MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopři vnice

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

68223/2020/KnDa
OPE-15313/2018
Bc. Daniela Knapková
1229-1282

Usnesení ze 49. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 18.08.2020
1229-

Rada města po projednání
1. schvaluje
1.1 poskytnutí dotace z dotačního programu 2/ORM/2020 na podporu realizace
kanalizačních přípojek na nově budovanou oddílnou kanalizaci ve Vlčovicích a v Mniší
žadatelům uvedeným v příloze č. 1 podkladového materiálu, a to ve výši dle článku V.
odstavce 2. vzorové smlouvy o poskytnutí dotace,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 vzorovou smlouvu o poskytnutí dotace, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na
vybudování a připojení nemovité věci kanalizační přípojkou na novou splaškovou
kanalizaci budovanou v místních částech Vlčovice a Mniší,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3 vzorovou smlouvu o převodu práv a povinností z územního souhlasu, jejíž
předmětem je převedení práv a povinností z územního souhlasu na kanalizační
přípojku pro nemovitou věc určenou k bydlení na příjemce dotace uvedené v příloze č.
1 podkladového materiálu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
2. neschvaluje
poskytnutí dotace z dotačního programu 2/ORM/2020 na podporu realizace
kanalizačních přípojek na nově budovanou oddílnou kanalizace ve Vlčovicích a v
Mniší žadatelům uvedeným v příloze č. 3 podkladového materiálu z důvodu
nesplnění kritérií dotačního programu 2/ORM/2020
3. pověřuje
vedoucího odboru rozvoje města k uzavření smluv o poskytnutí dotace a smluv o
převodu práv a povinností z územního souhlasu dle bodu č. 1 tohoto usnesení.

1230-

Rada města po projednání
1. odvolává
z funkce člena Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Rady města
Kopřivnice:
1.1 pana Jana Filáka
1.2 pana Ing. Aleše Dreslera
2. jmenuje
do funkce člena Komise pro Projekt Zdravé město a místní Agenda 21 Rady města
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Kopřivnice pana Jiřího Trčku, koordinátora Dětského zastupitelstva Kopřivnice.
1231-

Rada města po projednání
1. odvolává
z funkce člena pracovní skupiny pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice
paní Mgr. Michaelu Raškovou
2. jmenuje
do funkce člena pracovní skupiny pro poskytování účelových dotací města Kopřivnice
paní Radanu Markovou, referentku sportu.

1232-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
pobočným spolkem SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Vlčovice, se sídlem
v Kopřivnici, Vlčovice 80, PSČ 742 21, IČ 65472781 jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na realizaci akce „Dětský den s hasiči –
Z pohádky do pohádky“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1233-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 31.3.2020
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností ESO R-MARKET spol. s.r.o., se sídlem v Hulíně, Kostelní 461, 468 24, IČ
49966626, jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je změna rozsahu a ceny díla „Podpora technického vzdělávání
v DDM Kopřivnice – část 3 dodávka nábytku“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1234-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 333/2019 na realizaci stavby
„Odkanalizování místních částí Vlčovice a Mniší"
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností STASPO, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě – Radvanicích, Těšínská
114/24, 716 00, IČ 41035704 jako zhotovitelem,
jehož předmětem je změna rozsahu předmětu a ceny díla,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1235-

