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185/7 RM 15
bod 1/7
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
dohodu o ukončení výpůjčky mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako půjčitelem a Statutárním městem Opavou jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku parc.č. 122/3 –ostatní plocha, parc.č. 122/5 –ostatní plocha a pozemku parc.č. 3153 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
nájemní smlouvu PID MMOPP00EDO16 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Markem Mackem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 3292 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 6/16), za cenu ve výši 
2.218,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

c)
nájemní smlouvu PID MMOPP00EDNZN mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Svatoplukem Tomčíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 3292 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 9/16), za cenu ve výši 
3.327,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

d)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00EDPF1
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Rostislavem Hanákem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 2008/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky 
u Opavy (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu 
o velikosti 71/1000), za cenu ve výši 117,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


e)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00EDPGW mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Kateřinou Fronczkovou, 
paní Annou Barwenczikovou, panem Pavlem Novákem, paní Libuší Sabovou, paní Lenkou Stankeovou a panem Rostislavem Hanákem jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc.č. 1223/3 – ostatní plocha, parc.č. 1223/4 – ostatní plocha a parc.č. 1223/7 – ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 9.660,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 





2.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDPQI 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Radmilou Ulmannovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/426 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  
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b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQ3I 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Petrem Dlabajou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/169 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDPOS 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely 
Mgr. Lubomírem a Bronislavou Matýskovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 88/5 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 
35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDPPN 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Karlou Šnajdrovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/252 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDPRD 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem René Hladíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2890/444 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQ2N 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Jitkou Svobodovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1683 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   





3.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 277/5 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/72 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 553/15 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/50 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/110 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/318 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/132 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Město

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/6 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Město

j)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/16 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Město
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k)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/20 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Město

l)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/443 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

m)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1705 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

n)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1678 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

o)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1669 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy





4.
schvaluje 

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/402 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/360 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/416 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí




5.
schvaluje


záměr prodeje pozemku pod budovou parc.č. 330/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Město



186/7 RM 15
bod 2/7
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00NDN1D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Jiřinou Gebkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2626/14 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2626/363 o výměře 59 m2, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 42.480,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


b)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00DZPQ1 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Růženou Honovou, paní Danou Onderkovou, paní Boženou Pekárkovou, 
Ing. Annou Zajícovou, manžely Petrem a Ludmilou Horákovými 
a panem Jaroslavem Liškou jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej části pozemku parc.č. 882/1  – zastavěná plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 882/4 o výměře 
76 m2, k.ú. Opava- Předměstí, za kupní cenu 57.347,00 Kč  
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy
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c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDMST mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Vandou Klepáčovou, panem Luďkem Lamichem, paní Gabrielou Lamichovou, panem Romanem Michalkou, manžely Pavlem a Sabinou Vávrovými a manžely Jiřím a Zdeňkou Blažejovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2890/305 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2890/306 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2890/307 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2890/308 – zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc.č. 2890/120  – zahrada, z něhož byla dle nezapsaného geometrického plánu oddělena část pozemku označená parc.č. 2890/120, dále byly odděleny díl „a“, který byl sloučen do pozemku parc.č. 2890/305, díly „b+c“, které se slučují do pozemku 2890/306, díly „e+f“, které se slučují do pozemku parc.č. 2890/307, a díly „g+h“, které se slučují do pozemku parc.č. 2890/308, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
113.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



pro předložení zastupitelstvu města




2.
schvaluje


a)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00EDN4Y mezi Statutárním městem Opavou a manžely Milanem a Dagmar Mačugovými, jejímž předmětem je směna části pozemku  parc.č. 251/2 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 251/4 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 250/2 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 250/3 
ve vlastnictví manželů Milana a Dagmar Mačugových, vše k.ú. Opava - Předměstí, bez finančního vyrovnání

b)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00EDN5T mezi Statutárním městem Opavou a MUDr. Annou Bitomskou, jejímž předmětem 
je směna části pozemku  parc.č. 2702/144 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2702/602 
ve vlastnictví Statutárního města Opavy za části pozemku parc.č. 2702/206 – zastavěná plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2702/600 a parc.č. 2702/601 
ve vlastnictví MUDr. Anny Bitomské, vše k.ú. Opava - Předměstí, 
bez finančního vyrovnání


