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U S N E S E N Í

z 3. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 1. 12. 2014

















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 1. 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
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
Ing. Radka Honková
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Bc. Pavel Vltavský
Ing. Ladislava Halfarová
Mgr. Tomáš Kubný
Mgr. Marcela Poštulková
Ing. Jana Onderková
Ing. Václav Seidler
Ing. Jiří Lehnert
p. Radomír Bittner
Hosté
Ing. Radim Křupala, ředitel Seniorcentra Opava, p.o.
Ing. Radek Filipczyk, ředitel MDPO a.s.

































42/3 RM 14
bod 1/3
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1683 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy


2.
schvaluje
-garážiště Hradecká


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/66 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

3.
schvaluje
-garážiště Komenda


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2540/26 - zastavěná plocha        a nádvoří, a podílu o velikosti 1/20 pozemku parc.č. 2540/45 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


4.
schvaluje 


nové uspořádání pozemků spočívající v přechodu pozemku parc.č. 781/15 – ostatní plocha k.ú. Neplachovice do k.ú. Vlaštovičky


43/3 RM 14
bod 2/3
Městská víceúčelová hala

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o výpůjčce, (MMOPP00GDA8Z), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností HALA OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 2904/8, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva, a to za podmínky, že se město stane vlastníkem budovy městské víceúčelové haly   


b)
smlouvu o správě, (MMOPP00GDAOR), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností HALA 
OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 2904/8, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva, a to                 za podmínky, že se město stane vlastníkem budovy městské víceúčelové haly  




44/3 RM 14
bod 3/3
Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy 11,21 m2) 


b)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy 11,21 m2) 

c)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,42 m x 4,71 m (tedy 11,39 m2) 

d)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,35 m x 4,45 m (tedy 14,91 0m2) 

e)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 

f)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 

g)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 

h)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

ch)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

i)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

j)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 
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k)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

l)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,93 m x 4,68 m (tedy 23,07 m2) 

m)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 

n)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

o)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

p)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

q)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,84 m x 4,68 m (tedy 17,98 m2) 

r)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,52 m x 5,20 m (tedy 13,10 m2) 

s)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,64 m x 5,20 m (tedy 13,73 m2) 

t)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,03 m x 5,20 m (tedy 10,53 m2) 

u)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,38 m x 4,74 m (tedy 20,76 m2) 








45/3 RM 14
bod 4/3
Smlouva o dílo - výměna koberců Krnovská 71 B, Opava

Rada města



schvaluje
                                 

smlouvu o dílo (MMOPP00GDA9U) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností PODLAHY 
OPAVA s.r.o. se sídlem Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava, 
IČ 02371154, zastoupenou Jakubem Zygulou, jednatelem 




46/3 RM 14
bod 5/3
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOEFM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Stanislavem a Ludmilou Novotnými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/82 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města




2.
schvaluje



návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDMX4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Markem Dvořákem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod novostavbou bytového domu parc.č. 2154/66 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 303.600,00 Kč (cena dle Smlouvy o nájmu a Budoucí kupní smlouvě včetně dodatků č. 1,2,3)


pro předložení zastupitelstvu města




3.
revokuje



usnesení ze dne 9.6.2014, č.u: 3002/84 RM14, bod 2/84, 13)( RSMO schvaluje návrh na bezúplatný převod pozemků parc.č.. st. 2233, parc.č. 2931, parc.č. 2932, parc.č. 2933, parc.č. 2934, parc.č. 2935, parc.č. 2936, parc.č.  2937, parc.č. 2938, parc.č. 2939 a parc.č. 2940, vše k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:


	Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává 
na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí.
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	V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat 
ve veřejném zájmu  v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, 
nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.



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



	Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.


	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. 



	Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., odst. 2) za rok předcházející,
 t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu            a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v Čl. III., odst. 1.



Nabyvatel jako povinný současně s touto smlouvou zřizuje v souladu 
s § 1761 občanského zákoníku ve prospěch převodce jako oprávněného 
na převáděných nemovitých věcech dle Čl. I. smlouvy, a to k pozemkům parcela st. 2233, parcely pozemkové 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939 a 2940 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, věcné právo spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 15 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí.)



pro předložení zastupitelstvu města
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4.
schvaluje


návrh bezúplatného převodu pozemků parcela stavební 2233, parcela pozemková 2931, parcela pozemková 2932, parcela pozemková 2933, parcela pozemková 2934, parcela pozemková 2935, parcela pozemková 2936, parcela pozemková 2937, parcela pozemková 2938, parcela pozemková 2939 a parcela pozemková 2940 zapsaných na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které jsou uvedeny ve smlouvě o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva:


	Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2., této smlouvy. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.




