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1510/44 RM 16
1/44
Vyřazení pohledávek z účetní evidence – místní poplatek za užívání veřejného prostranství

Rada města


bere na vědomí


vyřazení pohledávek z účetní evidence – místní poplatek za užívání veřejného prostranství v celkové výši 129.747,90 Kč


Hlasování: 8-2-1


1511/44 RM 16
2/44
Zpravodaj Hláska – dodatky ke smlouvám

Rada města


schvaluje

	

dodatek č. 1 (MMOPP00FRQ0E) ke smlouvě, (MMOPP00FOQZM) ze dne 
14. 03. 2016 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Samab Press Group, a.s., Cyrilská 357/14, 602 00 Brno, IČ 25524291, zastoupeným Martinem Bradávkou, předsedou představenstva, a Ing. Pavlem Bradávkou, místopředsedou představenstva


	

dodatek č. 1 (MMOPP00FRQ24) ke smlouvě, (MMOPP00FOQYR) ze dne 
10. 03. 2016 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Agenturou API s.r.o., Mariánské náměstí 2116/10, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25844091, zastoupenou Mgr. Lenkou Veličkovou, jednatelkou


	

dodatek č. 2 (MMOPP00FRQ19) ke smlouvě, (MMOPP00FHLY9) ze dne 
20. 10. 2015 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezským vydavatelstvím s.r.o., Dolní náměstí 305/21, 746 01 Opava, IČ 03934756, zastoupeným Petrem Konečným, jednatelem


Hlasování: 11-0-0


1512/44 RM 16
3/44
SMS Parkovné – stanovení ceny

Rada města


schvaluje


s účinností od 1. 10. 2016 Ceník za stání silničních motorových vozidel 
na místních komunikacích dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 1/2015 schváleného Radou Statutárního města Opavy svým usnesením č. 247/9 RM 15 ze dne 11. 3. 2015, kterým se mění Nařízení č. 2/2013, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě s účinností od 1. 4. 2015


Hlasování: 6-0-5 


1513/44 RM 16
4/44
Městské lázně - ceník SMO - využití vstupního systému

Rada města


schvaluje


s účinností od 1. 9. 2016 úpravu Ceníku Statutárního města Opavy v položce 09 Městské lázně, dle předloženého návrhu


Hlasování: 7-0-3 


1514/44 RM 16
5/44
Kupní smlouva – prodej ojetého služebního vozidla Škoda Fabia combi

Rada města


schvaluje

a)
kupní smlouvu, (MMOPP00FQ52K), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a I. E., bytem Opava 


b)
Rozpočtové opatření č. 2016/193


v příjmech – městská policie



prodej movitých věcí
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku




(5311,3113,000000000,0110,0009398000000)
+ 10.000,00 Kč







ve výdajích – městská policie




autoprovoz (vč. motorek)




opravy a udržování 




(5311,5171,000000000,0110,0002512000000)
  + 10.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0



1515/44 RM 16
6/44
Přiznání osobního ohodnocení řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

Rada města


schvaluje


přiznání osobního ohodnocení řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava



Hlasování: 10-0-0 




1516/44 RM 16
7/44
Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2017

Rada města


schvaluje

	

podání žádosti o neinvestiční dotaci s názvem „Terénní práce v Opavě 2017“ v rámci dotačního řízení Rada vlády ČR pro záležitosti romské menšiny 
ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – dotační program Podpora terénní práce pro rok 2017

	

finanční spoluúčast města žádosti „Terénní práce v Opavě 2017“ ve výši uznatelných nákladů 114.638,00 Kč

	

finanční spoluúčast města žádosti „Terénní práce v Opavě 2017“ ve výši neuznatelných nákladů 33.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0 


1517/44 RM 16
8/44
Předložení žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce centra sociálních služeb Hradecká“ v rámci 30. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu „Rozvoj sociálních služeb v sociálně vyloučených lokalitách“


