MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Rada města Kopři vnice

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

80136/2020/KnDa
OPE-15313/2018
Bc. Daniela Knapková
1326-1356

Usnesení z 52. schůze Rady města Kopřivnice ze dne 22.09.2020
1326-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o vypořádání výsledků stavebních prací
mezi
městem Kopřivnice
a
Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, 28. října 2771/117, PSČ 702 00,
IČ 70890692,
jejímž předmětem je vypořádání výsledků stavebních prací v rámci projektu „Úprava
veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového
Technického muzea v Kopřivnici“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1327-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 93/2020 na realizaci stavby „Úprava
veřejných prostranství, příjezdová komunikace a parkovací plochy v okolí nového
Technického muzea v Kopřivnici - 1. etapa"
mezi
městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností STRABAG a.s., se sídlem v Praze 5, Kačírkova 982/4, 158 00, IČ 608
38 744 jako zhotovitelem,
jehož předmětem je změna rozsahu předmětu a ceny díla a změna termínu plnění
díla,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1328-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 37/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu odboru rozvoje města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

1329-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
1.1 žádost o pronájem nebytových prostor podanou dne 03.09.2020 Jakubem Mašou,
jednatelem společnosti MS Maša stavitelství s.r.o.,
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ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 žádost o vydání souhlasu s umístěním sídla společnosti MS Maša stavitelství
s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Na Pinkavce 1423/7, IČ 09464701
2. schvaluje
společnost MS Maša stavitelství s.r.o. se sídlem v Kopřivnici, Na Pinkavce 1423/7,
IČ 09464701 nájemcem nebytových prostor, a to místnosti č. 201 o výměře 8,94 m2
umístěné v 2. 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
s tříměsíční výpovědní dobou za účelem zřízení kanceláře
3. souhlasí
s umístěním sídla společnosti MS Maša stavitelství s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Na
Pinkavce 1423/7, IČ 09464701, v budově č. p. 684, která je součástí pozemku
parcelní číslo 504 v k. ú. Kopřivnice na ulici České v Kopřivnici.
1330-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
výpověď z nájmu nebytových prostor umístěných v 9. NP objektu č. p. 1163 na ulici
Štefánikova v Kopřivnici podanou společností Masters Production, s. r. o. dne
31.08.2020,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
zveřejnění záměru města pronajmout nebytové prostory v budově Městského úřadu
Kopřivnice - místnosti č. 0989 o výměře 31,85 m2 a č. 0990 o výměře 32,74 m2
umístěné 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. 2 podkladového materiálu.

1331-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města neschválit
zveřejnění záměru města prodat část pozemku p.č. 90/1 ostatní plocha – ostatní
komunikace o výměře 87 m² v katastrálním území Vlčovice paní Ivaně Fučíkové,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

1332-

Rada města po projednání
1. s c h v a l u j e
1.1 nájemce bytu <anonymizováno> Armádu spásy v České republice, z.s.,
IČ 40613411, zastoupenou na základě plné moci ředitelem Armády spásy, Prevence
bezdomovectví Kopřivnice, Mgr. Marcelou Stryjovou, se sídlem v Praze 5 - Stodůlky,
Petržílkova 2565/23, za dohodnuté měsíční nájemné ve výši 50,32 Kč/m2, za
podmínky složení jistoty k bytu
1.2 nájemce bytu <anonymizováno> paní Moniku Kociánovou, <anonymizováno> za
dohodnuté měsíční nájemné ve výši 57,50 Kč/m2 a za podmínky složení jistoty k bytu,
a to do šesti měsíců od uzavření nájemní smlouvy k bytu.
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1333-

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
2.14

pan Pavel Holáň na byt o velikosti 1+1 a 0+2
paní Barbora Gavallérová a pan Radek Gavallér na byt o velikosti 1+2/1+3
paní Pavla Pastyříková na byt o velikosti 1+2/1+3
pan Kamil Zeman na byt o velikosti 1+1
paní Anna Mitášová na byt o velikosti 1+2/1+3
pan Jakub Křížek na byt o velikosti 1+1 a 0+2
paní Lucie Valašíková na byt o velikosti 1+2/1+3
paní Jana Kováčiková na byt o velikosti 1+1
paní Věra Tichavská na byt o velikosti 1+2/1+3
pan Karel Pargač na byt o velikosti 1+1 a 0+2
pan Richard Křapáček na byt o velikosti 1+1
paní Adéla Sochová na byt o velkosti 1+1
paní Marie Bodišová na byt o velikosti 0+2
paní Mária Farkašová 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
3.9
3.10
1334-

