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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z mimořádné 3. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 22. 12. 2014


















Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 22. 12. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Ing. Miroslav Drössler
Bc. Jana Müllerová
Ing. Ilona Honusova
Hosté:
p. Stanislav Gawrecki, ekonomický náměstek TSO s.r.o.
Mgr. Jiří Kunz – notář
Ing. Radek Filipczyk, ředitel MDPO a.s.
Ing. Libor Pěčonka , MDPO a.s.
Ing. Martina Peťovská, MDPO a.s.
Ing. Vojtěch Turek, předseda dozorčí rady MDPO, a.s. 






































110/3 MRM 14
bod 1/M3
Uplatnění předkupního práva

Rada města


 
neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust. § 3036 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následujících nabízených nemovitostí:


budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2530/440 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je vlastnictví manželů Anny a Josefa Petrečkových, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 103.900,00 Kč


111/3 MRM 14
bod 2/M3
Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

Rada města



neschvaluje



přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 
za období od 1.1.2014 do 17.12.2014 


112/3 MRM 14
bod 3/M3
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/328



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Cyklistická stezka č. 55 Krnov – Velké Hoštice




(následná údržba SÚ)




(3745,5171,00000000,0220,0007959000000)
 +    36.300,00 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-   36.300,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/329



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Městské sady - městský náhon + sedimentační nádrž




budovy, haly a stavby



D 231 0800
(2339,6121,00000023,0220,0007715000000)
	 41.120,28 Kč 




opravy a údržba



D 451 0000
(3745,5171,00000023,0220,0007715000000)
+ 41.120,28 Kč
112/3 MRM 14
bod 3/M3
c)
Rozpočtové opatření č. 2014/330



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




nebytový prostor KD Rybníček - plyn




(3392,5153,00000000,0051,0007697000000)
- 40.148,00 Kč







ve výdajích –  kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




nebytový prostor KD Rybníček 




platy zaměstnanců




(3392,5011,0000000,0192,0007697000000)
+ 51.199,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(3392,5021,0000000,0192,0007697000000)
- 25.400,00 Kč








odstupné




(3392,5024,0000000,0192,0007697000000)
	 3.000,00 Kč









ostatní osobní výdaje na sociální zabezpečení




(3392,5031,0000000,0192,0007697000000)
+ 12.802,00 Kč








povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění




(3392,5032,0000000,0192,0007697000000)
+ 4.547,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/331



ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




ostatní osobní výdaje – soc. poj.




(6171,5031,00000000,0192,0001094000000)
	 1.416,00 Kč









ostatní povinné pojistné




(6171,5038,00000000,0192,0000000000000)
+ 1.416,00 Kč 



113/3 MRM 14
bod 4/M3
Městský dopravní podnik Opava, a.s. – odhad prokazatelné ztráty pro městskou hromadnou autobusovou a trolejbusovou dopravu na rok 2015

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o novém předběžném odhadu prokazatelné ztráty pro městskou autobusovou a trolejbusovou dopravu na rok 2015 předloženou na základě smlouvy (MMOPP003IPYS) a dodatku č. 1 (MMOPP00CXRKO) o závazku veřejné služby v městské autobusové a trolejbusové dopravě uzavřené mezi Statutárním městem Opava, IČ 00300535 a Městským dopravním podnikem Opava, a.s., IČ 64610250

113/3 MRM 14
bod 4/M3
2. 
schvaluje

a)
na základě výše uvedené smlouvy dle článku 3, odstavce 4 a 5 nové přílohy této smlouvy č. 1-5, které v plném rozsahu nahrazují přílohy z roku 2014

b)
dodatek č. 2, který doplňuje čl. 2 odst. 2 pro rok 2015
 



114/3 MRM 14
bod 5/M3
Komise Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady - rezignace

Rada města



bere na vědomí



rezignaci Mgr. Olgy Pavlíčkové na funkci člena Komise Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady ke dni 17. 12. 2014


115/3 MRM 14
bod 6/M3
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 
IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s.“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že: 

