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Zastupitelstvo města Kopřivnice
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21550/2016
Daniela Knapková
265-288

Usnesení 11. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice ze dne 28.04.2016

265-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu ověřovatelů zápisu paní Mgr. Ivy Bukovjanové a pana Vladana Reka o ověření
zápisu z 10. zasedání zastupitelstva města ze dne 10. 03. 2016
2. schvaluje
ověřovatele zápisu z 11. zasedání zastupitelstva města ze dne 28. 04. 2016
paní RSDr. Karla Kuboše a pana Mgr. René Lakomého.

266-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
1.1. zánik členství pana Mgr. Lumíra Pospěcha v Kontrolním výboru Zastupitelstva
města Kopřivnice ze zákona z důvodu jeho zvolení do funkce místostarosty,
1.2. rezignaci pana Mgr. Ladislava Myšáka na předsednictví v Kontrolním výboru
Zastupitelstva města Kopřivnice ke dni 28.4.2016
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
2. volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění,
2.1. Ing. Jaroslava Hrubého, <anonymizováno> členem Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Kopřivnice
2.2. Mgr. Ladislava Myšáka, <anonymizováno> členem Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Kopřivnice.

267-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 rezignaci pana Tomáše Hrnčárka na funkci člena Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 rezignaci Ing. Luďka Poláška na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva
města Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
1.3 rezignaci Alexandera Neuwirtha na funkci člena Finančního výboru Zastupitelstva
města Kopřivnice
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ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
2. volí
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), v platném znění,
2.1 Ing. Luďka Poláška, <anonymizováno> předsedou Kontrolního výboru
Zastupitelstva města Kopřivnice
2.2 Mgr. Ivanu Raškovou, <anonymizováno> členkou Finančního výboru
Zastupitelstva města Kopřivnice
2.3 Mgr. Dagmar Rysovou, <anonymizováno> členkou Finančního výboru
Zastupitelstva města Kopřivnice
268-

Zastupitelstvo města po projednání
1. odvolává pověření
řízením Městské policie Kopřivnice udělené Stanislavu Šimíčkovi – 2. místostarostovi
města usnesením č. 17 ze dne 18.12.2014
2. pověřuje
v souladu s ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění
pozdějších předpisů, řízením Městské policie Kopřivnice pana Mgr. Ladislava Myšáka
– radního města.

269-

Zastupitelstvo města po projednání
1. zrušuje
pověření Mgr. Dagmar Rysové zodpovědným politikem pro Projekt Zdravé město a
místní Agenda 21
2. pověřuje
Ing. Miroslava Kopečného – starostu města zodpovědným politikem pro Projekt
Zdravé město a místní Agenda 21.

