MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopři vnice

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

75431/2020/KnDa
OPE-15313/2018
Bc. Daniela Knapková
1283-1323

Usnesení z 50. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 08.09.2020
1283-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 22.4.2020
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností FLAME System s.r.o., se sídlem v Ostravě, Dr. Maye 468/3,
PSČ 709 00, IČ 26846888 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je změna jedné položky z díla „Podpora technického vzdělávání
v DDM Kopřivnice – část 1 - dodávka IT vybavení“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1284-

Rada města po projednání
schvaluje
stanovisko města Kopřivnice k Záměru projektu, předloženého Správou železnic,
státní organizace, Oblastní ředitelství Ostrava, se sídlem Muglinovská 1038/5, 702 00
Ostrava, pod názvem „Kopřivnice ON – rekonstrukce výpravní budovy“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1285-

Rada města po projednání
schvaluje
Chartu 2020 Evropského týdne mobility a Evropského dne bez aut,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1286-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 seznam návrhů projektů postupujících v rámci participativního rozpočtu města
Kopřivnice pro rok 2020 do veřejného hlasování,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1.2 seznam návrhů projektů nepostupujících v rámci participativního rozpočtu města
Kopřivnice pro rok 2020 do veřejného hlasování,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1287-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e

MĚSTO KOPŘIVNICE

50. schůze Rady města Kopřivnice, 08.09.2020, usnesení č. 1283 - 1323
1.1 společné nájemce bytu <anonymizováno>
<anonymizováno> pana Daniela Bednaříka, <anonymizováno>a paní Renátu
Škarpichovou, <anonymizováno>za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50,32 Kč/m2
a za podmínky složení jistoty k bytu
1.2 nájemce bytu <anonymizováno> paní Hanu Muchovou, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50,32 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty
k bytu
1.3 nájemce bytu <anonymizováno>
pana Gabriela Šico, <anonymizováno> za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 57,50
Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu.
1288-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní Zuzany Pelcové a pana Martina Daniška ze dne 19.08.2020 ve věci
vzájemného postoupení nájemních smluv dle § 1895 dle občanského zákoníku
v platném znění,
ve znění žádosti předložené prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. neschvaluje
žádost spočívající ve vzájemném postoupení nájemních smluv dle § 1895 dle
občanského zákoníku v platném znění mezi paní Zuzanou Pelcovou a Martinem
Daniškem,
ve znění žádosti předložené prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1289-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost paní Lenky Knápkové ze dne 17.08.2020 o zařazení žádosti o zajištění bytu do
pořadníku,
ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. neschvaluje
výjimku spočívající v zařazení žádosti o zajištění bytu do pořadníku 1+2/1+3 paní
Lence Knápkové<anonymizováno>
ve smyslu žádosti předložené prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1290-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost paní Moniky Kociánové ze dne 19.08.2020 o výjimečné zajištění bytu o
velikosti 0+2, 1+2 nebo 1+3,
ve znění předloženém prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
výjimku spočívající v zajištění bytu o velikosti 0+2, 1+2 paní Monice Kociánové,
<anonymizováno>,
ve znění návrhu předloženého prostřednictví přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1291- Rada města po projednání
schvaluje
zveřejnění záměru prodat bytovou jednotku č. 405/1 vymezenou podle zákona
č. 72/1994 Sb. v budově bytového domu č.p. 404, 405 stojícího na pozemku parc. č.
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1264 - zastavěná plocha a nádvoří na ul. Sokolovská v k. ú. a části obce Kopřivnice
spolu se spoluvlastnickým podílem o velikosti 11314/181145 na společných částech
budovy bytového domu č.p. 404, 405 stojícího na pozemku parc. č. 1264 a spolu
se spoluvlastnickým podílem o velikosti 11314/181145 na pozemku parc. č. 1264,
zastavěná plocha a nádvoří, vše v k. ú. Kopřivnice. Bytová jednotka je zapsána
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Nový Jičín na
listu vlastnictví č. 3772 pro katastrální území a obec Kopřivnice,
a to formou obálkové metody s podmínkou minimální nabídkové ceny ve výši
2.400.000 Kč, kdy kritériem bude nejvyšší nabídková cena,
ve znění návrhu předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1292-