Rada města


schvaluje

a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Rekonstrukce centra sociálních služeb Hradecká“ v rámci 30. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi


b)
zajištění financování projektu „Rekonstrukce centra sociálních služeb Hradecká“ v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 30. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi


c)
zajištění udržitelnosti projektu „Rekonstrukce centra sociálních služeb Hradecká“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 30. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, specifický cíl 2.1 Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi


d)
smlouvu, (MMOPP00D6R46), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou, FOKUS – Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, 
IČ 26990881, zastoupený Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní a Krizovým a kontaktním centrem „Pod Slunečníkem“ o.p.s. se sídlem Hradecká 650/16, 
746 01 Opava, IČ 47812052, zastoupenou Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou 



Hlasování: 11-0-0

1518/44 RM 16
9/44
Kupní smlouva – prodej služebního automobilu Škoda Octavia

Rada města


schvaluje

a)
smlouvu, MMOPP00FT6B1, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. R. K., bytem Litultovice


b)
Rozpočtové opatření č. 2016/194


v příjmech – Kancelář tajemníka, odd. HS



prodej automobilu




(6171,3113,00000000,0191,0009398000000)
   +70.000,00 Kč


ve výdajích – Odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   +70.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0



1519/44 RM 16
10/44
Uplatnění předkupního práva

Rada města


neschvaluje


Uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u následujících nabízených nemovitostí :

  a)
Budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 60/21 k.ú. Opava – Město, ve vlastnictví J. P., bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 110.000,00 Kč

b)
Budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2172/46 k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví SJM M. J. a Ing. K. J., bytem Opava, 
za nabízenou kupní cenu 10.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0


1520/44 RM 16
11/44
Nákup energií 2017

Rada města


schvaluje

a)
Smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů, (MMOPP00EIQDB), mezi FIN_servis,a.s. se sídlem Dr. Vrbenského 2040,   
272 01 Kladno, zastoupenou Ing. Lenkou Doubnerovou, členkou představenstva 
a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 


1520/44 RM 16
11/44
b)
Rozpočtové opatření č. 2016/195


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 185.000,00 Kč 







ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov



nákup energií na rok 2017 - zprostředkování




(2115,5169,00000120,0051,0000000000000)
+ 185.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0



1521/44 RM 16
12/44
Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Statutární město Opava, MČ Opava-Komárov – technické zhodnocení rekonstrukcí Tatry 815 - CAS 32“ – zrušení zadávacího řízení


Rada města

1.
rozhodla

a)
o zrušení podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Statutární město Opava, MČ Opava-Komárov – technické zhodnocení rekonstrukcí Tatry 815 - CAS 32“ v souladu
s § 84 odst. 1 písm. a) zákona


b)
o odmítnutí přiznané investiční dotace ve výši 1 mil. Kč na realizaci akce
„FZŠ Statutární město Opava, MČ Opava-Komárov – technické zhodnocení rekonstrukce TATRY 815 CAS 32“ podle vydaného registračního listu
č. EDS 014D241006017, č. j. MV-59441-4/OPF-2016 ze dne 26. 4. 2016


2.
ukládá


vypracovat a doručit Ministerstvu vnitra – Generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky a Ministerstvu vnitra České republiky, odboru programového financování písemné oznámení o odmítnutí poskytnuté investiční dotace ve výši 1 mil. Kč na realizaci akce „FZŠ Statutární město Opava, MČ Opava-Komárov – technické zhodnocení rekonstrukce TATRY 815 CAS 32“ podle vydaného registračního listu č. EDS 014D241006017,
č. j. MV-59441-4/OPF-2016 ze dne 26. 4. 2016



Z:	odbor kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení ve spolupráci s odborem rozvoje města a strategického plánování
T:  30. 9. 2016


Hlasování: 11-0-0









1522/44 RM 16
13/44
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup dopravního automobilu pro JSDH Opava-Kateřinky“ – výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města


schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek:
	TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 393/33, 602 00  Brno, IČ: 25524135

HAGEMANN a.s., Hradní 27/37, 710 00  Slezská Ostrava, IČ: 26826925


b)
výběr nabídky uchazeče TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 393/33, 602 00 Brno, IČ: 25524135, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou


	c)

smlouvu (MMOPP009KR40), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností TECHSPORT, s.r.o., Pekařská 393/33, 602 00 Brno, IČ: 25524135, zastoupenou Ing. Rudolfem Žákem, LL.M., jednatelem společnosti


	d)