Rada města po projednání
1. rozhoduje
o zahájení jednacího řízení bez uveřejnění k veřejné zakázce na stavební práce
s názvem „Přeložka stávajícího vodovodního řadu v Kopřivnici, místní část Mniší
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vyvolaná stavbou kanalizace“ dle ustanovení § 63 odst. 3 písm. c) zákona č. 134/2016
Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
2. schvaluje
rozsah a podmínky zadávací dokumentace včetně 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 „Přeložka stávajícího
vodovodního řadu v Kopřivnici, místní část Mniší vyvolaná stavbou kanalizace“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
3. pověřuje
v souladu s uzavřenou rámcovou příkazní smlouvou ze dne 19.2.2019 společnost
Public Market Advisory s.r.o., se sídlem v Brně, Březinova 746/29, PSČ 616 00, IČ
02322021, realizací procesu splnění podmínek účasti k veřejné zakázce na stavební
práce s názvem „Přeložka stávajícího vodovodního řadu v Kopřivnici, místní část
Mniší vyvolaná stavbou kanalizace“ v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
1236-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody o narovnání ke smlouvě o dílo ze dne 5. 2. 2020
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností INGDOP s.r.o., se sídlem ve Valašském Meziříčí, Železničního vojska
1386, PSČ 757 01, IČ 60775530 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je změna ceny díla „Rozšíření parkovacích ploch na ul. Družební
v Kopřivnici“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1237-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o užívání silnice pro zvláštní užívání parcelní číslo 981/1 v k.ú.
Vlčovice, které náleží k silnici II/486 a bude dotčený stavbou kanalizace v místní části
Vlčovice
mezi
městem Kopřivnice jako nájemcem
a
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem
v Ostravě, Úprkova 1, PSČ 702 23, IČ 00095711 jako pronajímatelem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1238-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
výpověď nájmu kanceláře č. 0991 umístěnou v 9. NP objektu č. p. 1163 na ulici
Štefánikova v Kopřivnici podanou dne 30.06.2020 společností PROMET JOBS s.r.o.,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor sloužících
podnikání ze dne 16.08.2017
uzavřenou
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mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
společností PROMET JOBS s.r.o., se sídlem v Ostravě, Hrabová, Na Rovince 879,
IČ 25841831, jako nájemcem,
jehož předmětem je úprava předmětu nájmu - snížení výměry plochy předmětu nájmu
o kancelář č. 0991 umístěnou v 9. NP objektu č. p. 1163 na ulici Štefánikova
v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2.2 zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Městského
úřadu Kopřivnice - místnost č. 0991 o výměře 32,76 m2 umístěnou v 9. NP nebytové
jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku parcelní číslo 1921/1
v k. ú. Kopřivnice, na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.
1239-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost o nájem místnosti č. 1069 v objektu č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici
podanou dne 10.07.2020 Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
Zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra České republiky, se sídlem v Praze 3,
Vinohrady, Vinohradská 2577/178, IČ 47114304 nájemcem místnosti č. 1069 o
výměře 16,85 m2 umístěnou v 10. NP nebytové jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163
na ulici Štefánikova v Kopřivnici, za nájemné stanovené sazbou ve výši 1.015,08
Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem
poskytování klientského servisu.

1240-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost o zvážení možnosti odpuštění dluhu nad rámec schválené částky ve výši
10.000,- Kč podanou dne 08.06.2020 společností CIREX CZ s.r.o., se sídlem
Průmyslový park 301, Vlčovice, 742 21 Kopřivnice, IČ 46580140
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. nedoporučuje zastupitelstvu města vyhovět
žádosti společnosti CIREX CZ s.r.o., se sídlem Průmyslový park 301, Vlčovice,
742 21 Kopřivnice, IČ 46580140 o prominutí dluhu z nájemného
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1241-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost paní Kateřiny Manové ze dne 04.07.2020 o výměnu bytu,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
výjimku spočívající v zajištění náhradního bytu o velikosti 0+2 paní Kateřině Manové,
<anonymizováno> a to za podmínky složení jistoty k bytu, a to nejdéle do šesti
měsíců od účinnosti nájemní smlouvy k náhradnímu bytu a dále za podmínky
uzavření dohody o skončení nájmu bytu <anonymizováno>, jehož je nyní nájemkyní
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tak, že tento nájem skončí nejdéle do jednoho měsíce od účinnosti nájemní smlouvy
k náhradnímu bytu.
1242-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 nájemce bytu <anonymizováno> pana Aleše Vaculíka, <anonymizováno> a paní
Ivanu Souškovou <anonymizováno> za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50,32
Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu
nájemce bytu <anonymizováno> paní Antonii Zábranskou, <anonymizováno> a pana
Josefa Zábranského <anonymizováno> za dohodnuté měsíční nájemné ve výši
57,50Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu.