Rada města po projednání
1. r o z h o d u j e
na základě protokolu z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
k veřejné zakázce malého rozsahu na stavební práce: „Azylový dům ul. Horní –
rekonstrukce elektroinstalace“, 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 999.995,06 Kč bez DPH
2. s c h v a l u j e
uzavření smlouvy o dílo
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností NH stavby s.r.o., se sídlem v Palkovicích, Palkovice 158, 739 41,
IČ 28980697 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je realizace stavby: „Azylový dům ul. Horní – rekonstrukce
elektroinstalace“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1293-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 29.06.2020
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností NH stavby s. r. o., IČ 28980697, se sídlem v Palkovicích, Palkovice 158,
PSČ 739 41 jako zhotovitelem,
jehož předmětem je změna rozsahu, ceny díla a termínu dokončení díla na stavbu:
„Kulturní dům Kopřivnice – rekonstrukce sociálních zařízení a šaten – opakované
zadání“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1294-

Rada města po projednání
schvaluje
výjimku z vnitrorganizační směrnice č. 10/2018, o veřejných zakázkách malého
rozsahu, spočívající v zadání veřejné zakázky malého rozsahu II. kategorie
s názvem „Výměna veřejného osvětlení, ul. Ke Koryčce ( lokalita garáže)“ jednomu
uchazeči,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

3/12

50. schůze Rady města Kopřivnice, 08.09.2020, usnesení č. 1283 - 1323

1295-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 33/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu odboru majetku města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

1296-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dohody ke smlouvě o dílo ze dne 15. 04. 2020
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností HAMROZI s.r.o., se sídlem v Třinci, Polní 411, 739 61, IČ 25842544 jako
zhotovitelem,
jejíž předmětem je změna rozsahu díla na stavbu: „DDM Kopřivnice – Rekonstrukce
sociálních zařízení včetně bezbariérové úpravy, elektroinstalace a rozvodů TZB“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1297-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost o pronájem větších prostor podanou dne 06.08.2020 spolkem Kotva rodiny,
z. s.,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 uzavření Dohody o skončení smlouvy o nájmu nebytových prostor sloužících
podnikání ze dne 29.08.2019
mezi
městem Kopřivnice jako pronajímatelem
a
spolkem Kotva rodiny, z. s., se sídlem v Petřvaldu, Petřvald 405, IČ 07570422 jako
nájemcem,
jejímž předmětem je ukončení dočasného užívání nebytových prostor místnosti
č. 1046 o výměře 16,69 m2 umístěné v 10. NP nebytové jednotky č.1163/1 objektu
č.p.1163 na ulici Štefánikova v Kopřivnici a to k 30.09.2020,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2.2 spolek Kotva rodiny, z. s., se sídlem v Petřvaldu, Petřvald 405, IČ 07570422
nájemcem místnosti č. 0942 o výměře 34,27 m2 umístěné v 9. 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, tj. 34.786,80 Kč ročně, a to na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou za účelem zřízení kanceláře a poskytování sociálněprávní ochrany pověřenými osobami
2.3 zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Městského
úřadu Kopřivnice - místnost č. 1046 o výměře 16,69 m2 umístěnou v 10.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. 3 podkladového materiálu.

4/12

50. schůze Rady města Kopřivnice, 08.09.2020, usnesení č. 1283 - 1323

1298-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
zpětvzetí výpovědi nájmu kanceláře č. 0991 umístěné v 9. NP objektu č. p. 1163 na
ulici Štefánikova v Kopřivnici podanou dne 20.08.2020 společností PROMET JOBS
s.r.o.,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. zrušuje
body 2.1 a 2.2 v usnesení č. 1238 přijatém na 49. schůzi Rady města Kopřivnice
konané dne 18.08.2020.

1299-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 smlouvy o připojení výrobny k distribuční soustavě v.n. ke
Smlouvě o připojení výrobny k distribuční soustavě vysokého napětí č.:
20_VN_1009321643
mezi
městem Kopřivnice jako výrobcem
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem Ostrava, 28. října 117, PSČ 70218, IČ
70890692, DIČ CZ70890692 jako novým výrobcem
a
ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín, Teplická 874/8, PSČ 40502, IČ 24729035, DIČ
CZ24729035 jako licencovaným provozovatelem distribuční soustavy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1300-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy č. Z_S14_12_8120075826 o smlouvě budoucí o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
mezi
městem Kopřivnice jako žadatele
a
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035 jako provozovatele,
jejímž předmětem je závazek žadatele uzavřít konečnou smlouvu o realizaci přeložky
distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie, ve smyslu stanoviska
provozovatele ze dne 21. 8. 2020 ev. č. 8120075826 na stavbu Hřbitovní 92/2,
Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