270-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
rozpočtová opatření k rozpočtu města Kopřivnice na rok 2016
ve znění návrhu odboru financí předloženého prostřednictvím přílohy č.1
podkladového materiálu.
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Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
„Máš čas?“, z.s., se sídlem v Kopřivnici, I. Šustaly 1080, IČ: 26584344, jako
příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 360.000 Kč na úhradu
provozních neinvestičních nákladů poskytování sociální služby „Nízkoprahové denní
centrum Racek“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
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1.2 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Domovem Hortenzie, příspěvková organizace, se sídlem ve Frenštátě pod Radhoštěm,
Za Střelnicí 1568, IČ: 48804843, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.000 Kč na úhradu
provozních neinvestičních nákladů poskytování sociální služby „Domov Hortenzie“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu
1.3 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Slezskou diakonií, církevní právnickou osobou, se sídlem v Českém Těšíně, Na
Nivách 7, IČ: 65468562, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 96.000 Kč na:
a) úhradu provozních neinvestičních nákladů sociální služby „Karmel Tichá, domov
pro osoby se zdravotním postižením“ ve výši 5 000 Kč,
b) úhradu provozních neinvestičních nákladů sociální služby „Archa Nový Jičín,
chráněné bydlení“ ve výši 10 000 Kč,
c) úhradu provozních neinvestičních nákladů sociální služby „Rút Nový Jičín, sociální
rehabilitace“ ve výši 10 000 Kč,
d) úhradu provozních neinvestičních nákladů sociální služby „Eden Nový Jičín, denní
stacionář“ ve výši 30 000 Kč,
e) úhradu provozních neinvestičních nákladů sociální služby „Poradna rané péče
Matana“ ve výši 5 000 Kč,
f) úhradu provozních neinvestičních nákladů sociální služby „EFFATHA Nový Jičín,
sociálně terapeutické dílny“ ve výši 36 000 Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu
1.4 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
společností Renarkon, o.p.s., se sídlem v Ostravě, Mariánskohorská 1328/29, IČ:
25380443, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 130.000 Kč na úhradu
provozních neinvestičních nákladů poskytování sociální služby „Terénní program na
Novojičínsku“, vč. provozu poradenského místa
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového materiálu
1.5 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Charitou Kopřivnice, účelovým zařízením římskokatolické církve, se sídlem v
Kopřivnici, Štefánikova 1163, IČ: 44937342, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 80.000 Kč na úhradu
provozních neinvestičních nákladů poskytování sociální služby „Charitní ošetřovatelská
a pečovatelská služba Kopřivnice“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového materiálu
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1.6 uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., se sídlem v
Ostravě, Bieblova 3, IČ: 26593548, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 450.000 Kč na:
a) úhradu provozních neinvestičních nákladů sociální služby „Občanská poradna
Nový Jičín“, kontaktní míso Kopřivnice ve výši 250.000 Kč,
b) úhradu provozních neinvestičních nákladů sociální služby „Osobní asistence
Novojičínsko“ ve výši 200.000 Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 7 podkladového materiálu
1.7 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
společností SALUS o.p.s., se sídlem v Kopřivnici, Tyršova 1015, IČ: 25851403, jako
příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 390.000 Kč na:
a) na úhradu provozních neinvestičních nákladů sociální služby „Sociálně aktivizační
služby pro rodiny s dětmi“ ve výši 90.000 Kč,
b) na úhradu provozních neinvestičních nákladů sociální služby „Domov pro matky a
děti v nouzi“ ve výši 300.000 Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 8 podkladového materiálu
1.8 uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kopřivnice
mezi
městem Kopřivnice jako poskytovatelem dotace
a
Armádou spásy v České republice, z.s., se sídlem v Praze 5, Petržílkova 2565, IČ:
40613411, jako příjemcem dotace,
jejímž předmětem je poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 45.000 Kč na úhradu
provozních neinvestičních nákladů poskytování sociální služby „Armáda spásy Domov
Přístav Ostrava - Kunčičky“
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 9 podkladového materiálu.
272-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
zprávu „Návrh převzetí provozování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a
mládež Klub Kamarád“ ve variantě č. 1 a
ve znění předloženém prostřednictvím důvodové zprávy a příloh č. 1, 2 a 3
podkladového materiálu
2. schvaluje
postup převzetí provozování sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Klub Kamarád“ ve variantě č. 1 a
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím důvodové zprávy.

273-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v
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Moravskoslezském kraji“ č. 2015/0473 ze dne 18.1.2016
mezi
městem Kopřivnice, jako obcí
a
Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, 28. října 117, zastoupeným
Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, IČ: 70890692 jako krajem
jehož předmětem je vypuštění částky ve výši 100 tisíc Kč omezující počet úspěšných
žadatelů o dotaci, kterým má být poskytnuta dotace z rozpočtu města Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
274-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
v případě schválení dotace ze strany Ministerstva životního prostředí na realizaci
projektu „Rozšíření varovného a informačního protipovodňového systému města
Kopřivnice“, spolufinancování ve výši minimálně 30 % způsobilých výdajů a 100 %
nezpůsobilých výdajů a zařazení tohoto financování do rozpočtu města příslušného
realizačního roku.

275-

Zastupitelstvo města po projednání
bere na vědomí
informace o hodnotě ekologické stopy města Kopřivnice za rok 2014
ve znění předloženém prostřednictvím příloh č. 1 - 3 podkladového materiálu.

276-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
vyhodnocení výsledků projednání návrhu Zprávy o uplatňování Územního plánu
Kopřivnice
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 pokladového materiálu
2. schvaluje
2.1 Zprávu o uplatňování Územního plánu Kopřivnice
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím příloh č. 2 až 6 pokladového materiálu
2.2 pořízení nového Územního plánu Kopřivnice

277-

Zastupitelstvo města po projednání
1. bere na vědomí
1.1 návrh na pořízení změny Územního plánu Kopřivnice podaný panem Kamilem
Herůdkem
ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2 stanovisko pořizovatele, tj. odboru stavebního řádu, územního plánování a
památkové péče, k předloženému návrhu ve znění předloženém prostřednictvím
důvodové zprávy
2. neschvaluje
pořízení změny Územního plánu Kopřivnice ve prospěch požadavku pana Kamila
Herůdka.