1243-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 stávající pořadníky na byty o velikosti 1+1, 0+2 a 1+2/1+3 vedené dle Pravidel
pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice, účinných od 01.01.2020,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 žádosti o zařazení do pořadníků dle Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví
města Kopřivnice, účinných od 01.01.2020,
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 2 podkladového materiálu
2. schvaluje
zařazení žádostí o zajištění bytu do pořadníků na základě Pravidel pro hospodaření s
byty ve vlastnictví města Kopřivnice, účinných od 01.01.2020, a to těmto žadatelům:
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12
2.13

paní Ludmila Lošáková na byt o velikosti 1+2/1+3
pan Nikolas Spiliotopulos na byt o velikosti 1+1
paní Zuzana Zbavitelová na byt o velikosti 1+2/1+3
pan Marek Chalupa na byt o velikosti 1+1 a 0+2
pan Michal Mana na byt o velikosti 1+1
paní Irena Bőnischová na byt o velikosti 1+2/1+3
paní Beata Tancošová a pan Jakub Varga na byt o velikosti 1+2/1+3
paní Monika Kučeriaková na byt o velikosti 1+2/1+3
paní Kateřina Kostelníková na byt o velikosti 1+1, 0+2 a 1+2/1+3
paní Michala Vágnerová na byt o velikosti 1+2/1+3
paní Vendula Zahradníková na byt o velikosti 1+2/1+3
paní Lucie Zahradníková na byt o velkosti 0+2
paní Marie Přibylová a pan Alexandr Rusnyák na byt o velikosti 1+2/1+3

3. neschvaluje
zařazení žádostí o zajištění bytu do pořadníků na základě Pravidel pro hospodaření s
byty ve vlastnictví města Kopřivnice, účinných od 01.01.2020, a to těmto žadatelům:
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8

paní Helena Žák na byt o velikosti 1+1
paní Martina Šindlerová na byt o velikosti 1+2/1+3
paní Petra Potůčková na byt o velikosti 1+2/1+3
pan Hynek Boháč na byt o velikosti 1+1
pan Jiří Král na byt o velikosti 1+1
paní Alena Golalová a pan Jacek Golal na byt o velikosti 0+2
paní Libuše Reková na byt o velikosti 1+1
paní Alena Milatová na byt o velikosti 1+2/1+3
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3.9
3.10
1244-

paní Marie Válková a pan Pavel Vorlický na byt o velikosti 1+1
pan David Šimíček na byt o velkosti 1+1 a 0+2

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost o pronájem nebytových prostor a souhlas s umístěním sídla společnosti
podanou dne 10.07.2020 Ing. Jiřím Bednářem, jednatelem společnosti Beprodo s.r.o.,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
společnost Beprodo s.r.o. se sídlem v Ostravě, Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27,
IČ 07662432 nájemcem nebytových prostor, a to místnosti č. 118 o výměře 26,20 m2
umístěné v 1. nadzemním podlaží budovy č. p. 244 na ulici Štefánikova v Kopřivnici,
která je součástí pozemku parcelní č. 1915/3 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 1400,00 Kč/m2/rok, a to
na dobu neurčitou za účelem zřízení kanceláře
3. souhlasí
s umístěním sídla společnosti Beprodo s.r.o., IČ 07662432, se sídlem v Ostravě,
Slezská Ostrava, Zámostní 1155/27, v budově č. p. 244, která je součástí pozemku
parcelní číslo 1915/3 v k. ú. Kopřivnice na ulici Štefánikova v Kopřivnici.

1245-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Závěrečný účet Svazku obcí regionu Novojičínska za rok 2019 a Zprávu revizní
komise o výsledcích kontroly hospodaření Svazku obcí regionu Novojičínsko za rok
2019,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1246-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost o nájem místnosti č. 0969 podanou dne 30.06.2020 společností AGENTURA
POZNÁNÍ, s. r. 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
společností AGENTURA POZNÁNÍ, s. r. o., se sídlem v Novém Jičíně, Trlicova
1344/64, IČ 26869691, jako nájemcem,
jejímž předmětem je nájem místnosti č. 0969 o výměře 32,36 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. 14/2016, spočívající v uzavření smlouvy o
nájmu nebytových prostor sloužících podnikání uvedené pod bodem 2.1 tohoto
usnesení s nájemcem společností AGENTURA POZNÁNÍ, s. r. o. bez ujednání o
jistotě.
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1247-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost o pronájem nebytových prostor podanou dne 03.08.2020 společností
HOFMANN WIZARD s.r.o.,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
společnost HOFMANN WIZARD s.r.o. se sídlem v Plzni, Vnitřní Město, Prešovská
201/4, IČ 25236016, nájemcem nebytových prostor, a to místnosti č. 114 o výměře
25,00 m2, a místnosti č. 115 o výměře 21,30 m2, umístěných v 1. nadzemním podlaží
budovy č. p. 244 na ulici Štefánikova v Kopřivnici, která je součástí pozemku parcelní
č. 1915/3 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 1400,00 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou za účelem
zřízení kanceláře kontaktního centra pro uchazeče o zaměstnání.