Rozpočtové opatření č. 2016/196


ve výdajích – odbor Kanceláře tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení


	

opravy a udržování




(5512,5171,00000000,0193,00025300000000)
 - 394.445,00 Kč



dopravní prostředek (finanční dokrytí)




(5512,6123,00000000,0193,0002530000000)
+ 394.445,00 Kč


Hlasování: 11-0-0



1523/44 RM 16
14/44
Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – Charitativní akce – Pro Elišku

Rada města


uděluje


výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností paní Bc. I. D., bytem Opava, při pořádání 6. Ročníku charitativní akce „Pro Elišku“ na hřišti FK Kylešovice v Opavě dne 27. 8. 2016, a to do 24:00 hodin


Hlasování: 11-0-0












1524/44 RM 16
15/44
Smlouva o provedení uměleckého výkonu

Rada města


schvaluje


smlouvu o provedení uměleckého výkonu, (MMOPP00FRPUF), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem 28. října 2556/124,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 00373222, jednající Mgr. Janem Žemlou, ředitelem


Hlasování: 11-0-0



1525/44 RM 16
16/44
Souhlas s podnájmem

Rada města


schvaluje


podnájem části nebytového prostoru ke Smlouvě o výpůjčce mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným Ing. Radimem Křupalou a Církevní základní školou svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí, se sídlem Zámecká 57, 747 41 Hradec nad Moravicí, 
IČ: 00849821 zastoupenou Ing. Tomášem Hoňkem, ředitelem (PID:MMOPP00DG4SP) na základě žádosti nájemce (PID:MMOPP00FDR7A) v I. PP budovy čp. 140, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 223, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 224, zahrada 
a pozemku parc.č. 225, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Jaktař, katastrální území Jaktař (na adrese Slavkovská 2,4 Opava – Jaktař)


Hlasování: 11-0-0



1526/44 RM 16
17/44
Oprava sauny – víceúčelová hala, Žižkova 2904/8, 746 01 Opava

Rada města


schvaluje


smlouvu o dílo (MMOPP00FG7QG), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Vlastimil Sládek se sídlem 
Ostravice 74, 739 14 Ostravice, IČ 48417530, zastoupenou Vlastimilem Sládkem


Hlasování: 9-0-2 



1527/44 RM 16
18/44
Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – Závěrečné monitorovací zprávy


Rada města


schvaluje

a)
Závěrečnou monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky, který se realizuje v rámci Integrovaného operačního programu pro předložení zastupitelstvu města


b)
Závěrečnou zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 – 2015, který se realizuje v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0 



1528/44 RM 16
19/44
Smlouva o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektu 
Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov

Rada města


schvaluje

a)
smlouvu, (MMOPP00EO3YP), mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným  
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou  a Mateřskou školou Opava - Komárov -  příspěvková organizace se sídlem U Školy 52/1, 
747 70 Opava, IČ 70999163, zastoupenou Mgr. Tomášem Weichtem, ředitelem školy 


b)
Rozpočtové opatření č. 2016/Z


ve výdajích – odbor školství



neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkových organizacím (ZŠ a MŠ Opava-Komárov – projekt „Polsko – české setkání s divadlem“)




(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
+ 474.000,00 Kč  


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na dotační programy
- 474.000,00 Kč



(6409,5901,0000000,0020,0002997000000)
  

pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0 








1529/44 RM 16
20/44
Zapojení statutárního města Opavy do projektu „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“ realizovaného v rámci sítě Zdravých 
měst ČR


Rada města


schvaluje


zapojení statutárního města Opavy do projektu sítě Zdravých měst ČR zaměřeného na integraci systémů řízení kvality s názvem „Spolupráce obcí ke zvýšení kvality veřejné správy za pomoci metody MA21“ spolufinancovaného z Operačního programu Zaměstnanost, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR


Hlasování: 11-0-0


1530/44 RM 16
21/44
Kupní smlouva – Dodávka a montáž nábytku pro SMO

Rada města


odročuje



projednání materiálu „Kupní smlouva – Dodávka a montáž nábytku pro SMO“ 


Hlasování: 11-0-0


1531/44 RM 16
22/44, 22/44/1
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


schvaluje


 a)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FDPKV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a I.Č. bytem Opava, Podvihov a P.M. bytem Opava, Komárov pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1153/1 v k.ú. Podvihov a umístění sjezdu 
na pozemku parc.č. 1153/1 v k.ú. Podvihov za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 544/2 v k.ú. Podvihov pro stavbu „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 544/2 v k.ú. Podvihov“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  

b)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV38S) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a T.Š. bytem Opava, Jaktař 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 2049 v k.ú. Jaktař a umístění sjezdu 
na pozemku parc.č. 2049 v k.ú. Jaktař za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1606 v k.ú. Jaktař pro stavbu „RD Jaktař 
na pozemku parc.č. 1606 v k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
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c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00EV3J9) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. 
se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52, 
IČ 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 3333/4, 3333/5, 3333/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Opava, 
ul. Krnovská, mlékárny, 1. etapa, rozšíření kNN, č. stavby 
IV-12-8011733“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3WG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou Slezskomoravskými telekomunikacemi Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 3174, 3168, 3154, 3177, 3180 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: 
„11010-045143 – LTE2M_T_OPSTE_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


e) 
smlouvu zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3AI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou Slezskomoravskými telekomunikacemi Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 2535 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „11010-05276–VOD5M_E1041_LO_T_OPRTB_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.800,00 Kč + DPH


f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWJO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. T.S. a J.S. oba bytem Opava pro umístění sjezdu  na pozemku parc.č. 2530/39 k.ú. Opava – Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 2530/93 v k.ú. Opava – Předměstí z veřejné komunikace za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


g)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3C8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. D.H. a L.H. oba bytem Opava, Kateřinky pro umístění podzemního vedení přípojky jednotné kanalizace a vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 2308/26 k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Rodinný domek na pozemku parc.č. 1096/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH
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h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3HJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností OPAVLEN OPAVA, s.r.o. se sídlem Jaselská 2942/31, 746 01 Opava, 
IČ 47676094, zastoupenou Ing. Romanem Golou, jednatelem pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 2940/1 k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Vodovodní přípojka 
pro objekt na pozemku parc.č. 5/1 v k.ú. Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6.000,00 Kč + DPH


i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3D3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
DanCars CZ s.r.o. se sídlem U Opavice 1758/15, 746 01 Opava, IČ 26819309, zastoupenou Danem Hromadou, jednatelem pro umístění podzemního vedení  přípojky nízkého napětí v pozemku parc.č. 2154/1, 2952/4 k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Reklamní panel na pozemku parc.č. 2154/95 v k.ú. Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH


j) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3BD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 1842/2 v k.ú.  Kylešovice pro zrealizovanou stavbu „Opava, ul. Josefská, parc.č. 328/4, F., přeložka přípojky NN, č. stavby IZ-12-8000443“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3XB) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností 
BIVOJ a.s. se sídlem Jateční 2884/23a, 746 01 Opava, IČ 60793031, zastoupenou MVDr. Janem Lazeckým, předsedou představenstva 
pro umístění podzemního vedení přípojky plynu v pozemku parc.č. 2739/8
v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Plynofikace parní kotelny BIVOJ a.s. Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 10.000,00 Kč + DPH


l) 
dodatek č. 1 (MMOPP00EV3K4) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby ze dne 21. 10. 2014 (MMOPP00ED3U8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. P.H. bytem Opava, Jaktař týkající 
se prodloužení termínu realizace stavby „Technická a dopravní infrastruktura RD, Jaktař – Okruhy 1. etapa“
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m)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3LZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje 
PZ – Morava  sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ – Morava sever a E.K. a Mgr. K.K. oba bytem Opava, Vlaštovičky, pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 199 v k.ú. Jarkovice pro zrealizovanou stavbu „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům na ul. Jarní 4/6 Opava, Vlaštovičky parc.č. 114/3 k.ú. Jarkovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