	V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat ve veřejném zájmu  v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2., bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům,  nebo  je  pronajímat,  zaplatí  převodci  smluvní   pokutu  ve  výši  10%  ceny,  kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do veřejného seznamu dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti.  V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.



	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván (tj. ode dne, kdy mu výzva k úhradě bude doručena).




	Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.




	Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. IV., odst. 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
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	Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., odst. 2.) za rok předcházející t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu             a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.



Nabyvatel (jako povinný) současně s touto smlouvou zřizuje, v souladu s § 1761 občanského zákoníku, ve prospěch převodce (jako oprávněného) k převáděným nemovitým věcem dle Čl. I.,  a to k pozemkům parcela stavební 2233 zastavěná plocha a nádvoří, parcely pozemkové 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939 a 2940 ostatní plochy v katastrálním území Kateřinky u Opavy věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit převáděné nemovité věci a nezatížit je zástavním  právem, a to po dobu 15 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele (povinného) se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do veřejného seznamu.


pro předložení v zastupitelstvu města

5.
neschvaluje


návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 2881/1 – vodní plocha a parc.č. 2883 – vodní plocha, k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


pro předložení zastupitelstvu města


47/3 RM 14
bod 6/3
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ – výsledek zadávacího řízení  + smlouva

Rada města


1.
vylučuje



uchazeče č. 4 - Rosis s.r.o., Vrchní 43, 747 05 Opava, IČ: 46576576 z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách

2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81 zákona o veřejných zakázkách:
	JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava  - Kunčice, IČ: 25855581

Společnost Opava – FIRESTA+SILNICE MORAVA, reprezentant sdružení: FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, IČ: 25317628
STRABAG a.s., Na Bělidle198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213
	SILNICE.CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, 794 01 Krnov, IČ: 26792711
	ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 02604795
47/3 RM 14
bod 6/3
b)
v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách výběr nabídky uchazeče JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava  - Kunčice, IČ: 25855581, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu, MMOPP00GGPT2, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava  - Kunčice, IČ: 25855581, zastoupenou Bc. Lukášem Janko, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 9.562.376,00 Kč bez DPH
pro předložení zastupitelstvu města







48/3 RM 14
bod 7/3
Realizace investičních akcí v roce 2015

Rada města



schvaluje



seznam investičních akcí na rok 2015 s tím, že v roce 2015 budou realizovány akce uvedené pod oddílem „zařazené k realizaci v roce 2015“ 
a akce pod oddílem „dotační tituly“ jen v případě získání dotace a získání příslušných úvěrových prostředků, pro předložení zastupitelstvu města




49/3 RM 14
bod 8/3
Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2015

Rada města



schvaluje



doplněný seznam projektových dokumentací na rok 2015 pro předložení zastupitelstvu města
 
















50/3 RM 14
bod 9/3
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města


1.

revokuje 



usnesení č. 3331/91 RM14 j) ze dne 20. 10. 2014 (Rada  města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGTT) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem,
 IČ 27295567 zastoupenou Andrejem Prnem, MBC, BBA, ředitelem správy DS a Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku, pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 2319, 2344/1, 2344/8, 1223/4, 2330/2, 2336/5, 2344/3, 2344/5, 2344/6, 2344/7, 2344/9, 2344/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „REKO NTL/STL Opava, Vrchní +3“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 561.600,00 Kč + DPH)

2. 
schvaluje


smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGTT_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567 zastoupenou Andrejem Prnem, MBC, BBA, ředitelem správy DS a Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku, pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 2319, 2344/1, 2344/8, 1223/4, 2330/2, 2336/5, 2344/3, 2344/5, 2344/6, 2344/7, 2344/9, 2344/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „REKO NTL/STL Opava, Vrchní +3“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 561.200,00 Kč + DPH




51/3 RM 14
bod 10/3
Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy 
do Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57

Rada města



doporučuje

a)
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 35/02 ZM 10, bod 2 ze dne 13. 12. 2010

b)
zastupitelstvu města jmenovat náměstka primátora pana Josefa Stiborského zástupcem Statutárního města Opavy ve Sdružení pro výstavbu komunikace I/11-I/57 s účinností od 16. 12. 2014


pro předložení zastupitelstvu města





52/3 RM 14
bod 11/3
Zpráva o průběhu a výsledcích kontroly forenzního auditu/analýzy