1248-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 29/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu odboru majetku města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

1249-

Rada města po projednání

1250-

schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nově vybudovaný nebytový prostor za účelem
zřízení a provozování restaurace a hostinské činnosti v objektu č. p. 243 na ulici
Štefánikově v Kopřivnici, sestávající se z komerčních prostor o celkové výměře
204,95 m2 a obslužných prostor o celkové výměře 122,30 m2, které jsou umístěny
v 1. podzemním podlaží objektu č. p. 243, který je součástí pozemku parcelní číslo
1927, zapsaný na listu vlastnictví č. 10001 u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský
kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín, pro k.ú. a obec Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
Rada města po projednání
bere na vědomí
přehled prominutých dluhů – nájemného nájemcům nebytových prostor v souladu
s přijatým usnesením Rady města Kopřivnice č. 1141 ze dne 02.06.2020,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1251-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor podanou dne 31.07.2020 paní
Veronikou Mašovou,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytový prostor, a to místnost č. 201 o výměře
8,94 m2, umístěný v 2. nadzemním podlaží budovy č. p. 684 na ulici České v
Kopřivnici, která je součástí pozemku parcelní č. 504 v k. ú. Kopřivnice, zapsaný na
listu vlastnictví č.10001 u katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
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pracoviště Nový Jičín,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1252-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost o pronájem nebytových prostor podanou dne 22.07.2020 společností
HOFMANN WIZARD s.r.o.,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. neschvaluje
2.1 zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Městského
úřadu Kopřivnice - místnost č. 0165 o výměře 36,50 m2 umístěnou v 1. NP nebytové
jednotky č. 1163/1 objektu č. p. 1163, který je součástí pozemku parcelní číslo 1921/1
v k. ú. Kopřivnice, na ulici Štefánikova v Kopřivnici
2.2 společnost HOFMANN WIZARD s.r.o., se sídlem v Plzni, Vnitřní Město,
Prešovská 201/4, IČ 25236016 nájemcem nebytových prostor, a to místnosti č. 0942
o výměře 34,27 m2 umístěnou v 9. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu č. p. 1163
na ulici Štefánikova v Kopřivnici, za nájemné stanovené sazbou ve výši
1.400,00 Kč/m2/rok, a to na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní dobou za účelem
zřízení kanceláře kontaktního centra pro uchazeče o zaměstnání.

1253-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 10.12.2015
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitelem
a
spolkem Radou dětí a mládeže Moravskoslezského kraje, z.s. se sídlem v Ostravě –
Hrabůvce, Na Mýtě č.p. 1556/10, PSČ 700 30, IČO 26523825, jako vypůjčitelem,
jehož předmětem je úprava smlouvy o výpůjčce ze dne 10.12.2015, a to vypuštění
čtvrtého odstavce Článku III. týkající se poskytnutí veřejné podpory de minimis,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.3 podkladového materiálu.

1254-

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemek parc.č. 1091/9 - ostatní plocha, ostatní
komunikace o výměře 75 m² v katastrálním území Větřkovice u Lubiny, panu
Radimovi Poláškovi,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1255-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí povinný
a
společností GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ
400 01, IČ 27295567, jako budoucí oprávněný,
jejímž předmětem je budoucí zatížení části pozemku parc. č. 923/2 v katastrálním
území Vlčovice, uložením plynárenského zařízení,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
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1256-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a souhlas
s provedením stavby
mezi
městem Kopřivnice jako budoucím povinným
a
panem MUDr. Karlem Němcem, <anonymizováno> jako budoucím oprávněným,
jejímž předmětem je zatížení části pozemku parc. č. 923/2 v katastrálním území
Vlčovice uložením vodovodní přípojky, splaškové kanalizační přípojky, dešťové
kanalizační přípojky, plynovodní přípojky a stavby sjezdu pro novostavbu rodinného
domu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1257-

