MĚSTO KOPŘIVNICE
MĚSTSKÝ ÚŘAD KOPŘIVNICE

Zastupitelstvo města Kopřivnice
PŘÍLOHA č. 1 k č. j.:
ZPRACOVATEL:
ČÍSLA USNESENÍ:

41/2006/OPE&25221/2010/Šo
Kateřina Šodková
540-574

Usnesení 25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice ze dne 13.05.2010
540 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu paní Dagmar Rysové a paní Mgr. Dagmar Jančálkové
o ověření zápisu z 24. zasedání zastupitelstva města ze dne 04.05.2010
2. schvaluje
ověřovatelé zápisu pro 25. zasedání zastupitelstva města ze dne 13.05.2010
pana Jiřího Tichánka a pana Roberta Kasíka.

541 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 rezignaci Ing. Jiřího Sumbala na mandát předsedy Školského výboru
Zastupitelstva města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 souhlasné prohlášení kandidátky Mgr. Sylvy Ježové na předsednictví
ve Školském výboru Zastupitelstva města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
2. volí
v souladu s §84 odst. 2 písm. l) a m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
v platném znění na uvolněné místo předsedy Školského výboru Zastupitelstva města
Kopřivnice Mgr. Sylvu Ježovou.
3. stanovuje
v souladu s § 77 odst. 2 a s § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění, s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách
za výkon funkce členům zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů a v souladu
s usnesením Zastupitelstva města Kopřivnice č. 385 ze dne 26. 2. 2009,
3.1 odměnu neuvolněnému členu zastupitelstva města Evženu Milčinskému
ode dne 05.05.2010 ve výši Kč 870,- Kč/měsíc,
3.2 odměnu předsedkyni Školského výboru Zastupitelstva města Kopřivnice
Mgr. Sylvě Ježové ode dne 13.05.2010 ve výši 2350,- Kč/měsíc.

542 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o projednání návrhu zadání Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu

MĚSTO KOPŘIVNICE

25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
2. schvaluje
dle § 47 odst. 5 zák.č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební
zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zadání Změny č. 1 Územního plánu Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
543 -

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
pořízení změny č. 2 Územního plánu Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

544 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o úvěru
mezi
městem Kopřivnice, jako dlužník
a
Českou spořitelnou, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 452 44 782,
jako věřitel,
jejímž předmětem je poskytnutí úvěru do výše Kč 13.872.000,00,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu;
1.2 uzavření smlouvy o úvěru
mezi
městem Kopřivnice, jako dlužník
a
Českou spořitelnou, a.s., se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, IČ 452 44 782,
jako věřitel,
jejímž předmětem je poskytnutí úvěru do výše Kč 11.111.000,00,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

545 -

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření odboru financí k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

546 -

Zastupitelstvo města po projedná
schvaluje
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
manžely Vladimírem Vránou a Matildou Vránovou jako kupujícími,
jejímž předmětem je prodej části pozemku p. č.1285/1 v k. ú. Kopřivnice
a to dílu „d“ o výměře 0,46 m² odděleného na základě geometrického plánu
3016-236/2007 ze dne 20.11.2007,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

547 -

Zastupitelstvo města po projednání
neschvaluje
zveřejnění záměru města prodat pozemky v katastrálním území Kopřivnice
p.č. 1348
zahrada
391 m²,
p.č. 1347
trvalý travní porost 277 m²,
p.č. 1346
ostatní plocha
136 m²,
p.č. 1343/3 ostatní plocha
132 m²,
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25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
p.č. 1343/7 ostatní plocha
20 m²,
p.č. 1361
zahrada
169 m²,
paní Renátě Zubalíkové,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
548 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111
jako převodcem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kopřivnice
- parcela číslo 744/2 výměra 94 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
- parcela číslo 1343/8 výměra 107 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace,
- parcela číslo 1377/3 výměra 1150 m2, ostatní plocha, zeleň,
- parcela číslo 1377/64 výměra 345 m², ostatní plocha, zeleň,
- parcela číslo 1384 výměra 14 m2, ostatní plocha, jiná plocha,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu
v tomto rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy tj. pozemky
p.č. 744/2, p.č.1343/8, p.č.1377/3, p.č.1377/64, p.č.1384 řádně pečovat,
užívat je pouze k účelům místních komunikací a veřejné zeleně, v souladu
s veřejným zájmem, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným
výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně
prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu
20 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2.2 V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje
se nabyvatel uhradit i tyto náklady.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v čl. III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6

Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel
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25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč.
549 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111
jako převodcem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kopřivnice
 parcela číslo 1194/14 o výměře 180 m², ostatní plocha, zeleň,
 parcela číslo 1195/1 o výměře 56 m² zastavěná plocha a nádvoří, zbořeniště,
 parcela číslo 1627 o výměře 41 m², ostatní plocha, jiná plocha,
 parcela číslo 1630/1 o výměře 2460 m², ostatní plocha, zeleň,
 parcela číslo 1630/4 o výměře 230 m², ostatní plocha, jiná plocha,
 parcela číslo 1657/2 o výměře 143 m², ostatní plocha, jiná plocha,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy tj o pozemky
p.č.1194/14, p.č.1195/1, p.č.1627, p.č. 1630/1, p.č. 1630/4, p.č. 1657/2 řádně
pečovat, užívat je pouze pro účely veřejné zeleně a komunikací, v souladu
s veřejným zájmem, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným
výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně
prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu
20 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2.2 V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel
uhradit i tyto náklady.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v čl. III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel
v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
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25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
smluvní pokutu ve výši 3.700,- Kč.
550 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou -Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město, IČ 69797111
jako převodcem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kopřivnice
▪ parcela číslo 1301/1 o výměře 11068 m², ostatní plocha, jiná plocha,
▪ parcela číslo 1301/2 o výměře 128 m², ostatní plocha, jiná plocha,
▪ parcela číslo 1301/28 o výměře 168 m² ostatní plocha, jiná plocha,
▪ parcela číslo 1301/31 o výměře 319 m² ostatní plocha, jiná plocha,
▪ parcela číslo 1301/33 o výměře 412m², ostatní plocha, jiná plocha,
▪ parcela číslo 1301/35 o výměře 1052 m², ostatní plocha, jiná plocha,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu
1. 2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v článku II. odst. 1 této smlouvy
tj. o pozemky p.č.1301/1, p.č.1301/2, p.č. 1301/28, p.č.1301/31, p.č.1301/33,
p.č.1301/35, řádně pečovat, užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2
této smlouvy v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nevyužívat
ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým
účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede
třetí osobě, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
1.2.2 V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí
dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel
uhradit i tyto náklady.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené
v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji
aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této
smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu
ve výši 180.560,- Kč.

551 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
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25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111
jako převodcem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kopřivnice
 parcela číslo 1307/1 o výměře 1114 m², ostatní plocha, zeleň,
 parcela číslo 1308/1 o výměře 382 m², ostatní plocha, sportoviště rekreační
plocha,
 parcela číslo 1618/1 o výměře 2970 m², ostatní plocha, zeleň,
 parcela číslo 1619/1 o výměře 961 m², ostatní plocha, zeleň,
 parcela číslo 1620/1 o výměře 229 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
 parcela číslo 1621 o výměře 172 m², ostatní plocha, sportoviště rekreační
plocha,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
1.2.1

Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy tj.pozemky
p.č. 1307/1, p.č. 1308/1, p.č. 1618/1, p.č. 1619/1, p.č. 1620/1 a p.č. 1621 řádně
pečovat, užívat je pouze pro účely veřejné zeleně a veřejného prostranství,
na nichž jsou vybudovány zpevněné plochy, hřiště, přístupové komunikace
a sídlištní vybavenost, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nevyužívat
ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým
účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede
třetí osobě, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.

1.2.2

V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.

1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4

Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje
se nabyvatel uhradit i tyto náklady.