n)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FDPSR) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje 
PZ – Morava  sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ – Morava sever a PŠ bytem Opava, Kateřinky, pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 2322/28 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Novostavba rodinného domu 
se zastřešeným stáním, parc.č. 918/3 v k.ú. Kateřinky u Opavy - plynovodní přípojka“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.600,00 Kč + DPH


o)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FDPRW) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje PZ – Morava  sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ – Morava sever a PŠ pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2665/1, 2665/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Přeložka STL plynovodu z PE-80, SDR 17,6 dn 110, ID 1509434 v k.ú. Opava – Předměstí a STL plynovodu z PE–80, SDR 17,6 dn 225, ID 1494193 v k.ú. Kylešovice“ v rámci stavby Rekonstrukce ulice Gudrichovy v Opavě“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 500,00 Kč + DPH


p)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV5H5) mezi společností Opavet, a.s. se sídlem Jateční 845/23, 746 01 Opava, IČ 25377701, zastoupenou MVDr. Jánem Zajacem, CSc., předsedou představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
pro umístění nadzemního vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 2873/1 v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Osvětlení cesty 
pro pěší: most ČD – Globus“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
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q)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWHY) mezi společností TBB s.r.o. se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha, IČ 60826916, zastoupenou Dr. Aloisem Knausederem, jednatelem a Ing. Jiřím Šulcem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění podzemního vedení veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 2875/91 
v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Osvětlení cesty pro pěší: most ČD – Globus“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1.000,00 Kč + DPH


r) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV362) mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Moravská Ostrava, Ostrava, IČ 70890021, zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění vedení veřejného osvětlení v/na pozemcích parc.č. 2872/1, 2872/7, 2872/8 v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Osvětlení cesty 
pro pěší: most ČD – Globus“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 33.400,00 Kč + DPH


Hlasování: 11-0-0


s)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FDPGF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Klubem vojenské historie Opava se sídlem Karlovecká 2629/3, 746 01 Opava, IČ 70630615, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, 
IČ 28611535, zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1985/98, 1985/99, 1985/100, 2407/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu „Opava, U Dráhy, p.č. 1985/100, Město, kNN, č. stavby IV-12-8012238“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


Hlasování:  11-0-0



1532/44 RM 16
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Dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nemovitostí za účelem umístění plakátovacích ploch a plakátovacích sloupů

Rada města


schvaluje


 
Dodatek č. 4 (MMOPP00FOWRK) ke Smlouvě o nájmu nemovitostí 
za účelem umístění plakátovacích ploch a plakátovacích sloupů uzavřené dne 30.11.2004 (MMOPP002KEG6) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti


Hlasování: 11-0-0





1533/44 RM 16
24/44
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města


schvaluje


dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 
č. 35/2016/PRI (MMOPP00GGNKP) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, zastoupenou Ing. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, na pozemcích parc. č. 369/2 v k.ú. Otice v rámci akce „Cyklistická stezka Jakartovice - Litultovice - Otice – Opava“, 1. etapa


Hlasování: 11-0-0


1534/44 RM 16
25/44
Dotace ostatní

Rada města


schvaluje 

a)
finanční dotaci Klubu vojenské historie Opava, z.s. se sídlem Karlovecká 2628/1, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 70630615, na rekonstrukci historického exponátu, ve výši 40.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-1 

  b)
finanční dotaci Jindřišce Tyranové se sídlem, 17. Listopadu 902/13, 747 06 Opava –Kylešovice, IČ 87092581, na náklady související s účastí na Mistrovství světa 2016 v mažoretkovém sportu, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování: 6-3-2


c)
finanční dotaci Občanskému sdružení Mažoretky AMA Opava se sídlem Opavská 860/88, 747 21 Kravaře, IČ 22756035, na náklady související s účastí na Mistrovství světa 2016 v mažoretkovém sportu, ve výši 30.000,00 Kč


 Hlasování: 6-3-2
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Rozpočtová opatření 2016