278-

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje

11. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, 28.04.2016, usnesení č. 265 - 288
1.1. dodatek č. 11 ke zřizovací listině - Mateřské školy Kopřivnice okres Nový Jičín,
příspěvková organizace se sídlem Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice, IČ 70988633
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu
1.2. uzavření dodatku č. 12 k darovací smlouvě
mezi
městem Kopřivnice jako dárcem
a
Mateřskými školami Kopřivnice okres Nový Jičín, příspěvkovou organizací se sídlem
Krátká 1105, 742 21 Kopřivnice, IČ 70988633, jako obdarovaným
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.
279-

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
panem Janem Dehnerem , <anonymizováno> a paní Karolinou Dehnerovou
<anonymizováno> jako přistupujícími k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
materiálu.
1.2 uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
panem Pavlem Chromečkou, <anonymizováno> jako přistupujícím k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového
materiálu.
1.3 uzavření dohody o přistoupení k dluhu
mezi
městem Kopřivnice jako věřitelem
a
panem Robertem Bolomem, <anonymizováno> jako přistupujícím k dluhu,
jejímž předmětem je úhrada peněžitého dluhu
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového
materiálu.

280-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zrušení služebnosti (věcného břemene)
mezi
městem Kopřivnice jako stranou oprávněnou z věcného břemene
a
Bytovým družstvem Kadláčkova 1028, IČ 286 14 470, se sídlem v Kopřivnici,
Kadláčkova 1028/7 jako stranou povinnou z věcného břemene
jejímž předmětem je zrušení služebnosti spočívající v právu města Kopřivnice
mít ve sklepních prostorách budovy č. p. 1028/7 umístěny rozvody tepla a teplé
užitkové vody, včetně práva přístupu k těmto rozvodům
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ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu.
281-

Zastupitelstvo města po projednání
1. neschvaluje
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako stranou kupující
a
Jiřinou Jiříčkovou, <anonymizováno> jako stranou prodávající,
jejímž předmětem je prodej pozemků v katastrálním území Kopřivnice
p.č. 232/7 ostatní plocha – zeleň o výměře 225 m²
p.č. 232/8 ostatní plocha – zeleň o výměře 1102 m
p.č. 234/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 435 m²
p.č. 3363/8 ostatní plocha – zeleň o výměře 152 m²
za kupní cenu ve výši 765.600 Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu
2. schvaluje
uzavření kupní smlouvy
mezi
městem Kopřivnice jako stranou kupující
a
Jiřinou Jiříčkovou <anonymizováno> jako stranou prodávající,
jejímž předmětem je prodej pozemků v katastrálním území Kopřivnice
p.č. 232/7 ostatní plocha – zeleň o výměře 225 m²
p.č. 232/8 ostatní plocha – zeleň o výměře 1102 m
p.č. 234/9 ostatní plocha – ostatní komunikace o výměře 435 m²
p.č. 3363/8 ostatní plocha – zeleň o výměře 152 m²
za kupní cenu ve výši 156.752 Kč
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu.

282-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene
mezi
městem Kopřivnice jako oprávněným
a
Moravskoslezským krajem, se sídlem v Ostravě, 28.října 117, PSČ 702 18, IČ
70890692, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic MSK, p.o., se
sídlem v Ostravě, Úprkova 795/1, IČO 0000095711 jako povinným,
jejímž předmětem je zřízení věcného břemene, právo sjezdu a vstupu na přechod přes
komunikaci na pozemku p.č. 1688/7 v k.ú.Kopřivnice způsobem vyznačeným v GP
3842-4/2016
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
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Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření Souhlasného prohlášení o uznání vlastnického práva
mezi
městem Kopřivnice jako účastníkem prohlášení
a
Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, IČ
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70890692, DIČ CZ70890692, zastoupený z pověření hejtmana kraje Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem v Ostravě, Úprkova 1,
702 23, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.,
vložka 988 jako účastníkem prohlášení,
jehož předmětem je uznání vlastnického práva k pozemkům parc. č. 981/21 – ostatní
plocha, silnice a parc. č. 981/4 – ostatní plocha, silnice v k.ú. Vlčovice,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.
284-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření budoucí smlouvy darovací
mezi
městem Kopřivnice jako budoucím obdarovaným
a
Moravskoslezským krajem se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 117, PSČ 702 18, IČ
70890692, DIČ CZ70890692, zastoupeným z pověření hejtmana kraje Správou silnic
Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem v Ostravě, Úprkova 1,
702 23, středisko Nový Jičín, Suvorovova 525, 741 11 Nový Jičín, IČ 00095711, DIČ
CZ00095711, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr.,
vložka 988 jako budoucím dárcem,
jejímž předmětem je darování části pozemku parc.č. 1688/4 v k.ú. Kopřivnice,
zastavěným budoucí stavbou chodníku,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