1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v čl. III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel
v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
smluvní pokutu ve výši 8.000,- Kč.
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25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
552 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111
jako převodcem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kopřivnice
 parcela číslo 765/4 o výměře 521 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
 parcela číslo 765/16 o výměře 3539 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
 parcela číslo 765/22 o výměře 224 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
 parcela číslo 765/23 o výměře
94 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy tj. o pozemky
p.č. 765/4, 765/16, 765/22, 765/23 řádně pečovat, užívat je pouze k účelům
místních komunikací a veřejné zeleně, v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům
a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje,
že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 10 let
od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2.2 V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje
se nabyvatel uhradit i tyto náklady.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v čl. III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel
v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
smluvní pokutu ve výši 44 844,- Kč.

553 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje

7 / 21

25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111
jako převodcem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Kopřivnice
 parcela číslo 1212/1 o výměře 3510 m², ostatní plocha, zeleň,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v čl. II. této smlouvy
tj. o pozemek p.č.1212/1 řádně pečovat, užívat ji pouze pro účely veřejné
zeleně a veřejně přístupné místní komunikace v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům
a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje,
že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 20 let
od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2.2 V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel
uhradit i tyto náklady.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v čl. III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel
v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
smluvní pokutu ve výši 36.500,- Kč.
554 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemku
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, IČ 69797111

8 / 21

25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
jako převodcem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemku v katastrálním území Kopřivnice
 parcela číslo 883/7 o výměře 573 m², ostatní plocha, jiná plocha,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v čl. I. této smlouvy
tj. o pozemek p.č. 883/7 řádně pečovat, užívat ji pouze pro účely veřejné
zeleně, příp. cyklistické stezky v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména
ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude
k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost
nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického
práva do katastru nemovitostí.
1.2.2 V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje
se nabyvatel uhradit i tyto náklady.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v čl. III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel
v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč.
555 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu pozemků
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou -Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2- Nové Město, IČ 69797111
jako převodcem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod pozemků v katastrálním území Kopřivnice
 parcela číslo 1021/1 o výměře 1164 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
 parcela číslo 1021/3 o výměře 283 m², ostatní plocha, ostatní komunikace,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
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25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v čl. I. této smlouvy tj. o pozemky
p.č. 1021/1, p.č. 1021/3 řádně pečovat, užívat je pouze pro účely veřejné zeleně
a komunikací, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména je nevyužívat ke
komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým
účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede
třetí osobě, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva
do katastru nemovitostí.
1.2.2 V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje
se nabyvatel uhradit i tyto náklady.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v čl. III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel
v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
smluvní pokutu ve výši 15 200,- Kč.
556 -

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ 69797111, jako převodcem,
jejímž předmětem je převod pozemků:
parc. č. 146/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 833 m2 ,
parc. č. 1276/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 111 m2,
parc. č. 1630/5 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 790 m2,
parc. č. 1630/8 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 660 m2
parc. č. 1630/13 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 108 m2
v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

557 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
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25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ 69797111, jako převodcem,
jejímž předmětem je převod pozemku parc. č. 3361/1 – ostatní plocha, jiná plocha
o výměře 4327 m2 v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:

558 -

1.2.1.

Nabyvatel se zavazuje o nemovitost, pozemek parc. č. 3361/1 – ostatní
plocha, jiná plocha o výměře 4327 m2 řádně pečovat, užívat ji pouze
pro účely veřejné zeleně a komunikací, v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům
a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje,
že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 20 let
od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

1.2.2.

V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.

1.2.3.

Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.

1.2.4.

Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady,
zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady.

1.2.5.

Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v čl. III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.

1.2.6.

Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování
se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí
nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 58 100,- Kč.