pro předložení zastupitelstvu města




3.
revokuje


usnesení RMO ze dne 4.2.2013 č.u. 1896/55 RM13, bod 7/55 (RMO návrh směnné smlouvy PID MMOPP00AN7AI mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a Janou Schneidrovou na straně druhé, jejímž předmětem je směna části pozemku parc. č. 6, na nezapsaném geometrickém plánu značené jako díl „a“, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc. č. PK 1, ve vlastnictví Jany Schneidrové, vše v k.ú. Zlatníky u Opavy s finančním vypořádáním ve prospěch SMO ve výši 4.122,00 Kč)
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4.
schvaluje


návrh kupní smlouvy a směnné smlouvy PID MMOPP00EDMNI mezi Statutárním městem Opavou, panem Maxmiliánem Schneiderem 
a paní Miladou Vavrečkovou, jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. PK 1 za kupní cenu 23.000,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) 
a  směna části pozemku  parc.č. 6 – zahrada, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“ ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc.č. 4/2 – ostatní  plocha
ve spoluvlastnictví pana Maxmiliána Schneidera a paní Milady Vavrečkové, vše k.ú. Zlatníky u Opavy, s finančním vypořádáním ve prospěch Maxmiliána Schneidera a Milady Vavrečkové ve výši 11.000,00 Kč


pro předložení  zastupitelstvu města




5.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDKYD mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím, paní Vlastou Nelešovskou a panem Jiřím Nelešovským jako prodávajícími, jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. 898/11 – ostatní plocha, k.ú. Suché Lazce, za kupní cenu 28.400,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2 (cena dohodou)


pro předložení  zastupitelstvu města




6.
schvaluje


návrh na bezúplatný převod 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 do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl.III  a IV. smlouvy 
o bezúplatném převodu  nemovitých věcí a smlouvy 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 10 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.
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	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. 




	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 na převáděných nemovitých věcech dle Čl. I. smlouvy, 
a to k pozemkům parcela 2881/1 a 2883 vodní plochy v katastrálním území Kylešovice, věcné právo spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, 
a to po dobu 10 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




7.
neschvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDN33 mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a panem Dušanem Hozou jako prodávajícím, jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č. 750/16 – orná půda, 
k.ú. Podvihov, za kupní cenu 492.400,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2 (cena dohodou)


pro předložení  zastupitelstvu města




8.
neschvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3040 – ostatní plocha, 
k.ú. Jaktař, dle zákresu na snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1828/6 – zahrada, k.ú. Opava
-Předměstí, dle zákresu na snímku katastrální mapy


pro předložení zastupitelstvu města
186/7 RM 15
bod 2/7
9.
neschvaluje

a)
návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 845 – zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. 846 – ostatní plocha, k.ú. Malé Hoštice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

b)
návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 3200– ostatní plocha, parc.č. 3201– ostatní plocha, parc.č. 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075/1, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3153, 3156, 3157, 3185, 2960, 2966, k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


pro předložení zastupitelstvu města


10.
odročuje

a)
projednání návrhu kupní smlouvy PID MMOPP00EDTWW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1628 – orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1628/2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 10.800,00 Kč, tj. 1.800,00  Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)


b)
projednání záměr prodeje části pozemku parc.č. 2337 – ostatní plocha, 
k.ú. Jaktař, dle zákresu na snímku katastrální mapy

c)
projednání záměr prodeje pozemku parc.č. 546/1 - zahrada, k.ú. Jaktař

d)
projednání záměr prodeje části pozemku parc.č. 1823 – ostatní plocha, 
k.ú. Kylešovice, dle zákresu na snímku katastrální mapy



187/7 RM 15
bod 4/7
Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2014

Rada města



schvaluje


a)
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky za rok 2014 pro předložení zastupitelstvu města


b)
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 – 2015 za rok 2014 pro předložení zastupitelstvu města









188/7 RM 15
bod 5/7
Zásady pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných SMO


Rada města



schvaluje



Zásady pro periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním městem Opava



189/7 RM 15
bod 6/7
Změna složení členů školské rady při Základní škole Opava, Vrchní 19