Rada města


1.
bere na vědomí


a)
zprávu o průběhu a výsledcích kontroly forenzního auditu/analýzy 
ze dne 14. 10. 2014 u kontrolovaného subjektu – Seniorcentrum Opava, p.o., IČ 71196973, se sídlem Rolnická 24, 747 05 Opava zpracovanou panem Martinem Vlkem, daňovým poradcem ev. č. 3684, se sídlem Poštovní 2, 702 00 Ostrava 2


b)
stanovisko k výsledkům forenzního auditu/analýzy zpracované 
Ing. Radimem Křupalou, ředitelem příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava ze dne 25. 11. 2014



2.
souhlasí


s úhradou částky 97.500,00 Kč za provedení Zprávy o průběhu a výsledcích kontroly forenzního auditu/analýzy dle objednávky č. O/PORG/0001/2014 
ze dne 14. 8. 2014




3.

ukládá


vedoucí odboru právního a organizačního informovat zpracovatele výše uvedené „Zprávy o průběhu a výsledcích kontroly forenzního auditu/analýzy“ o jejím projednání radou města Opavy s tím, že může být vystavena zpracovatelem faktura dle objednávky O/PORG/0001/2014, která bude v plné výši proplacena

Z: JUDr. Schlauchová
T: ihned


53/3 RM 14
bod 12/3
Pojmenování nových ulic

Rada města


1.
bere na vědomí

a)
žádost p. Zdeňka Celty ze dne 21. 11. 2014 na pojmenování dvou nově vznikajících ulic v Kylešovicích


b)
žádost Mgr. Zdeňky Plškové a Ing. Josefa Plška ze dne 16. 11. 2014 
na přejmenování krátkého úseku ulice Gudrichova


2.
nedoporučuje 


a)
zastupitelstvu města rozhodnout o nových názvech ulic na území Statutárního města Opavy v lokalitě Kylešovice:


Dubová
Javorová






53/3 RM 14
bod 12/3
b)
zastupitelstvu města vyjádřit souhlas s přejmenováním krátkého úseku ulice Gudrichova

 



54/3 RM 14
bod 13/3
Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností 

Rada města


1.
doporučuje, 
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
delegovalo 


a)
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Opava, Lipová 105/2, PSČ: 746 01, IČ: 25835912, které se budou konat do konce tohoto volebního období, Bc. Martina Vítečka, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyni primátora, Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, a p. Josefa Stiborského, náměstka primátora 


b)
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti KIC Odpady, a.s. se sídlem Ostrava, Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ: 702 00, IČ: 28564111, které se budou konat do konce tohoto volebního období, Bc. Martina Vítečka, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyni primátora, Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, a p. Josefa Stiborského, náměstka primátora

c)
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti ELIO Slezsko a.s. se sídlem Holasovice, skládka Holasovice II č.p. 202, PSČ: 747 74, IČ: 60913860, které se budou konat do konce tohoto volebního období, Bc. Martina Vítečka, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyni primátora, Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, a p. Josefa Stiborského, náměstka primátora 


d)
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Přerov, Komenského 35, 
IČ: 14617099, které se budou konat do konce tohoto volebního období, 
Bc. Martina Vítečka, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: 
Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyni primátora, Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, a p. Josefa Stiborského, náměstka primátora

e)
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem Ostrava, 28. října 169, PSČ: 709 45, IČ: 45193665, které se budou konat 
do konce tohoto volebního období, Bc. Martina Vítečka, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyni primátora, Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, a p. Josefa Stiborského, náměstka primátora 




2. 
doporučuje, 
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
navrhlo odvolání níže uvedených zástupců Statutárního města Opavy v orgánech následujících obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, 
54/3 RM 14
bod 13/3
a)
ve společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.: 
	Ing. Václava Klučky, místopředsedy představenstva 

p. Aloise Grussmanna, místopředsedy představenstva 
Ing. Miroslava Drösslera, předsedy dozorčí rady
Ing. Radima Vedry, člena dozorčí rady 
Mgr. Dalibora Halátka, člena dozorčí rady 


b)
ve společnosti ELIO Slezsko a.s.: 
	Ing. Oldřicha Vagnera, člena představenstva 

Mgr. Zdeňka Frélicha, člena dozorčí rady  

c)
ve společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.: 
	Ing. Václava Klučky, člena dozorčí rady  


d)
ve společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: 
	Ing. Jiřího Tichého, předsedy dozorčí rady