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
v Praze 2, Rašínovo nábřeží 42, IČ 69797111, jako převodcem,
jejímž předmětem je převod pozemků:
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25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
parc. č. 145/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2162 m2 ,
parc. č. 69/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2337 m2,
parc. č. 161/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 4038 m2
parc. č. 147/2 – ostatní plocha, zeleň o výměře 51 m2
v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
1.2.1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti parc. č. 145/2 – ostatní plocha, zeleň
o výměře 2162 m2 , parc. č. 69/1 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2337 m2,
parc. č. 161/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 4038 m2 a parc. č. 147/2 –
ostatní plocha, zeleň o výměře 51 m2 v k.ú. Kopřivnice řádně pečovat, užívat
je pouze pro účely veřejné zeleně a chodníků, v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům
a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že
předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 20 let od účinků
vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2.2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.
1.2.3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se
nabyvatel uhradit i tyto náklady.
1.2.5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v čl. III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel
v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
smluvní pokutu ve výši 6 100,- Kč.
559 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. z r u š u j e
usnesení č. 135 přijaté na 5. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice dne 14.06.2007
2.schvaluje
2.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
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25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
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Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem v Praze 2 – Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111,
jako převodcem,
jejímž předmětem je převod pozemků:
parc. č. 87/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 12795 m2 ,
parc. č. 87/6 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2290 m2,
parc. č. 94
– ostatní plocha, zeleň o výměře 2368 m2
v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
2.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti parc. č. 87/4 – ostatní plocha, zeleň
o výměře 12795 m2, parc. č. 87/6 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2290 m2,
parc. č. 94 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2368 m2 v k.ú. Kopřivnice řádně
pečovat, užívat je pouze pro účely veřejné zeleně, veřejných sídlištních ploch
a přístupových komunikací, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména
je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům
a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje,
že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 20 let
od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.2.2 V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny,
kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.
2.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
2.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se
nabyvatel uhradit i tyto náklady.
2.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v čl. III. odst.
1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany
nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout
odpovídající součinnost.
2.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené
v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit,
které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě
zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu
ve výši 12 000,- Kč.
560 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitosti
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem
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v Praze 2 – Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111, jako převodcem,
jejímž předmětem je převod pozemku:
parc. č. 168/4 – ostatní plocha, zeleň o výměře 2297 m2 v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitost parc. č. 168/4 - ostatní plocha, zeleň
o výměře 2297 m2 v k.ú. Kopřivnice řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům
uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy v souladu s veřejným zájmem,
tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům
a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje,
že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 20 let
od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2.2 V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.
1.2.3 Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.
1.2.4 Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého
posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se
nabyvatel uhradit i tyto náklady.
1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel
v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
pokutu ve výši 1.700,- Kč.
561 -

Zastupitelstvo města po projednání
1.schvaluje
1.1 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí
mezi
městem Kopřivnice jako nabyvatelem
a
Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových,
se sídlem v Praze 2 – Nové Město, Rašínovo nábřeží 390/42, IČ 69797111,
jako převodcem,
jejímž předmětem je převod pozemků:
parc. č. 1298/4 - ostatní plocha, zeleň o výměře 393 m2,
parc. č. 1299/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 315 m2,
parc. č. 1299/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 134 m2
v k.ú. Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
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1.2 omezující podmínky ve znění článku III. smlouvy o bezúplatném převodu v tomto
rozsahu:
1.2.1 Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti parc. č. 1298/4 - ostatní plocha, zeleň
o výměře 393 m2, parc. č. 1299/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 315 m2, parc. č. 1299/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace
o výměře 134 m2 v k.ú. Kopřivnice řádně pečovat, užívat je pouze k účelům
veřejné zeleně a místní komunikace, v souladu s veřejným zájmem, tj. zejména
je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je
nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné
nemovitosti nepřevede třetí osobě, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu
vlastnického práva do katastru nemovitostí.
1.2.2 V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího
odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou
nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru
nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit
i opakovaně.
1.2.3

Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní
pokuty převodcem písemně vyzván.

1.2.4

Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování
znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje
se nabyvatel uhradit i tyto náklady.