1301-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
závazek financování stavby „Stavební úpravy domu s pečovatelskou službou č.p. 650
na Masarykově náměstí v Kopřivnici“ v roce 2021,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

1302-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření kupní smlouvy
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mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
panem Radimem Poláškem,<anonymizováno>, bytem<anonymizováno>jako
kupujícím,<anonymizováno>jejímž předmětem je prodej nově odděleného pozemku
parc. č. 1091/9 o výměře 75 m2 v katastrálním území Větřkovice u Lubiny, který byl
oddělen na základě geometrického plánu číslo 1086-2/2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1303-

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. 388/1, 235/4, 235/1,
258/3, 3363/19, 283/1 v katastrálním území Kopřivnice, zařízením distribuční
soustavy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

1304-

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. 1909/28 v katastrálním
území Kopřivnice, zařízením distribuční soustavy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

1305-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost pana Jana Podžorného ze dne 14.07.2020 o vyjádření k realizaci společné
výstavby komunikace a jejího následného převzetí do správy,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. nedoporučuje zastupitelstvu města vyhovět
žádosti pana Jana Podžorného ze dne 14.07.2020 o vyjádření k realizaci společné
výstavby komunikace a jejího následného převzetí do správy,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1306-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost o snížení nájemného v nebytových prostorech podanou společností
TOP Drogerie ČR s.r.o. dne 04.08.2020,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
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2. nevyhovuje
žádosti společnosti TOP Drogerie ČR s.r.o., se sídlem v Šestajovicích, Poděbradská
1162, IČ 04710673, ze dne 04.08.2020 týkající se snížení nájemného za nebytové
prostory v objektu č. p. 890 na ulici Školní v Kopřivnici.
1307-

Rada města po projednání
schvaluje
Základní škole Emila Zátopka Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín,
IČ 64125866 provedení technického zhodnocení budovy školy,
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1308-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1.1 uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
Tenisovým klubem Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, Tenisový areál, Dolní
46/1a, IČ 48804819 jako obdarovaným,
jejímž předmětem je darování movitého majetku uvedeného v soupisu, který tvoří
nedílnou součást darovací smlouvy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
Základní školou Floriána Bayera, Kopřivnice, Štramberská 189, příspěvkovou
organizací se sídlem v Kopřivnici, Štramberská 189, 742 21, IČ 62330390
jako obdarovanou,
jejímž předmětem je darování movitého majetku uvedeného v soupisu, který tvoří
nedílnou součást darovací smlouvy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3 uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
Základní školou a Mateřskou školou Motýlek, Kopřivnice, Smetanova 1122,
příspěvkovou organizací se sídlem v Kopřivnici, Smetanova 1122, 742 21, IČ
64125912 jako obdarovanou,
jejímž předmětem je darování movitého majetku uvedeného v soupisu movitého
majetku, který tvoří nedílnou součást darovací smlouvy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
1.4 uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
Asociací sportovních klubů Tatra Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Masarykovo
náměstí 540, IČ 16627873 jako obdarovanou,
jejímž předmětem je darování movitého majetku uvedeného v soupisu, který tvoří
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nedílnou součást darovací smlouvy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
1.5 uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
SH ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Mniší, se sídlem v Kopřivnici, Mniší 10,
IČ 64629961 jako obdarovaným,
jejímž předmětem je darování movitého majetku uvedeného v soupisu, který tvoří
nedílnou součást darovací smlouvy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu
1.6 uzavření darovací smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
Atletickým klubem Emila Zátopka Kopřivnice, z. s., se sídlem v Kopřivnici, ul. Kpt.
Nálepky 1073/10, IČ 22873279 jako obdarovaným,
jejímž předmětem je darování movitého majetku uvedeného v soupisu, který tvoří
nedílnou součást darovací smlouvy,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového materiálu.
1309-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
1/OŠKS/2021 Program na podporu mládeže, tělovýchovy, sportu a volnočasových
aktivit,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. bere na vědomí
formulář žádosti o individuální dotaci,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1310-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 32/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu odboru školství, kultury a sportu předloženého prostřednictvím
přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1311-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
prominutí penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně dle § 22 odst.
14 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění
pozdějších předpisů, vypočtené platebními výměry:
1) Č.j.: 61836/2020/On ze dne 21.7.2020 na vyčíslenou částku ve výši 2.796,- Kč
(stanovuje penále za období od 13. 12. 2019 do dne zaplacení, tj. do 9. 7. 2020 –
příloha č. 2 podkladového materiálu)
2) Č.j.: 23857/2020/On ze dne 21.7.2020 na vyčíslenou částku ve výši 375.988,- Kč
(stanovuje penále po zaplacení částky odvodu prostřednictvím splátkového kalendáře