Ing. Tomáše Navrátila, člena dozorčí rady 
Ing. et Ing. Jana Sedláčka, MBA, MSc., člena dozorčí rady



e)
ve společnosti HALA OPAVA a.s.: 
	p. Michala Krejčího, předsedy představenstva 

MUDr. Pavla Vágnera, člena představenstva 
Mgr. Jaroslava Horáka, člena představenstva 
Ing. Miroslava Drösslera, předsedy dozorčí rady
Mgr. Jana Píšaly, člena dozorčí rady 
p. Miroslava Nedvídka, člena dozorčí rady 


f)
ve společnosti Technické služby Opava s.r.o.: 
	Ing. Romana Kremsera, předsedy dozorčí rady

Ing. Jana Hanslika, člena dozorčí rady 
p. Petra Szalacsiho, člena dozorčí rady 


3.
doporučuje, 
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
navrhlo níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do orgánů následujících obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast, 

a) 
do představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.: 
	Bc. Martina Vítečka

p. Milana Koláře
Ing. Michala Kokoška
Ing. Daniela Bennu
do dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.: 
	Ing. Michala Schreiera
	p. Petra Čelůstku
	Ing. Libora Witasska 


b) 
do dozorčí rady společnosti KIC Odpady, a.s.: 
	Bc. Martina Vítečka

54/3 RM 14
bod 13/3
c)
do představenstva společnosti ELIO Slezsko a.s.: 
	Mgr. Dalibora Halátka  

do dozorčí rady společnosti ELIO Slezsko a.s.: 
	Ing. Lukáše Kovaříka


d)
do dozorčí rady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.: 
	Bc. Martina Vítečka  


e)
do dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: 
	p. Adama Ludvíka Kwieka  
	p. Martina Sedláře
	Ing. Ondřeje Veselého



f)
do představenstva společnosti HALA OPAVA a.s.: 
	p. Milana Koláře   
	p. Jiřího Sýkoru 
	Ing. Mgr. Jaroslava Černého 

do dozorčí rady společnosti HALA OPAVA a.s.: 
	p. Adama Ludvíka Kwieka  
	p. Jiřího Koreníka 
	Ing. Radima Vysockého 



g)
jako jednatele společnosti Technické služby Opava s.r.o.: 
	Ing. Lukáše Kovaříka

do dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o.: 
	p. Milana Koláře
	Mgr. Martina Petráska 
	p. Miroslava Kořistku

Ing. Michala Jedličku
Ing. Miroslava Krajíčka 
           


55/3 RM 14
bod 14/3
Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury

Rada města


1.
stanoví


a)
plat Mgr. Zuzaně Bornové, ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2014 



b)
plat Ing. Jindřichu Paskerovi, řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2014 



c)
plat Ing. Janě Hynarové, ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2014 



d)
plat Ing. Janě Hynarové, ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 1. 2015 


2.
schvaluje 



vyplacení doplatku za zařazení do vyššího platového stupně Ing. Jindřichu Paskerovi, řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace

56/3 RM 14
bod 15/3
Platový výměr ředitele Seniorcentra Opava, příspěvková organizace

Rada města


1.
stanoví



plat Ing. Radimu Křupalovi,řediteli  Seniorcentra Opava, p.o.  s účinností 
od  1. 11. 2014


2.
schvaluje



vyplacení doplatku za zařazení do vyššího platového stupně Ing. Radimu Křupalovi, řediteli Seniorcentra Opava, p.o.

57/3 RM 14
bod 16/3
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/296



v příjmech – MČ Komárov




poplatek ze psů




(0000,1341,00000000,0800,0009042000000)
+ 1.284,00 Kč








služby spojené s nájmem




(3613,2111,00000000,0800,0009096000000)
+ 23.344,50 Kč








pronájmy nebytových prostor




(3613,2132,00000000,0800,0009047000000)
+ 43.777,00 Kč







ve výdajích – MČ Komárov




DDHM-pluh k odstranění sněhu




(2219,5137,00000000,0800,0000000000000)
+ 30.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0800,0000000000000)
+ 38.405,50 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/297



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




Volby do zastupitelstev obcí




nákup materiálu 




(6115,5139,00000000,0191,0000000000000)
	 10.297,75 Kč




nájemné




(6115,5164,00000000,0191,0000000000000)
	 800,00 Kč




služby




(6115,5169,00000000,0191,0000000000000)
	 32.266,00 Kč




opravy a udržování




(6115,5171,00000000,0191,0000000000000)
	10.000,00 Kč

57/3 RM 14
bod 16/3


Činnost místní správy




nákup materiálu




(6171,5139,00000000,0191,0000000000000)
+ 11.097,75 Kč



služby




(6171,5169,00000000,0191,0000000000000)
+ 32.266,00 Kč



opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0191,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/298