1.2.5 Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v čl. III. odst. 1
kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele
dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající
součinnost.
1.2.6 Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty
stanovené v čl. III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování
a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel
v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč.
562 -

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
smlouvu o vzájemných vztazích členů Svazku obcí regionu Novojičínska ve vztahu
k realizaci zakázky na zpracování tendrové projektové dokumentace na projekt
„Odkanalizování vybraných města a obcí regionu Novojičínska“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

563 -

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření smluv o spolupráci
mezi
městem Kopřivnice jako realizátorem
a
1. obcí Kateřinice, se sídlem Kateřinice 127, 742 58 Příbor, IČ: 00600784
2. obcí Mošnov, se sídlem Mošnov č.p.175, 742 51 Mošnov, IČ: 00600792
3. obcí Petřvald, se sídlem Petřvald 175, 742 60 Petřvald, IČ: 00298263
4. městem Příbor, se sídlem Příbor, Náměstí S. Freuda 19, 742 58, IČ: 00298328
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5. městem Štramberk, se sídlem Štramberk, Náměstí 9, 74266, IČ: 00298468
6. obcí Trnávka, se sídlem Trnávka č.p. 1, 742 61 Trnávka, IČ: 00848441
7. obcí Závišice, se sídlem Závišice 115, 742 21 Kopřivnice, IČ: 00600709
8. obcí Ženklava, se sídlem Ženklava 243, 742 67, IČ: 00600831
jako partnery,
ve znění vzorového návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového
materiálu.
564 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
postup přípravy a realizace projektu „Domov pro seniory v Kopřivnici“, zahrnující
stavební objekt (SO) 01 Objekt Stravovny a stavební objekt (SO) 02 Objekt Domova
pro seniory ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
2. schvaluje
postup přípravy a realizace projektu „Domov pro seniory v Kopřivnici“, zahrnující
stavební objekt (SO) 01 Objekt Stravovny a stavební objekt (SO) 02 Objekt Domova
pro seniory ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.

565 -

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtové opatření k rozpočtu města na rok 2010
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

566 -

Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
zprávu o vyhodnocení provozu Nízkoprahového denního centra pro osoby
bez přístřeší Racek
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.

567 -

Zastupitestvo města po projednání
1. bere na vědomí
informaci o aktuální situaci v Nemocnici s poliklinikou Nový Jičín
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. podporuje
postup města Nový Jičín a výzvu k jednání o zachování popř. rozšíření stávající
činnosti ortopedického oddělení Nemocnice s poliklinikou Nový Jičín.

568 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1. rozpočtové opatření oddělení školství, kultury a cestovního ruchu k rozpočtu města
na rok 2010 (dotace na extraligu Klubu házené Kopřivnice)
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Pěveckým sdružením Kopřivnice, se sídlem v Kopřivnici, Štramberská 378,
IČ 0066741092,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace na nájmy a služby s nájmem spojené
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a na tradiční akci v roce 2010,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
ze dne 17.03.2010
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Klubem volejbalu Tatra Kopřivnice se sídlem v Kopřivnici, Nám. T. G. Masaryka 540,
IČ 0044937628, jejímž předmětem je poskytnutí dotace na tradiční akce v roce 2010,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
1.4. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
ze dne 05.03.2010
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Klubem házené Kopřivnice, o.s. se sídlem v Kopřivnici, Sportovní 741, IČ 0000560723,
jehož předmětem je navýšení dotace na extraligu v roce 2010,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
1.5. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
ze dne 08.03.2010
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Sportovním klubem Kopřivnice, o.s. se sídlem v Kopřivnici, Krytý bazén Husova
1340/9, IČ 0064629074, jehož předmětem je doplnění účelů u dotace na nájmy
a poskytnutí dotace na akci Žákovský čtyřboj a Minivíceboj pro MŠ,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového materiálu
1.6. uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Sdružením rodičů při Střední škole, Šenov u Nového Jičína se sídlem v Novém Jičíně,
Šenovská 574, IČ 0068921144, zastoupeným Ing. Liduší Trčkovou – členkou správní
rady jako příjemce,
jejímž předmětem je poskytnutí dotace z fondu rozvoje a rezerv na zajištění dopravy
žáků základních škol na přehlídku technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“
pořádanou ve dnech 13. až 15. května 2010 ve Sportovní hale ABC v Novém Jičíně,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 10 podkladového materiálu.
569 -

Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
informaci o průběhu projektu „Centrální zásobování teplem v Kopřivnici“
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy podkladového materiálu.