8/12

50. schůze Rady města Kopřivnice, 08.09.2020, usnesení č. 1283 - 1323
- příloha č. 3 podkladového materiálu);
spolku Asociace sportovních klubů Tatra Kopřivnice z. s., se sídlem v Kopřivnici,
Masarykovo náměstí 540/3, IČ 16627873, v celkové výši 378.784 Kč.
1312-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 výjimku dle čl. 7 odst. 11 vnitroorganizační směrnice č. 10/2018 o veřejných
zakázkách malého rozsahu,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 rozpočtové opatření č. 31/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1.3 uzavření Smlouvy o dílo na zpracování studie proveditelnosti projektu – Vytvoření
nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností Art Consultancy s. r. o, se sídlem v Opavě, Gudrichova 1332/6m
Předměstí, PSČ 746 01, IČ 29457009 jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je poskytnutí zpracování studie proveditelnosti projektu – Vytvoření
nové muzejní expozice Dany a Emila Zátopkových v Šustalově vile,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 a přílohy č. 4
podkladového materiálu.

1313-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření Smlouvy o dílo na zhotovení památníku Emila Zátopka v Kopřivnici
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
akademickým sochařem Jaroslavem Brožem<anonymizováno> jako zhotovitelem,
jejímž předmětem je zhotovení památníku Emila Zátopka v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 a přílohy č. 2
podkladového materiálu.

1314-

Rada města po projednání
1. r o z h o d u j e
1.1 na základě čl. 9 odst. 17 Zásad vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací
o výjimce z postupů dle směrnice č. 10/2018 o veřejných zakázkách malého rozsahu
tak, že na veřejnou zakázku vztahující se k pořízení digitálních učebních pomůcek
v souvislosti se zabezpečením distanční výuky v Základní škole Emila Zátopka
Kopřivnice, Pionýrská 791 okres Nový Jičín, IČ 64125866, se tato směrnice nepoužije.
Nákup je možné provést v souladu s § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb., bez zadávacího řízení za podmínek uvedených v § 6 – dodržení
transparentnosti a přiměřenosti. Za dodržení těchto podmínek odpovídá ředitel školy
1.2 na základě čl. 9 odst. 17 Zásad vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací
o výjimce z postupů dle směrnice č. 10/2018 o veřejných zakázkách malého rozsahu
tak, že na veřejné zakázky vztahující se k pořízení digitálních učebních pomůcek
v souvislosti se zabezpečením distanční výuky v Základní škole
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a Mateřské škole 17. listopadu Kopřivnice, 17. listopadu 1225 okres Nový Jičín,
příspěvkové organizaci, IČ 47998121, se tato směrnice nepoužije. Nákup je možné
provést v souladu s § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., bez
zadávacího řízení za podmínek uvedených v § 6 – dodržení transparentnosti a
přiměřenosti. Za dodržení těchto podmínek odpovídá ředitelka školy
1.3 na základě čl. 9 odst. 17 Zásad vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací
o výjimce z postupů dle směrnice č. 10/2018 o veřejných zakázkách malého rozsahu
tak, že na veřejné zakázky vztahující se k pořízení digitálních učebních pomůcek
v souvislosti se zabezpečením distanční výuky v Základní škole
dr. Milady Horákové Kopřivnice, Obránců míru 369 okres Nový Jičín, IČ 64125874, se
tato směrnice nepoužije. Nákup je možné provést v souladu s § 31 zákona o zadávání
veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., bez zadávacího řízení za podmínek uvedených v
§ 6 – dodržení transparentnosti a přiměřenosti. Za dodržení těchto podmínek
odpovídá ředitelka školy
1.4 na základě čl. 9 odst. 17 Zásad vztahů zřizovatele a příspěvkových organizací
o výjimce z postupů dle směrnice č. 10/2018 o veřejných zakázkách malého rozsahu
tak, že na veřejné zakázky vztahující se k pořízení digitálních učebních pomůcek
v souvislosti se zabezpečením distanční výuky v Základní škole
Kopřivnice, Alšova 1123 okres Nový Jičín, IČ 00848310, se tato směrnice nepoužije.
Nákup je možné provést v souladu s § 31 zákona o zadávání veřejných zakázek č.
134/2016 Sb., bez zadávacího řízení za podmínek uvedených v § 6 – dodržení
transparentnosti a přiměřenosti. Za dodržení těchto podmínek odpovídá ředitel školy.
1315-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 30/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu odboru správních činností předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