Rada města


schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2016/197


ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků



výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 48.450,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov



nákup služeb




(3613,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 48.450,00 Kč
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b)
Rozpočtové opatření č. 2016/198


ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 80.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov



posudky, konzultace




(3639,5169,00000120,0051,0002525000000)
+ 80.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2016/199


v příjmech – finanční a rozpočtový odbor



neinvestiční přijaté transfery od krajů



MD 231 0000
(0000,4122,00000313,0020,0002424210000)
+ 126.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora



„Rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko“ – 2. splátka dotace




nákup materiálu




(2143,5139,00000313,0120,0002424210000)
+ 30.000,00 Kč








nákup služeb




(2143,5169,00000313,0120,0002424210000)
+ 80.000,00 Kč








pohoštění




(2143,5175,00000313,0120,0002424210000)
+ 6.000,00 Kč








věcné dary




(2143,5194,00000313,0120,0002424210000)
+ 10.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2016/200


v příjmech – finanční a rozpočtový odbor



neinvestiční přijaté transfery od krajů



MD 231 0000
(0000,4122,00000676,0020,0002419210000)
+ 30.100,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora



„Rozvoj služeb Městského informačního centra v Opavě 2016“




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(2143,5137,00000676,0120,0002419210000)
+ 15.167,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(2143,5021,00000676,0120,0002419210000)
+ 14.933,00 Kč









1535/44 RM 16
26/44
e)
Rozpočtové opatření č. 2016/201


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 300,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, TSO s.r.o.



pronájem movitých věcí – vratka přeplatku




(6409,5909,00000000,0790,0009338000000)
+ 300,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2016/202


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 80.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



MŠ Mnišská




účelový neinvestiční příspěvek na provoz – výměna ohřívače vody




(3111,5331,00000120,0030,0001002000017)
+ 80.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2016/203


v příjmech – odbor majetku, samostatné pracoviště



Přijaté dary – BIVOJ a.s. Opava (dar na opravu čekárny na zastávce Bivoj Opava na ulici Těšínská, sml. MMOPP00FOWED)



MD 231 0600
(2221,2321,00000000,0050,0009131000000)
+ 35.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 35.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2016/204


ve výdajích – odbor majetku města, TSO 



JA TS – ul. Hobzíkova – oprava vozovky – (rozpočtové opatření nepokrývá plánovanou cenu díla, která je 1.600.000,00 Kč)




(2212,5171,00000120,0790,0004175000000)
- 543.142,00 Kč








JA TS – ul. Jateční 8 – oprava vozovky




(2212,5171,00000120,0790,0004176000000)
+ 506.842,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov



předlažba chodníku v areálu Krnovská (u Krnovské 71 B)




(2219,5171,00000120,0051,0000000000000)
+ 36.300,00 Kč


Hlasování: 11-0-0 




1536/44 RM 16
27/44
Darovací smlouva mezi Konfederací politických vězňů a SMO

Rada města


schvaluje



darovací smlouvu MMOPP009KPL1 mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Konfederací politických vězňů 
se sídlem Škrétova 44/6, 120 00 Praha 2 IČ: 00417581, zastoupenou předsedkyní MUDr. Naděždou Kavalírovou, pro předložení zastupitelstva města


Hlasování: 10-0-0 




1537/44 RM 16
29/44
Dodatek č. 3 smlouvy o technické podpoře

Rada města


schvaluje


dodatek č. 3 (MMOPP00GBXSG) ke smlouvě, (MMOPP00B1UC8) ze dne 23.2.2011 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2,16000 Praha 6, IČ 61060631, zastoupené RNDr. Ivanou Havlíkovou, jednatelkou ve výši 139.145,16 Kč s DPH/rok


Hlasování: 11-0-0



1538/44 RM 16
30/44
Smlouva o poskytnutí práv k užití

Rada města


schvaluje


smlouvu o poskytnutí práv k užití (MMOPP00GBXRL) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2,16000 Praha 6, IČ 61060631, zastoupené 
RNDr. Ivanou Havlíkovou, jednatelkou ve výši 1,21 Kč s DPH


