Hanus v. r.
místostarosta
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