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Demolice objektu MZ - BOZP 




(objednávka)




(3639,5169,00000000,0220,0007633000000)
 +   49.200,00 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
	   49.200,00 Kč







d)
Rozpočtové opatření č. 2014/299



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 236.502,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada nákladů na činnost lesního hospodáře za III. čtvrtletí roku 2014




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 165.401,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 71.101,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2014/300



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek MŠ E.Beneše




(3111,5331,00000000,0030,0001002000008)
+ 41.065,00 Kč



investiční příspěvek MŠ E.Beneše




oprava střechy




(3111,6351,00000000,0030,0001002000008)
            - 41.065,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2014/301



ve výdajích – odbor hlavního architekta




ostatní územní příprava a urbanistické studie




nákup ostatních služeb




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
	 8.749,00 Kč









ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
+ 8.749,00 Kč



58/3 RM 14
bod 17/3
Slezská nemocnice v Opavě – Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy

Rada města



schvaluje 



dodatek č.1, MMOPP00CX2ED, ke smlouvě, MMOPP00CX3QI ze dne 15.7.2014 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
pro předložení zastupitelstvu města



59/3 RM 14
bod 18/3
Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy v roce 2015

Rada města



schvaluje



harmonogram termínů zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy v roce 2015 pro předložení zastupitelstvu města



60/3 RM 14
bod 19/3
Souhrnná zpráva k přidělování a pronajímání městských bytů 


Rada města



bere na vědomí


Souhrnnou zprávu k přidělování a pronajímání městských bytů




61/3 RM 14
bod 20/3
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje


přidělení volného bytu č.2 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadateli p. Rudolfu Javorkovi trvale bytem Frýdek-Místek



62/3 RM 14
bod 21/3
Smlouva o nájmu – OC Slezanka   

Rada města


1.
neschvaluje


smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG700 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města        a Thi Huong Nguyen se sídlem Velkopavlovická 4071/23, 628 00             Brno - Židenice, IČ 27261719 (prostor v OC Slezanka, Opava)


2.
ukládá


odboru majetku města MMO vyhlásit nový záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání (prostor v OC Slezanka, Opava)


63/3 RM 14
bod 22/3
Kupní smlouva – hala TJ Opava

Rada města



schvaluje


návrh na uzavření kupní smlouvy MMOPP00DG7E2 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města             a TJ Opava se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava – Předměstí,     IČ 00495948, zastoupenou Evou Kociánovou, předsedkyní TJ, 
pro předložení zastupitelstvu města


64/3 RM 14
bod 23/3
Zřízení komisí Rady statutárního města Opavy

Rada města


1.
zřizuje



v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018 tyto komise:

a)
Majetkovou komisi Rady statutárního města Opavy

b)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro informatiku

c)
Kulturní komisi Rady statutárního města Opavy

d)
Sportovní komisi Rady statutárního města Opavy

e)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán

f)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání
64/3 RM 14
bod 23/3
g) 
Komise Rady statutárního města Opavy pro urbanismus

h)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady


2. 
jmenuje




v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018:

a)
předsedu Majetkové komise Rady statutárního města Opavy: 
Ing. Petr Vícha

b)
členy Majetkové komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. Lukáš Kovařík 
p. Milan Němec
Ing. Romeo Doupal
Ing. Barbora Štenclová
Ing. Michal Jedlička
p. Karel Koppenberg
Ing. Vladimír Javorský
p. Jan Štěrba


c)
Předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro informatiku: Ing. Milan Kratochvíl

d)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro informatiku:
p. Martin Sedlář 
Mgr. Martin Petrásek
p. Roman Petrla
p. Vítězslav Imrýšek
Bc. Richard Matušek
p. Pavel Měkýš
Ing. Pavel Kořízek
Ing. Daniel Benna


e)
předsedu Kulturní komise Rady statutárního města Opavy: PhDr. Jaroslav Burda

f)
členy Kulturní komise Rady statutárního města Opavy:
MgA. Václav Minařík 
Bc. Ondřej Hložek
Mgr. Martin Petrásek
p. Daniel Wariš
p. Miroslav Kořistka
MUDr. Václav Vlček
p. Petr Urbánek
p. Milan Hanzlík
p. Simona Streitová
Mgr. Gabriela Onderková


g) 
předsedu Sportovní komise Rady statutárního města Opavy: p. Milan Kolář 








h)
členy Sportovní komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. Marek Hájek
Ing. Drahoslava Špičková
p. Jiří Sýkora
Ing. Zbyněk Obdržálek
p. Kamil Ručil
Mgr. Czudek Petr
p. Libor Moravec
Bc. Marek Vinárek