1. 
schvaluje
 


následující smlouvy o výkonu funkce členů společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.  
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Adamem Ludvíkem Kwiekem, nar. 12. 10. 1983, trvale bytem Dostojevského 20, Opava jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Martinem Sedlářem, nar. 21. 12. 1972, trvale bytem nám. Republiky 2, Opava jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a Ing. Ondřejem Veselým, nar. 26. 9. 1972, trvale bytem Slovenská 38, Opava 6 jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a Ing. Vojtěchem Turkem, nar. 21. 08. 1947, bytem Jiráskova 2212/11, 746 01 Opava, jako předsedou dozorčí rady 




2.
ukládá


představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik 
Opava a.s. připravit úpravu finančního plánu pro rok 2015 (od 1. 7. 2015) 
na celkový objem závazků ze strany Statutárního města Opavy ve výši rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015
Z: představenstvo a dozorčí rada MDPO a.s.




115/3 MRM 14
bod 6/M3
3. 
ukládá 
 


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava dle výše uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava



116/3 MRM 14
bod 7/M3
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, 
PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen „společnost Technické služby Opava“), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla 
dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 
ve znění pozdějších předpisů tak, že: 


1.
bere na vědomí


zánik funkce člena statutárního orgánu - jednatele společnosti Technické služby Opava, se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, 
IČ: 64618188, dle § 59 zákona o obchodních společnostech a družstvech a odstoupení z funkce ze dne 25. 11. 2014 pana Daniela Žídka, narozeného 
30. 10. 1963, bytem U Černého mlýna 289/10, 747 70  Opava - Komárov  

2.
odvolává


s účinností k 31. 12. 2014 předsedu a členy dozorčí rady společnosti Technické služby Opava:

-	 Ing. Romana Kremsera, nar. 29. 12. 1965, bytem Mostní 78, Opava 5
- Ing. Jana Hanslika, nar. 11. 10. 1967, bytem Filípkova 18, Opava 5
- p. Petra Szalacsiho, nar. 07. 12. 1956, bytem Na Pastvisku 12, Opava 5


3.
schvaluje



změnu Zakladatelské listiny Technických služeb Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188

4.
volí









s účinností od 1. 1. 2015 statutární orgán - jednatele společnosti Technické služby Opava:
-	  Ing. Lukáše Kovaříka, nar. 21. 02. 1983, trvale bytem Stará silnice 60, 
   Opava 7


116/3 MRM 14
bod 7/M3
5.
volí


s účinností od 1. 1. 2015 členy dozorčí rady společnosti Technické služby Opava:
-	 Milana Koláře, nar. 15. 09. 1980, trvale bytem Černá 5, Opava 5
- Mgr. Martina Petráska, nar. 03. 05. 1980, trvale bytem Ratibořská 30, 
  Opava 5
- Miroslava Kořistku, nar. 11. 08. 1971, trvale bytem Povodňová 5, 
  Opava - Vávrovice
- Ing. Michala Jedličku, nar. 10. 09. 1980, trvale bytem Zeyerova 2, Opava 5
- Ing. Miroslava Krajíčka, nar. 04. 12. 1946, trvale bytem Dostojevského 37,
  Opava


6.
schvaluje


Smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu společnosti Technické služby Opava mezi společností Technické služby Opava a Ing. Lukášem Kovaříkem, nar. 21. 02. 1983, trvale bytem Stará silnice 60, Opava 7 jako jednatelem společnosti



7.
schvaluje


následující smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti Technické služby Opava:
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Milanem Kolářem, narozen 15. 09. 1980, trvale bytem Černá 5, Opava 5 jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Mgr. Martinem Petráskem, narozen 03. 05. 1980, trvale bytem Ratibořská 30, Opava 5 jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Miroslavem Kořistkou, narozen 11. 08. 1971, trvale bytem Povodňová 5, Opava - Vávrovice jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Ing. Michalem Jedličkou, narozen nar. 10. 09. 1980, trvale bytem Zeyerova 2, Opava 5 jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Ing. Miroslavem Krajíčkem, narozen 04. 12. 1946, trvale bytem Dostojevského 37, Opava jako členem dozorčí rady 



8.
ukládá


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o.






                  Bc. Martin Víteček 	 v.r.                                         Mgr. Simona Bierhausová  v.r.            primátor			               	                                         1. náměstkyně primátora 