285-

Zastupitelstvo města po projednání
schvaluje
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
mezi
městem Kopřivnice jako stranou oprávněnou ze služebnosti
a
Povodím Odry, s.p., se sídlem v Ostravě, Varenská 3101/49, PSČ 702 00, IČ
70890021, DIČ CZ70890021, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584 jako stranou povinnou ze služebnosti
v rozsahu, jak je vyznačeno v geometrickém plánu č. 934-42/2015 v rámci umístění
stavby „Hřiště Lubina - Likvidace odpadních vod“, na pozemku povinného parc. č.
1143/5 v k.ú. Větřkovice u Lubiny,
ve znění návrhu předloženého prostřednictvím přílohy č.2 podkladového materiálu.

286-

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 v případě schválení dotace na realizaci projektu „Komunitní centrum Kopřivnice“
předloženého prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu, profinancování
realizace projektu, finanční spoluúčast projektu ve výši 10 % způsobilých výdajů a 100
% nezpůsobilých výdajů a zařazení tohoto financování projektu do rozpočtu města
příslušného realizačního roku
1.2 financování provozu projektu „Komunitní centrum Kopřivnice“, dle přílohy č. 1
podkladového materiálu, na který bude poskytnuta dotace Integrovaného
regionálního operačního programu, po celou dobu povinné udržitelnosti
1.3 v případě schválení dotace na realizaci projektu „Zřízení prostor pro sociálně

11. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice, 28.04.2016, usnesení č. 265 - 288
terapeutické dílny“ předloženého prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu,
profinancování realizace projektu, finanční spoluúčast projektu ve výši 10 %
způsobilých výdajů a 100 % nezpůsobilých výdajů a zařazení tohoto financování
projektu do rozpočtu města příslušného realizačního roku
1.4 financování provozu projektu „Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny“, dle
přílohy č. 2 podkladového materiálu, na který bude poskytnuta dotace Integrovaného
regionálního operačního programu, po celou dobu povinné udržitelnosti.
287-

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1. v případě schválení dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice
pro jednotku SDH Kopřivnice – Lubina I.“ předloženého prostřednictvím přílohy
č. 1 podkladového materiálu zabezpečení řízení a spolufinancování projektu a
zařazení vlastního finančního podílu na realizaci projektu ve výši 50 %
uznatelných výdajů, tj. 0,6 mil. Kč a 100 % neuznatelných výdajů projektu do
rozpočtu města příslušného realizačního roku.
1.2. financování provozu projektu, na který bude poskytnuta dotace GŘ HZS ČR ze
státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, po celou dobu
povinné udržitelnosti.

288-

Zastupitelstvo města po projednání
1. schvaluje
1.1 v případě schválení dotace na realizaci projektu „Rekonstrukce požární zbrojnice
pro jednotku SDH Kopřivnice – Lubina II“ předloženého prostřednictvím přílohy č. 1
podkladového materiálu zabezpečení řízení a spolufinancování projektu a zařazení
vlastního finančního podílu na realizaci projektu ve výši 50 % uznatelných výdajů,
tj. 1,6 mil. Kč a 100 % neuznatelných výdajů projektu do rozpočtu města
příslušného realizačního roku.
1.2 financování provozu projektu, na který bude poskytnuta dotace GŘ HZS ČR ze
státního rozpočtu v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra, po celou dobu
povinné udržitelnosti.

Stanislav Šimíček
místostarosta

Ing. Miroslav Kopečný
starosta