64/3 RM 14
bod 23/3
i)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán: 
PhDr. Igor Hendrych

j)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán:
Mgr. Libor Menšík 
p. Karla Klusoňová
Bc. Simona Tělupilová
Ing. Tomáš Schaffartzik
Bc. René Černohorský
Bc. Jana Patyková
Mgr. Tomáš Čvančara
MUDr. Dalibor Hudec


k)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání: Mgr. Simona Horáková

l)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání:
p. Radana Petrželová
Bc. Ivo Špičák
Mgr. Roman Podzemný
p. Tomáš Pchálek
Mgr. Lumír Král
MUDr. Jiří Hájek
Mgr. Lenka Mikulová
Bc. Gabriela Lacková

m)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro urbanismus: 
Ing. arch. Petr Mlýnek

n)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro urbanismus:
Ing. Romeo Doupal
Mgr. Martin Petrásek
Ing. arch. Radim Václavík
Ing. arch. Jan Kovář
Ing. arch. Jan Zelinka
p. Marie Loduhová
Mgr. Aleš Bystrianský
Ing. Kateřina Skřivánková


o)
předsedkyni Komise Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady:
Mgr. Simona Bierhausová

p)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady:
Mgr. Simona Horáková
MUDr. Miroslava Kolář
p. Milan Kolář
Ing. Marek Veselý
Ing. Radim Křupala
Mgr. Olga Pavlíčková
Ing. Vladimír Javorský
p. Adam Ludvík Kwiek





s účinností od 2. 12. 2014


3.
ukládá

a)
předsedům komisí rady města zpracovat náplň činnosti komise pro volební období 2014 - 2018
Z: předsedové komisí rady města
T: 31. 01. 2015  

b)
tajemníkovi magistrátu předložit zpracované náplně činností komisí 
dle bodu 3b) tohoto usnesení na schůzi rady města v únoru 2015
Z: JUDr. Elis
T: 02/2015
64/3 RM 14
bod 23/3
4.
stanoví


v souladu s § 108, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
ve znění pozdějších předpisů užití závěsného odznaku se státním znakem ČR při občanském obřadu pro:
p. Adama Ludvíka Kwieka


s účinností od 2. 12. 2014



65/3 RM 14
bod 24/3
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 




66/3 RM 14
bod 28/3
Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy 
do Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje

Rada města



doporučuje

a)
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 73/04 ZM 11, bod 2 ze dne 02. 05. 2011

b)
zastupitelstvu města jmenovat primátora města Bc. Martina Vítečka zástupcem Statutárního města Opavy ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s účinností od 16. 12. 2014


pro předložení zastupitelstvu města 




67/3 RM 14
bod 29/3
Projekt „Rekonstrukce objektu Hradecká 16“ – Smlouva o partnerství; revokace usnesení č. 3346/91 RM 14


Rada města


1.
neschvaluje



smlouvu, (PID MMOPP00APND9), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a EUROTOPIA Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 25852345, zastoupeno Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou; FOKUS – Opava se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupeno PhDr. Ivanou Strossovou, předsedkyní; Krizové a kontaktní centrum „Pod Slunečníkem“ o.p.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ 47812052, zastoupeno Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou


67/3 RM 14
bod 29/3
2.
revokuje


usnesení č. 3346/91 RM 14 ze dne 20. 10. 2014 v bodech a), b) a c)





(RMO schvaluje

a) předložení žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce objektu Hradecká 16“ v rámci výzvy č. 35, oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Regionálního operačního projektu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 
b) zajištění financování projektu „Rekonstrukce objektu Hradecká 16“ v investiční fázi pro rok 2015 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 35. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – výzva pro oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
c) zajištění financování projektu „Rekonstrukce objektu Hradecká 16“ v provozní fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 35. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – výzva pro oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb)





68/3 RM 14
bod 30/3
Městský dopravní podnik Opava a.s. - informace

Rada města



bere na vědomí 



informace o Městském dopravním podniku Opava a.s. zpracované představenstvem společnosti








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