Rada města


1.
bere na vědomí




rezignaci Mgr. Petra Czudka na funkci člena školské rady při Základní škole Opava, Vrchní 19 


2. 
jmenuje


Ing. Ondřeje Tůmu do funkce člena školské rady při Základní škole Opava, 
Vrchní 19 s účinností od 1. března 2015



190/7 RM 15
bod 7/7
Ukončení dotačního projektu 


Rada města



bere na vědomí



stav skutečně proplacené dotace u projektu s názvem „„Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro SMO“ ve správě pers. a mzdového odd. odboru kanceláře tajemníka MMO



191/7 RM 15
bod 8/7
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGPUX) ke smlouvě o spolupráci č. 26/2014/PRI (MMOPP009TBQT) mezi Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, 
DIČ: CZ65993390 na akci „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – západní část“, pro předložení zastupitelstvu města



192/7 RM 15
bod 9/7
Investiční akce „Rekonstrukce silnice II/464 ul. Bílovecká – III. etapa“ – dohoda o narovnání

Rada města



schvaluje



dohodu o narovnání č. 5/2015/PRI (MMOPP00GGPL6) ke smlouvě o dílo MMOPP009TDYB mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 
IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 v rámci akce „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“, pro předložení zastupitelstvu města 




193/7 RM 15
bod 10/7
Realizace investičních akcí v roce 2014

Rada města



bere na vědomí



předložený přehled plnění investic 2014 pro předložení zastupitelstvu města




194/7 RM 15
bod 11/7
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 6/2015/PRI (MMOPP00GGPKB) pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, Hlavní 316/149, 747 06 Opava, IČ: 12124036, DIČ: CZ520220085 na zakázku malého rozsahu 
„ZŠ Edvarda Beneše“ (zateplení + výměna oken) za cenu nejvýše přípustnou 75.761,00 Kč bez DPH (91.670,81 Kč vč. DPH)


  b)
Rozpočtové opatření č. 2015/17



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) - PD




(3113,6121,00000000,0220,0007741000000) 
      +     91.671,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
         -     91.671,00 Kč





195/7 RM 15
bod 12/7
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Park 
Sv. Hedviky“ – zahájení zadávacího řízení


Rada města

1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Park Sv. Hedviky“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


b)
dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky 
a k prokázání kvalifikace:
1. VZS RYCHTÁŘ, Březová 121, 747 44 Březová
2. Stavební firma Ing. Vít Lesák, U Dvora 331, 747 81 Otice
3. STRABAG a.s., Poslanecká 827/49, 721 00 Ostrava
4. SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov – 
    Pod Bezručovým vrchem
5. RENESA-stavební firma, s.r.o., Komárovská 27, 746 01 Opava
6. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
7. POHL Cz, a.s., Holasická 57A, Opava 5
8. ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 
   757 01  Valašské Meziříčí
9. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
10. Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava



2. 
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Jana Onderková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. Hana Fraňková  


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Martin Chalupski
3. Ing. Milena Skazíková


c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1. Bc. Martin Víteček
2. Mgr. Dalibor Halátek
3. Ing. Jana Onderková
4. Ing. Martin Chalupski  
5. Ing. Rudolf Klein






195/7 RM 15
bod 12/7
d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1. Ing. Marek Veselý
2. Bc. Ing. Martin Dostál
3. Ing. Radka Šabatková
4. Ing. Renata Cvancigerová  
5. Ing. Dalibor Novotný




196/7 RM 15
bod 13/7
Smlouvy o nájmu, doporučení majetkové komise   

Rada města


1.
schvaluje


a)
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  MMOPP00DG75B mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností KOSMAS s.r.o. se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2, IČ 25710257, zastoupenou Jiřím Michkem, jednatelem (prostor na adrese Mezi Trhy 1,3, Opava) 
pro předložení zastupitelstvu města


b)
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG771 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města  a společností Grovaro s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 01868519, zastoupenou Danou Němcovou, jednatelkou (prostor na adrese Mezi Trhy 3,5, Opava) pro předložení zastupitelstvu města


c)
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG766 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností BONBONIA s.r.o. se sídlem Generála Vlachého 218, 747 62 Mokré Lazce, IČ 01945351, zastoupenou Lukášem Langerem, jednatelem (prostor na adrese Mezi Trhy 1,3, Opava) pro předložení zastupitelstvu města


d)
návrh na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG74G mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Josefem Klanicou se sídlem Pivovarská 238/33, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, IČ 74896709 (prostor 
na adrese Mezi Trhy 3, Opava) pro předložení zastupitelstvu města


e)
návrh na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG78W mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Pavlem Orlíkem se sídlem Mezi Trhy 120/9, 746 01 Opava, IČ 10626522 (prostor na adrese Mezi Trhy 5,7, Opava) pro předložení zastupitelstvu města