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 částí pozemků parc. č. 516/4, 517/5, 517/11
v katastrálním území Kopřivnice, zařízením distribuční soustavy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

1258-

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 pozemku parc. č. 806/1 v katastrálním
území Mniší, zařízením distribuční soustavy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

1259-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako povinnou
a
GasNet, s.r.o., se sídlem v Ústí nad Labem, Klíše, Klíšská 940/96, PSČ 400 01, IČ
27295567, jako oprávněný,
jejímž předmětem je zatížení částí pozemků parc. č. 68/8, 104/2, 161/3, 161/5, 168/5,
173/1, 178/1, 178/2, 181/1, 181/3, 181/4, 232/2, 232/4, 232/6, 232/9, 232/10, 3004,
3011/128, 3011/131, 3011/133, 3011/139, 3012/65, 3012/74, 3012/78, 3012/80,
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3012/83, 3012/85, 3012/3, 3017, 3018 v katastrálním území Kopřivnice uložením
plynárenského zařízení, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 4371-37/2020,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
1260-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitelem
a
panem Janem Tandlerem, <anonymizováno>, bytem <anonymizováno> jako
vypůjčitelem,
jejímž předmětem je užívání části pozemku p.č. 769/13 ostatní plocha – jiná plocha
o výměře 200 m² v katastrálním území Kopřivnice za účelem sečení trávy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

1261-

Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru města vypůjčit část pozemku p.č. 887/1 ostatní plocha – zeleň
o výměře 28 m² v katastrálním území Kopřivnice společnosti HRUŠKA spol. s r.o.,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1262-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města neschválit
zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 1998/1 zastavěná plocha a
nádvoří o výměře 150 m² v katastrálním území Kopřivnice paní Šárce Chalupové,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1263-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
způsob majetkoprávního vypořádání dle bodu 5 a) 2. Memoranda o výstavbě
Integrovaného výjezdového centra Kopřivnice uzavřeného dne 11.7.2019 uzavřeného
mezi
městem Kopřivnice
a
Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje, se
sídlem v Ostravě, Výškovická 2295/40, Zábřeh, PSČ 700 30, IČ 70884561
a
Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou
organizací a organizace, se sídlem v Ostravě, Výškovická 2295/40, Zábřeh, PSČ 700
30, IČ 48804525
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, PSČ 702 18, IČ
70890692,
a to schválením doplatku ve výši 500.000 Kč za směnu v memorandu uvedených
pozemků ze strany města Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

1264-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlas
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s provedením stavby
mezi
městem Kopřivnice jako budoucí povinnou
a
panem Rostislavem Slezákem, <anonymizováno> jako budoucí oprávněnou,
jejímž předmětem je budoucí zatížení části pozemku p.č. 826/1 v katastrálním území
Mniší vodovodní a jednotnou kanalizační přípojkou,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
1265-

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

1266-

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

1267-

Rada města po projednání
schvaluje
Vyšší odborné škole, Střední odborné škole a Střednímu odbornému učilišti
Kopřivnice, příspěvkové organizací se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice,
IČ 00601624, použití finančního daru ve výši 10.000,- Kč schváleného v souvislosti
s konáním akce „Řemeslo má zlaté dno“ v dubnu roku 2020 na konání stejné akce ve
školním roce 2020/2021,
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1268-

Rada města po projednání
schvaluje
ceny pro účastníky akce Běh rodným krajem Emila Zátopka,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1269-

Rada města po projednání
souhlasí
s konáním veřejné sbírky určené na zachování odkazu kopřivnického rodáka Emila
Zátopka – realizaci a instalaci sochy Emila Zátopka v Kopřivnici a vytvoření nové
muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile, která se bude konat v
termínu od 19. září 2020 do 30. června 2022, dle oznámení o konání sbírky,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1270-

Rada města po projednání
schvaluje
prominutí částí nájemného za duben a květen 2020 nájemcům nebytových prostor
v Kulturním domě v Kopřivnici, kteří byli nuceni na základě usnesení vlády ČR ze dne
14. 3 .2020 č. 211, či dalších navazujících usnesení vlády ČR nebo mimořádných
opatření Ministerstva zdravotnictví nebo Krajské hygienické stanice uzavřít nebo
omezit svou činnost v těchto nebytových prostorech, a to ve výši dle tabulky v návrhu
příspěvkové organizace Kulturní dům Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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1271-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice ze
dne 11.03.2020
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
spolkem Komorním orchestrem Kopřivnice, z.s., se sídlem v Kopřivnici, Štramberská
294/1b, 742 21, IČ 26610078 jako příjemcem,
jehož předmětem je změna účelového určení dotace,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1272-

Rada města po projednání
schvaluje
Základní škole dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín
přijetí daru dárce uvedeného v příloze č. 1 podkladového materiálu.