Hlasování: 11-0-0







1539/44 RM 16
31/44
Smlouva o dílo – propojení datových zdrojů webu s databází InCity a plnění statických dat


Rada města


schvaluje


Smlouvu o dílo – propojení datových zdrojů webu s databází InCity a plnění statických dat (MMOPP00GBXQQ) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Intelis s.r.o., se sídlem třída Národní svobody 209/23, 39701 Písek, IČ 28080301, zastoupené 
Mgr. Miroslavem Burdou, jednatelem ve výši 48.400,00 Kč s DPH


Hlasování: 11-0-0



1540/44 RM 16
32/44
Smlouva o poskytování služeb InCity

Rada města


schvaluje


Smlouvu o poskytování služeb InCity (MMOPP00GBXPV) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Intelis s.r.o., se sídlem třída Národní svobody 209/23, 39701 Písek, IČ 28080301, zastoupené Mgr. Miroslavem Burdou, jednatelem a ředitelem společnosti ve výši 1.815,00 Kč s DPH/měs.


Hlasování: 11-0-0



1541/44 RM 16
33/44
Licenční smlouva

Rada města


schvaluje


Licenční smlouvu (MMOPP00GBY10) mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Ing. Pavel Novák s.r.o., se sídlem Osadní 26, 710 00 Praha 7, IČ 28418794, zastoupené
Ing. Pavlem Novákem, jednatelem ve výši 6.050,00 Kč s DPH


Hlasování: 11-0-0








1542/44 RM 16
34/44
Smlouva o zajištění kompletního servisu kopírovacího stroje č. 1391

Rada města


schvaluje


Smlouvu o zajištění kompletního servisu kopírovacího stroje č.1391, (MMOPP00GBXN5), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností RAMA Moravia, s.r.o.,se sídlem: Ostrava – Hulváky, Gollova 1407/8, PSČ: 709 00 IČ: 42767261, DIČ: CZ42767261 zastoupené Petrem Konečným, jednatelem  


Hlasování: 11-0-0



1543/44 RM 16
35/44
Souhrnná statistická zpráva o vyřazování majetku k 30. 6. 2016 dle Směrnice RMO 
o provádění vyřazování a likvidaci majetku města


Rada města


bere na vědomí


souhrnnou statistickou zprávu o vyřazování majetku k 30. 6. 2016



Hlasování: 8-1-1 


1544/44 RM 16
36/44
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování:10-0-0 


1545/44 RM 16
37/44
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 04. 08. 2016 
do 23. 08. 2016


Hlasování: 11-0-0



1546/44 RM 16
41/44
Jmenování ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města


jmenuje


ředitelem příspěvkové organizace Městské lesy Opava pana Ing. Radomíra Drašáka, a to s účinností od 1. 9. 2016



schvaluje


Manažerskou smlouvu o individuálních pracovních a mzdových podmínkách uzavřenou mezi Statutárním městem Opava jako zřizovatelem příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem ve Skřipově a panem Ing. Radomírem Drašákem, trvale bytem Skřipov, který byl jmenovaný v bodě a) tohoto usnesení, do vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava, a to s účinností od 1. 9. 2016 


Hlasování: 11-0-0



1547/44 RM 16
42/44
Objednávka na ověření nákladů společnosti Opava Development Company, a.s.  v rámci uplatnění požadavku na finanční vypořádání související s ukončením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní


Rada města


schvaluje

a)
objednávku mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Hz Brno, spol. s r.o. se sídlem Minská 160/102, 616 00 Brno, IČ 46964720, zastoupenou Ing. Zdeňkem Řeřuchou, jednatelem, na ověření nákladů společnosti Opava Development Company, a.s.  v rámci uplatnění požadavku na finanční vypořádání související s ukončením Smlouvy o budoucí smlouvě kupní, ve výši 140.000,00 Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2016/205


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   - 63.000,00 Kč



Konzultační, poradenské a právní služby (finanční dokrytí)




(6171,5169,00000000,0020,0002525000000)
   + 63.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0






Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor
Ing. Martin Víteček  v.r.
1. náměstek primátora