196/7 RM 15
bod 13/7
2.
schvaluje  

a)
žadatele, společnost Řeznictví H + H, s.r.o. se sídlem Hlavní 46, 742 47 Hladké Životice, IČ 26788942, pro uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který je situován v 1  NP budovy č.p. 123 a 124, na adrese Hrnčířská 9,11, Opava – Město


b)
způsob výběru žadatele pro uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 1958/4, budovu č.p. 1051, stavba občanského vybavení která je součástí pozemku parc.č. 1958/4, pozemek parc.č. 1958/5 a pozemek parc.č. 1958/9, katastrální území Opava – Předměstí, na adrese U Opavice 19, Opava, kde kritériem bude nejvyšší nabídka, a to formou obálkové metody ze stávajících zájemců 


c)
způsob výběru žadatele pro uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 2698/2 a budovu bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 2698/2, katastrální území Opava – Předměstí, na adrese Tyršova 9, Opava, kde kritériem bude nejvyšší nabídka, a to obálkovou metodou mezi všemi vlastníky domu Tyršova 9





197/7 RM 15
bod 14/7
Rozpočtová opatření 2015

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2015/18



v příjmu – odbor finanční a rozpočtový




vratka dotace EU „ Cesta kvality a inovace“ - ZŠ Englišova


85%
231 0000
(6409,2229,32533123,0020,0000000000019)
 + 75,90 Kč

15%
231 0000
(6409,2229,32133123,0020,0000000000019)
+ 13,40 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 - vratka dotace EU „ Cesta kvality a inovace“ - ZŠ Englišova


85%
231 0000
(6402,5364,32533123,0020,0001002000019)
+ 75,90 Kč

15%
231 0000
(6402,5364,32133123,0020,0001002000019)
+ 13,40 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/19


v příjmech – odbor životního prostředí




Projekt „Enviromentálně šetrný provoz MMO“




Enviromentálně šetrný provoz MMO




(3792,2324,00000000,0130,0002476000000)
 + 104.112,60 Kč





197/7 RM 15
bod 14/7

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Projekt „Enviromentálně šetrný provoz MMO“




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 104.112,60 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2015/20



ca)
Rekonstrukce ul. Gudrichovy - BOZP 




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,0007904000000)
+   42.450,00 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-    42.450,00 Kč







cb)
MŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) - PD




(objednávka)




(3111,6121,00000000,0220,00077490000)
+  57.959,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-  57.959,00 Kč





 d)
Rozpočtové opatření č. 2015/21



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 9.600,00 Kč









Platby daní a poplatků - silniční daň




(6399,5362,00000000,0020,0001113000000)
+ 9.600,00 Kč



198/7 RM 15
bod 15/7
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 

a)
finanční dotaci Mendelovu gymnáziu Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související s pořádáním Turnaje mladých fyziků, ve výši 10.000,00 Kč


b)
finanční dotaci sdružení Kováři Moravskoslezského kraje, o.s. se sídlem Slezská 61, 747 92 Háj ve Slezsku – Jilešovice, IČ 01881841, na náklady související s pořádáním II.ročníku Mezinárodního kovářského sympozia Kovářské sonáty 2015, ve výši 20.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města




198/7 RM 15
bod 15/7


c)
finanční dotaci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. 
se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 22831738, na náklady související s činností poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy 
a Slezska v Opavě v roce 2015, ve výši 15.000,00 Kč