1316-

Rada města po projednání
1. zrušuje
bod 2 usnesení č. 51 přijatého na 2. schůzi Rady města Kopřivnice konané dne
27.11.2018
2. stanovuje
podle ust. § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, že v případech přijímání prohlášení snoubenců o uzavření
manželství, konání občanských obřadů u příležitosti vítání občánků a jubilejních
svatbách, mohou zastupitelé města Kopřivnice Mgr. Dušan Krompolc a Mgr. René
Lakomý, užívat závěsný odznak.

1317-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o nájmu bytu <anonymizováno> o velikosti 0+1 <anonymizováno>,
za nájemné ve výši 50,32 Kč/m2 mezi městem Kopřivnice jako pronajímatelem a paní
Marií Zelenkovou, <anonymizováno>,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1318-

Rada města po projednání
schvaluje
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uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Českým centrem signálních zvířat, z. s., se sídlem v Novém Jičíně, Dostojevského
1387/5, IČ 06006205 jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí individuální neinvestiční dotace z Fondu rozvoje a
rezerv ve výši 28.810 Kč na úhradu nájmu, energií a na nákup spotřebního materiálu
v rámci projektu „České centrum signálních zvířat, z.s. – podpora centra a materiál
potřebný k výcviku signálních psů“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1319-

Rada města po projednání
schvaluje
Středisku sociálních služeb města Kopřivnice, příspěvkové organizaci přijetí daru
uvedeného v příloze č. 1 podkladového materiálu.

1320-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 12.2.2018
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitelem
a
spolkem Armáda spásy v České republice, z.s., se sídlem v Praze 5 - Stodůlky,
Petržílkova 2565/23, IČ 40613411 jako vypůjčitelem,
jehož předmětem je výpůjčka dalšího movitého majetku na dobu určitou pro potřeby
činností, které jsou v souladu s poskytováním sociální služby nízkoprahové zařízení
pro děti a mládež a v souladu s poskytováním služeb souvisejících s provozem
budoucího Komunitního centra v budově č. p. 1181 na ulici Francouzské v Kopřivnici,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1321-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost společnosti Společně, o.p.s. se sídlem v Brně, Mendlovo náměstí 1a, PSČ
60300, IČ 26976307 o individuální dotaci na provoz Senior Pointu Kopřivnice v roce
2021,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
2. schvaluje
příslib poskytnutí dotace společnosti Společně, o.p.s. se sídlem v Brně, Mendlovo
náměstí 1a, PSČ 60300, IČ 26976307 ve výši 39.900 Kč na provoz Senior Pointu v
roce 2021.

1322-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
žádost o prominutí zůstatku dluhu podanou dne 26.05.2020 paní Evou Zátopkovou,
<anonymizováno>,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
2. nedoporučuje zastupitelstvu města vyhovět
žádosti o prominutí zůstatku dluhu podané dne 26.05.2020 paní Evou Zátopkovou,
<anonymizováno>,
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ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu, kdy
celková výše dluhu ke dni 24. 08. 2020 je 291 399,76 Kč a skládá se z: 29 320 Kč
(jistina), 206 391,86 Kč (úroky z prodlení), 10 930 Kč (náklady řízení), 44 757,90 Kč
(náklady exekuce).
1323-

Rada města po projednání
bere na vědomí
rámcový časový harmonogram přípravy návrhu rozpočtu na rok 2021, plánu
hospodářské činnosti na rok 2021, střednědobého výhledu rozpočtu města na období
2022-2023 a zásady pro zpracování návrhu rozpočtu na rok 2021,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný v.r.
starosta

Mgr. Dušan Krompolc v.r.
místostarosta
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