pan Ladislav Lom na byt o velikosti 1+1
paní Dagmar Petrášová na byt o velikosti 1+1, 0+2 a 1+2/1+3
pan Lukáš Socha a paní Irena Sochová na byt o velikosti 1+2/1+3
paní Pavla Krutílková na byt o velikosti 0+2
pan Kamil Bardoň na byt o velikosti 1+1
pan Patrik Bajer na byt o velikosti 1+1
paní Taťána Mlčková na byt o velikosti 1+2/1+3
pan Svatopluk Vavřík na byt o velikosti 1+1
paní Petra Busková na byt o velikosti 1+2/1+3
pan Radomír Chlapík na byt o velkosti 1+1.

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č. 1013C20/56
mezi
městem Kopřivnice jako budoucím oprávněným
a
Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Praha 3- Žižkov,
Husinecká 1024/11a, 130 00, IČ 01312774 jako budoucím povinným,
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jejíž předmětem je budoucí zatížení pozemku parc. č. 1375/47 v k.ú. Kopřivnice
umístěním části stavby „Chodník ul. Severní + veřejné osvětlení“ jejíž součástí bude i
stavební objekt „SO 401 – veřejné osvětlení“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1335-

Rada města po projednání

schvaluje
uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 46/2020/OMM ze dne 12. 06. 2020
mezi městem Kopřivnice jako objednatelem
a
společností V+V SAVEKO s.r.o., se sídlem v Kopřivnici, Záhumenní 1346, 742 21, IČ
25818881 jako zhotovitelem,
jehož předmětem je změna rozsahu a ceny díla „Rekonstrukce kanalizace ul. Na
Vápenkách, Kopřivnice“,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
1336-

Rada města po projednání
1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
úplatný převod pozemku parc. č. 153/5 – ostatní plocha, zeleň v katastrálním území
Kopřivnice z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví města Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem
v Praze 2, Rašínovo nábřeží 390/42, PSČ 128 00, IČ 69797111 jako převodcem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku parc. č. 153/5 v katastrálním území
Kopřivnice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1337-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi
městem Kopřivnice jako povinnou
a
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035 jako oprávněnou,
jejímž předmětem je zatížení části pozemku parc. č. 545 v katastrálním území
Drnholec nad Lubinou, uložením nadzemního vedení NN, jak je vyznačeno
v geometrickém plánu č. 1217-100/2018,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1338-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti
mezi
městem Kopřivnice jako povinnou
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a
společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem v Děčíně, IV-Podmokly, Teplická 874/8,
PSČ 405 02, IČ 24729035 jako oprávněnou,
jejímž předmětem je zatížení části pozemku parc. č. 1536/8 v katastrálním území
Kopřivnice, uložením zemního vedení NN, jak je vyznačeno v geometrickém plánu
č. 4368-197/2020,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1339-

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 247 29 035 jako budoucí oprávněnou,
jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků p.č. 1089 a p.č. 1134/1 v katastrálním
území Větřkovice u Lubiny energetickým zařízením,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1340-

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 247 29 035 jako budoucí oprávněnou,
jejímž předmětem je budoucí zatížení pozemků p.č. 766/46 a p.č. 766/47
v katastrálním území Kopřivnice energetickým zařízením,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1341-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o výpůjčce a souhlasu s užíváním pozemku
mezi
městem Kopřivnice jako půjčitelem
a
společností HRUŠKA, spol. s r.o., se sídlem v Ostravě 723 00, Martinov, Na Hrázi
3228/2, IČ 19014325 jako vypůjčitelem,
jejímž předmětem vypůjčení části pozemku p.č. 887/1 ostatní plocha – zeleň
o výměře 28 m² v katastrálním území Kopřivnice za účelem užívání dvou stávajících
parkovacích míst a souhlas s užíváním části pozemku p.č. 887/4 sloužícího jako
příjezd ke třem parkovacím místům ve prospěch města a veřejnosti,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

1342-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
písemnost paní Svatavy Pěčkové ze dne 30.7.2020 ve věci „Pozemek p.č. 591/1 k.ú.
Drnholec nad Lubinou, obec Kopřivnice“,
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ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. schvaluje
výzvu ke zdržení se omezování vlastnického práva, výzva k vydání bezdůvodného
obohacení,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
1343-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 36/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu odboru majetku města předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

1344-

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.