2.
odročuje


projednání finanční dotaci Klubu přátel tělesné postižených dětí Opava 
se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava, IČ 47814969, 
na náklady související s projektem Moře 2015, ve výši 80.000,00 Kč



projednání finanční dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizaci – ONKO-ISIS-OPAVA, se sídlem Rolnická 1591/29, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 68177755, na nájem kanceláře v Seniorcentru Opava, ve výši 16.000,00 Kč




199/7 RM 15
bod 16/7
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje

a)
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDM0P) mezi Jiřím Ledererem a Petrou Ledererovou oba bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace včetně kontrolních šachtic 
v pozemcích parc.č. 1864/39, 1864/49, 1864/48 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu „Kylešovice – Na Dolní hrázi - odvodnění“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč včetně DPH, pro předložení zastupitelstva města 


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00EDOJO) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava, Zábřeh, IČ 48804525 pro umístění  podzemního vedení plynovodu do pozemků parc.č. 2125 v k.ú. Jaktař a parc.č. 2209/10 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Přípojka plynu, domovní rozvod plynu, plynoinstalace – budova Záchranné zdravotnické služby v Opavě, Olomoucká 86, 746 01 , k.ú. Opava – Předměstí, Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy

199/7 RM 15
bod 16/7
c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00EDOCN) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem pro umístění  podzemního vedení kanalizace do pozemků parc.č. 2960, 2990, 2997/1 v k.ú.  Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Husova, Denisovo náměstí – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00EDOBS) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ReSpol, s.r.o., se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2344/43, 2344/23, 2976, 2290/7, 2290/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Sušilova, rozšíření vedení kNN, č. stavby IV-12-8009923“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8O5) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČD – Telematika a.s. se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, 
IČ 61459445, zastoupenou Ing. Mikulášem Labským pro umístění  podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku parc.č. 2906 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Napojení objektu Vodafone 
na optickou síť ČD-Telematika, Opava - Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


200/7 RM 15
bod 17/7
Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací


Rada města



schvaluje


dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací, (MMOPP00DXLJI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Milanem Kopčilem bytem Opava týkající se splaškové kanalizace ve vlastnictví pana Milana Kopčila vybudované v rámci stavby „Kanalizace splašková, dešťová a vodovod Opava – Kylešovice, ul. Hlavní“ napojené na kanalizaci 
ve vlastnictví Statutárního města Opavy vybudované v rámci stavby „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace Bílovecká ul. Stavební objekt SO 03, Stoka EHA-4“  


201/7 RM 15
bod 19/7
Schválení smluv

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00CX1LL mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem Legerova 1854/22, 120 00 Praha – Nové Město, IČ 00442755, zastoupeným Naděždou Volnou, předsedkyní, na náklady související s provozem a činností Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem v Opavě v roce 2015, ve výši 35.000,00 Kč


b)
smlouvu MMOPP00CX1MG mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 
se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ 47657901, zastoupenou Petrem Orlem, předsedou, na náklady související se zajištěním komplexní péče o zraněné nebo jinak handicapované živočichy ze správního území SMO, ve výši 50.000,00 Kč

c)
smlouvu MMOPP00CX1KQ mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Klubem přátel středoškolského sboru LUSCINIA se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 66144302, zastoupeným Mgr. Eliškou Slovíkovou, statutárním zástupcem a Darjou Jedličkovou, statutárním zástupcem na náklady související s oslavami 20. výročí vzniku Opavského středoškolského sboru LUSCINIA, ve výši 50.000,00 Kč



  d)
Rozpočtové opatření č. 2015/22



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 135.000,00 Kč








Český svaz bojovníků za svobodu




(3900,5222,00000000,0020,0000406000000)
+ 35.000,00 Kč








ZO ČSOP Nový Jičín




(3792,5222,00000000,0020,0000251000000)
+ 50.000,00 Kč








Klub přátel opavského středoškolského sboru LUSCINIA




(3312,5222,00000000,0020,0000203000000)
+ 50.000,00 Kč









201/7 RM 15
bod 19/7
2. 
schvaluje


dodatek č.1 MMOPP00CX1JV  ke smlouvě, MMOPP00CX9IG ze dne 14.4.2014 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mateřskou školou Eliška, Opava, Elišky Krásnohorské 8, příspěvkovou organizaci se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava, IČ 47813474, o prodloužení čerpání dotace a lhůtu pro vyúčtování, ve výši 20.137,50 Kč



