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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 27. 01. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
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
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Monika Pazderová
Mgr. Bc. Pavel Vltavský
Hosté
Ing. Jana Hynarová, ředitelka příspěvkové organizace OKO
pí Martina Radková, účetní příspěvkové organizace OKO 






































2704/76 RM 14
bod 1/76
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


výpověď smlouvy o výpůjčce ze dne 25.7.2007 uzavřené mezi Statutárním městem Opava jako půjčitelem a panem Davidem Zakrzeckim jako vypůjčitelem jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 213 – ostatní plocha, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 9-0-0


2.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/11 - zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2103/8 - zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2661/49 - zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/320 - zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2589/14 - zastavěná plocha        a nádvoří a parc.č. 2589/16 - zastavěná plocha a nádvoří, a podílu 
o velikosti 2/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha, podílu o velikosti 2/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha a podílu o velikosti 2/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování: 9-0-0

3.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/26 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/53 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/130 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/641 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/92 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 9-0-0

2704/76 RM 14
bod 1/76
4. 
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 494 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu 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

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 359 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2162/59- zast. plocha a nádvoří, parc.č. 2373/516 – zast.pl. a nádvoří, parc.č. 2530/317 – zast.plocha a nádvoří, parc.č. 2506/8 – zast.plocha a nádvoří, parc.č. 2663/220 – zast.plocha 
a nádvoří, parc.č. 612/44 – zast.plocha a nádvoří, parc.č. 2702/312 – zast.plocha a nádvoří, parc.č. 510/5 – zast.plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, parc.č. 602 – zast.plocha a nádvoří, parc.č. 1688 – zast.plocha a nádvoří, k.ú. Jaktař, parc.č. 164/18 – zast.plocha a nádvoří a parc.č. 420/3 – zast.plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. st. 2464 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2154/16 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 327 - zastavěná plocha           a nádvoří a parc.č. 328 - zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc.č. 326/1 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Jaktař


Hlasování: 8-0-0

5.
schvaluje



revokaci usnesení RMO č. 2333/66 RM 13, bod 1/66,  odst.2, písm.a) 
ze dne 19.8.2013 (RMO schvaluje záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 2931 -  ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy)


Hlasování: 9-0-0


6.
odročuje

a)
projednání záměru pronájmu částí pozemku parc.č. 2931- ostatní plocha, k.ú. Opava –Předměstí dle přiloženého snímku katastrální mapy


Hlasování: 9-0-0

b)
projednání postupu při prodeji pozemku zastavěného poschoďovou garáží na příští RMO



Hlasování: 9-0-0








2705/76 RM 14
bod 2/76
Ukončené a proplacené dotační projekty ve správě odboru RMSP a ŽP

Rada města



bere na vědomí



stav skutečně proplacených dotací u projektů ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování MMO a odboru životního prostředí MMO za období od 12.1.2013 do 31.12.2013


Hlasování: 9-0-0


2706/76 RM 14
bod 3/76
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Městský kamerový dohlížecí systém – studie proveditelnosti“


Rada města

   

schvaluje



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Městský kamerový dohlížecí systém – studie proveditelnosti“ (MMOPP00BQBND), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a společností SoundTouch Europe Limited – Czech Republic branch, organizační složka, se sídlem Studentská 1554/1, 736 01 Havířov - Podlesí, IČ 27776409, zastoupenou Ing. Jaromírem Dudkem, vedoucím organizační složky


Hlasování: 8-0-1


2707/76 RM 14
bod 4/76
Navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Rada města


1.
bere na vědomí


navýšení měsíčních odměn uvolněných členů zastupitelstva s účinností ode dne 01. 01. 2014




2.
schvaluje


a)
odměny neuvolněným členům zastupitelstva v členění:

člen rady	 	           	      		                               měsíční odměna  5.230,00  Kč 
člen zastupitelstva (bez další funkce)		     měsíční odměna  1.780,00  Kč
předseda výboru zastupitelstva 
nebo předseda komise rady		                   měsíční odměna  2.630,00  Kč 
člen výboru, komise rady                        měsíční odměna  2.105,00  Kč      
člen komise pro občanské obřady          měsíční odměna  3.630,00  Kč

s účinností ode dne 10. 03. 2014

2707/76 RM 14
bod 4/76
  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. PAM 




odměny členů zastupitelstva




(6112,5023,00000000,0192,0001086000000)
 + 253.970,00 Kč








sociální pojištění členů zastupitelstva




(6112,5031,00000000,0192,0001086000000)
+ 32.770,00 Kč








zdravotní pojištění členů zastupitelstva




(6112,5032,00000000,0192,0001086000000)
+ 17.500,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
       -  304.240,00 Kč

 
pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 10-0-0



2708/76 RM 14
bod 5/76
Zařízení školního stravování Opava – dodávka počítačů


Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 2. písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava nákup počítačů v hodnotě 
230.820,00 Kč vč. DPH 


Hlasování: 9-0-1



2709/76 RM 14
bod 6/76
Informace k vyhodnocení nejlepších žáků opavských základních škol 
a ocenění žáků speciálních základních škol za rok 2013