1345-

Rada města po projednání
bere na vědomí
informaci Základní školy Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové organizace
o zapojení do projektu s názvem „Smysluplným bádáním k úspěchu“ vyhlášeného
Regio Ostrava - výzkumným a rozvojovým centrem z.ú. v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a poznávání,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1346-

Rada města po projednání
schvaluje
Základní škole Kopřivnice – Mniší okres Nový Jičín, příspěvkové organizaci, uzavření
projektové smlouvy a realizaci projektu z Operačního programu Výzkum, vývoj
a vzdělávání „Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony
pro ZŠ a MŠ III“,
ve smyslu žádosti předložené prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1347-

Rada města po projednání
1. o d v o l á v á
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 - pana Bc. Adama Hanuse, pana
Stanislava Šimíčka, paní Mgr. Dagmar Rysovou a paní Mgr. Veroniku Chromíkovou
2. jmenuje
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 - pana Mgr. Dušana Krompolce, pana
Mgr. Reného Lakomého a paní Mgr. Lucii Hoďákovou.

1348-

Rada města po projednání
1. b e r e n a v ě d o m í
žádost pana Igora Marko, <anonymizováno> ze dne 14.08.2020, ve věci udělení
výjimky z Pravidel pro hospodaření s byty ve vlastnictví města Kopřivnice účinných od
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01.01.2020,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. schvaluje
2.1 udělení výjimky panu Igorovi Marko, <anonymizováno> z Pravidel pro hospodaření
s byty ve vlastnictví města Kopřivnice účinných od 01.01.2020
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
panem Igorem Marko, <anonymizováno> jako nájemcem,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1349-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 35/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu oddělení personálního předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

1350-

Rada města po projednání
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování
mezi
městem Kopřivnice jako správním orgánem
a
společností Česká pošta, s.p., IČ 47114983, se sídlem v Praze, Politických vězňů
909/4, 225 91 jako kontaktním místem veřejné správy,
jejímž předmětem je přenesení výkonu působnosti v oblasti doručování,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1351-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Václavem
Varaďou,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 stanovisko pořizovatele, tj. Městského úřadu Kopřivnice, odboru stavebního řádu,
územního plánování a památkové péče, k předloženému návrhu ve znění
předloženém prostřednictvím důvodové zprávy
2. doporučuje zastupitelstvu města
neschválit zařazení návrhu pana Václava Varadi do nejbližší pořizované změny
Územního plánu Kopřivnice.

1352-

Rada města po projednání
doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
vzdání se paní Mgr. Veroniky Chromíkové<anonymizováno> funkce přísedícího u
Okresního soudu v Novém Jičíně v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 6/2002
Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
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1353-

Rada města po projednání
1. o d v o l á v á
1.1 předsedu pracovní skupiny pro řešení vertikální spolupráce se společností
SLUMEKO s.r.o. pana Stanislava Šimíčka
1.2 člena pracovní skupiny pro řešení vertikální spolupráce se společností SLUMEKO
s.r.o. Mgr. Veroniku Chromíkovou
2. jmenuje
2.1 předsedou pracovní skupiny pro řešení vertikální spolupráce se společností
SLUMEKO s.r.o. pana Mgr. Reného Lakomého – místostarostu města
2.2 členy pracovní skupiny pro řešení vertikální spolupráce se společností
SLUMEKO s.r.o. Mgr. Bc. Josefa Procházku a Mgr. Dušana Krompolce.

1354-

Rada města po projednání
bere na vědomí
odstoupení pana Mgr. Dušana Krompolce z Komise Rady města Kopřivnice pro Místní
část Lubina,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

1355-

Rada města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 stav realizace akcí ze Seznamu priorit, harmonogramu a způsobu financování
akcí vybraných k realizaci pro rok 2020 k 31.7.2020,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 Seznam priorit, harmonogram a způsob financování akcí vybraných k realizaci pro
rok 2021 ze Seznamu problematických míst v Kopřivnici a místních částech Lubina,
Vlčovice a Mniší včetně mlýnských náhonů ve Vlčovicích a Lubině,
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2. u k l á d á
pracovní skupině protipovodňové a jiné prevence zpracovat Seznam priorit,
harmonogram a způsob financování akcí vybraných k realizaci pro rok 2022 ze
Seznamu problematických míst v Kopřivnici a místních částech Lubina, Vlčovice a
Mniší včetně mlýnských náhonů ve Vlčovicích a Lubině uvedeného v příloze č. 4
podkladového materiálu v termínu do konce září 2021.

1356-

Rada města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření č. 34/2020 k rozpočtu města na rok 2020,
ve znění návrhu odboru životního prostředí předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu.

Ing. Miroslav Kopečný v.r.
starosta

Mgr. Dušan Krompolc v.r.
místostarosta
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