1273-

Rada města po projednání
bere na vědomí
Výroční zprávu o stavu sportu za rok 2019,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1274-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost spolku Vlčovjané, z.s., se sídlem Vlčovice 185, 742 21 Kopřivnice, IČ
08574481,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a přílohy č. 1 podkladového
materiálu
2. souhlasí
se snížením nájemného v rámci běžného ceníku za nájem velkého sálu a vestibulu
v Kulturním domě ve Vlčovicích pro účel pořádání akce „Taneční pro starší nebo
pokročilé“ ve 4. kvartále 2020,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

1275-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
předběžnou informaci o zajištění stravy pro žáky kopřivnických základních škol
s diagnózou celiakie,
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. u k l á d á
odboru školství, kultury a sportu zahájit kroky směřující k zajištění stravy pro žáky
kopřivnických základních škol s diagnózou celiakie.

1276-

Rada města po projednání
bere na vědomí
výsledky kontrolní činnosti oddělení kontroly za 1. pololetí 2020,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.
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1277-

Rada města po projednání
schvaluje
udělení výjimky z použití postupů stanovených vnitroorganizační směrnicí č. 10/2018
„O veřejných zakázkách malého rozsahu“, jejímž předmětem je zadání plnění zakázky
v rámci realizace projektu „Pořízení vybavení pro JSDH Kopřivnice II“ společnosti
ProIZS s.r.o. se sídlem v Ústí nad Orlicí, Tvardkova 1191, IČ 06150420 a společnosti
Lipka HQ s.r.o., se sídlem ve Frenštátu p. R., U Siberie 960, IČ 26841665,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1278-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 žádost paní Libuše Michlíkové, <anonymizováno> ze dne 29.06.2020, ve věci
udělení výjimky z Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice
účinných od 01.01.2020,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 žádost pana Jindřicha Veselského, <anonymizováno> ze dne 17.06.2020, ve věci
udělení výjimky z Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice
účinných od 01.01.2020,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 udělení výjimky paní Libuši Michlíkové, <anonymizováno> z Pravidel pro
hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice účinných od 01.01.2020,
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2.2 uzavření smlouvy o nájmu bytu <anonymizováno> o velikosti 0+1 za nájemné ve
výši 50,32 Kč/m2 mezi městem Kopřivnice jako pronajímatelem a paní Libuší
Michlíkovou, <anonymizováno>, jako nájemcem, a to za podmínky ukončení stávající
nájemní smlouvy k bytu, který paní Michlíková užívá,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2.3 udělení výjimky panu Jindřichu Veselskému, <anonymizováno> z Pravidel pro
hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice účinných od 01.01.2020,
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2.4 uzavření smlouvy o nájmu bytu <anonymizováno> o velikosti 1+1
<anonymizováno>, za nájemné ve výši 50,32 Kč/m2 mezi městem Kopřivnice jako
pronajímatelem a panem Jindřichem Veselským, <anonymizováno> jako nájemcem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.

1279-

Rada města po projednání
schvaluje
Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové organizaci přijetí darů
uvedených v přílohách č. 1 a č. 2 podkladového materiálu.

1280-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 28/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu odboru životního prostředí předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.
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1281-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 00, IČ 70890692,
jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace příjemci ve výši 10 000,00 Kč účelově určenou
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“
realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005161,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 2 a 3 podkladového materiálu.

1282-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28. října 117, 702 00, IČ 70890692,
jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace příjemci ve výši 10 000,00 Kč účelově určenou
na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“
realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č.
CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 2 a 3 podkladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný v. r.
starosta

Bc. Adam Hanus v. r.
místostarosta
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