202/7 RM 15
bod 20/7
Kupní smlouvy – dodávky sáčků na psí exkrementy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX1H5, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,  746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a OBALY VYSOČINA s.r.o. se sídlem Jamská 2498/67, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 26942097, na dodávku sáčků na psí exkrementy, ve výši 30.000,00 Kč, včetně DPH


b)
smlouvu, MMOPP00CX1I0, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a HAFYSO s.r.o. se sídlem Ždánská 906, 685 01 Bučovice, IČ 29301963, na dodávku sáčků na psí exkrementy, ve výši 120.000,00 Kč, včetně DPH




203/7 RM 15
bod 21/7
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 



204/7 RM 15
bod 22/7
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1.
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 22. 01. 2015 
do 05. 02. 2015



204/7 RM 15
bod 22/7
2.
ukládá

a)
odboru majetku města připravit pro jednání Majetkové komise RMO seznam nebytových prostor města s uvedením termínu schválení záměru pronájmu včetně uvedení, zda je daný prostor v současné době volný, obsazen, popř. zda je stávající nájemce ve výpovědní lhůtě



Z: odbor majetku města
T: 6. 3. 2015


b)
odboru majetku města připravit pro jednání Majetkové komise RMO návrh způsobu aktivního hledání nových nájemců nebytových prostor města (web, inzerce, výlepy, měsíčník Hláska apod.)



Z: odbor majetku města
T: 6. 3. 2015


c)
Majetkové komisi RMO, aby podklady zpracované odborem majetku města dle bodu 2a) a 2b) tohoto usnesení projednala a doplnila o případná doporučení



Z: předseda Majetkové komise RMO
T: březen 2015


d)
předsedovi Komise Rady statutárního města Opavy pro informatiku, 
aby v nejbližším možném termínu svolal první zasedání komise, kdy zadání pro práci komise bude specifikováno vedením města 



Z: předseda Komise RMO pro informatiku
T: v nejbližším možném termínu





205/7 RM 15
bod 26/7
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
s názvem „ZŠ Komárov - tělocvična“ – zrušení zadávacího řízení

Rada města



rozhodla



v souladu s § 84 odst. 1 písm e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení s názvem „ZŠ Komárov - tělocvična“










206/7 RM 15
bod 27/7
Vlajka pro Tibet

Rada města



se připojuje



k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“



207/7 RM 15
bod 28/7
Městský dopravní podnik Opava, a.s. a Technické služby Opava, s.r.o.


Rada města



žádá

a) 
představenstvo společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., se sídlem Opava, Kylešovice, Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06, IČ: 64610250, jejímž je Statutární město Opava jediným akcionářem, aby radě města předložilo:

-   přehled mezd vedoucích zaměstnanců uvedené společnosti v členění dle jednotlivých složek  včetně  případných  odměn  za roky 2013 a  2014     s uvedením, na základě čeho byly vypláceny,
-   přehled ostatních odměn výše uvedených vedoucích zaměstnanců uvedené společnosti za vykonávané funkce v orgánech společnosti
 	  


Z: představenstvo MDPO a.s.
T: do  18. 2. 2015 


b)
jednatele společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ: 746 01, IČ: 64618188, jejímž je Statutární město Opava jediným společníkem, aby radě města předložili:

- přehled mezd vedoucích zaměstnanců uvedené společnosti v členění dle jednotlivých složek včetně případných odměn za roky 2013 a 2014 s uvedením, na základě čeho byly vypláceny, 

- přehled ostatních odměn výše uvedených vedoucích zaměstnanců  
  uvedené společnosti za vykonávané funkce v orgánech společnosti



Z: jednatelé TSO s.r.o.
T: do  18. 2. 2015 



-  návrh úspor společnosti tak, aby došlo ke snížení ceny prací prováděných  
   pro město (např. s využitím VPP)



 Z: jednatelé TSO s.r.o.
 T: do 4. 3. 2015 do 8 hodin







208/7 RM 15
bod 29/7
Slezské divadlo Opava

Rada města



stanoví


s účinností od 1. 3. 2015 řediteli Slezského divadla Ing. Jindřichu Paskerovi osobní příplatek dle důvodové zprávy












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