570 -

Zastupitestvo města po projednání
1 schvaluje
1 . 1 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel

17 / 21

25. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, konaného dne 13.05.2010,
usnesení č. 540 - 574
a
Bohdanou Novákovou jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
1 . 2 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
Tomášem Bartoněm jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.
1 . 3 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
Lukášem Vojkovským jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.
1 . 4 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
Beátou Petričovou jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového
materiálu.
1 . 5 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
Evou Černou jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového
materiálu.
1 . 6 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
a
Pavlou Malcherovou jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového
materiálu.
1 . 7 uzavření dohody o přistoupení k závazku
mezi
městem Kopřivnice jako věřitel
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a
Danielem Bárem jako přistupující k závazku
jejímž předmětem je úhrada peněžitého závazku
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového
materiálu.
571 -

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí domu
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem
a
Bytové družstvo Štramberská 1124, se sídlem v Kopřivnici, Štramberská 1124,
IČ 278 37 386 jako příjemcem,
jejímž předmětem je poskytnutí účelové dotace na opravu společných částí domu
ve výši 812.504 Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu.

572 -

Zastupitelstvo města po projednání
neschvaluje
odstranění statických závad před uskutečněným prodejem bytových domů
č. p. 1019–1021 na ul. Kadláčkova v Kopřivnici na náklad města Kopřivnice.

573 -

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p. 824, 825 včetně
zastavěných pozemků parcelního čísla 442, 441 v katastrálním území Kopřivnice,
obec Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
Bytovým družstvem Zdeňka Buriana 824 a 825, se sídlem v Kopřivnici,
Zdeňka Buriana 825, IČ 286 12 043 jako kupujícím
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu
1.2 uzavření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p. 729, 730 a 731 včetně
zastavěných pozemků parcelního čísla 210, 209 a 208 v katastrálním území
Kopřivnice, obec Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
Bytovým družstvem Pionýrská 729-731, se sídlem v Kopřivnici, Pionýrská 729,
IČ 286 19 200 jako kupujícím
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu
1.3 uzavření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p. 732, 733, 734, 735 včetně
zastavěných pozemků parcelního čísla 207, 206, 205 a 204 v katastrálním území
Kopřivnice, obec Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
Bytovým družstvem Pionýrská 732-735, se sídlem v Kopřivnici, Pionýrská 735,
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IČ 286 19 749 jako kupujícím
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu
1.4 uzavření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p. 1027 včetně zastavěného
pozemku parcelního čísla 737 v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
Bytovým družstvem Kadláčkova 1027, se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 1027/5,
IČ 286 12 876 jako kupujícím
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu
1.5 uzavření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p. 1028 včetně zastavěného
pozemku parcelního čísla 736 v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
Bytovým družstvem Kadláčkova 1028, se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 1028,
IČ 286 14 470 jako kupujícím
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového
materiálu
1.6 uzavření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p. 1019 včetně zastavěného
pozemku parcelního čísla 724 v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
Bytovým družstvem Kadláčkova 1019, se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 1019,
IČ 286 15 034 jako kupujícím
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového
materiálu
1.7 uzavření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p. 1020 včetně zastavěného
pozemku parcelního čísla 725 v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
Bytovým družstvem Kadláčkova 1020, se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 1020,
IČ 286 16 847 jako kupujícím
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu
1.8 uzavření kupní smlouvy o prodeji bytového domu č. p. 1021 včetně zastavěného
pozemku parcelního čísla 726 v katastrálním území Kopřivnice, obec Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako prodávajícím
a
Bytovým družstvem Kadláčkova 1021, se sídlem v Kopřivnici, Kadláčkova 1021,
IČ 286 14 496 jako kupujícím
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
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574 -

Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
informaci o správě pohledávek na úseku hospodaření s nebytovými prostory
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy podkladového
materiálu.

Vladislav Kryške
místostarosta

Ing. Josef Jalůvka
starosta
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