Rada města



bere na vědomí



informaci o plánované akci odboru školství týkající se vyhodnocení nejlepších žáků opavských ZŠ zřizovaných SMO a ocenění žáků speciálních ZŠ zřizovaných MSK a MŠMT 


Hlasování: 9-0-0







2710/76 RM 14
bod 7/76
Navýšení cílové kapacity ŠD při Základní škole Opava, B. Němcové 2

Rada města



schvaluje



navýšení cílové kapacity školní družiny při  Základní škole  Opava, 
B. Němcové 2 - příspěvková organizace ze současného počtu 
180 žáků na 210 žáků  s účinností od 01. 09. 2014



Hlasování: 9-0-0



2711/76 RM 14
bod 12/76
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2013 dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města



bere na vědomí



výroční zprávu o poskytování informací za rok 2013 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Hlasování: 9-0-1



2712/76 RM 14
bod 13/76
Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město za rok 2013, Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2014

Rada města


1.
bere na vědomí



Hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Opava za rok 2013

2.
schvaluje


Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2014


Hlasování: 10-0-0



2713/76 RM 14
bod 14/76
Řídící výbor aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy

Rada města


1.
schvaluje



Statut Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy s účinností od 28. 1. 2014
2713/76 RM 14
bod 14/76
2.
jmenuje 

a)
členy Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy s hlasovacím právem
	prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., primátor - předseda

Ing. Pavla Brady
Mgr. Dalibor Halátek
Daniel Žídek
JUDr. Tomáš Elis
Mgr. Olga Pavlíčková
Ing. Libor Pěčonka
Mgr. Zdeněk Frélich
Bc. Hana Brňáková
Mgr. Ing. Jaroslav Černý

s účinností od 28. 1. 2014


b)
členy Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy bez hlasovacího práva 
	Ing. Martina Heisigová

Ing. Bc. Martin Dostál
Ing. Hana Tvrdá
Mgr. Petra Vlčová
Mgr. Bc. Silvie Vltavsk￡Silvie Vltavská

s účinností od 28. 1. 2014





Hlasování: 10-0-0



2714/76 RM 14
bod 15/76
Veřejná zakázka malého rozsahu ZŠ Englišova s názvem „Nákup učebních pomůcek“



Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 2. písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace pořízení učebních pomůcek v celkové výši 554.838,00 Kč včetně DPH



Hlasování: 10-0-0















2715/76 RM 14
bod 16/76
Rozpis schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2014
Pravidla k provádění změn rozpisu rozpočtu
Závazné ukazatele PO na rok 2014

Rada města


1.
schvaluje



Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2014 – příjmy

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2014 - výdaje dle jednotlivých odborů
Odbor finanční a rozpočtový ORJ 0020
Odbor školství ORJ 0030
Odbor sociálních věcí ORJ 040
Odbor majetku města 
           samostatné pracoviště majetku ORJ 0050
           správa a evidence budov ORJ 0051
           správa evidence pozemků ORJ 0052
Odbor výstavby ORJ 0060
Odbor hlavního architekta a územního plánu ORJ 0080
Odbor vnitřních věcí ORJ 0090
Městská policie ORJ 0110
Odbor kanceláře primátora 
           kancelář primátora ORJ 0120
           oddělení kultury ORJ 0121
Odbor životního prostředí ORJ 0130
Odbor rozvoje města a strategického plánování ORJ 0140
Odbor živnostenský ORJ 0150
Odbor dopravy ORJ 0160
Odbor právní a organizační ORJ 0180
Odbor kanceláře tajemníka 
           oddělení hospodářské správy ORJ 0191
           oddělení mzdové a personální  ORJ 0192
           oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení  ORJ 0193
           oddělení veřejných zakázek  ORJ 0194
Odbor kontroly ORJ 0210
Odbor přípravy a realizace investic ORJ 0220
Technické služby ORJ 0790
Rozpis rozpočtu  na rok 2013 - městské části 
Městské části celkem
Městská část Komárov ORJ 0800
Městská část Malé Hoštice ORJ 0810
Městská část Podvihov ORJ 0820
Městská část Suché Lazce ORJ 0830
Městská část Vávrovice ORJ 0840
Městská část Vlaštovičky ORJ 0850
Městská část Zlatníky ORJ 0860
Městská část Milostovice ORJ 0870

2.
ukládá

a)
všem vedoucím odborů, řediteli městské policie, starostům městských částí, ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem a zástupcům organizací založených městem ve věcech spojených s rozpočtem (dále jen správcům rozpočtových prostředků) předkládat průběžně všechny požadavky na změny rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2014 oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového 
(u příspěvkových a obchodních organizací prostřednictvím svého odvětvového odboru)
2715/76 RM 14
bod 16/76
b)
starostům městských částí předkládat průběžně všechny požadavky 
na změny rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2014 pouze na základě usnesení zastupitelstev městských částí, popřípadě na základě zmocnění zastupitelstva městské části


c)
všem správcům rozpočtových prostředků, kteří v rámci rozpisu rozpočtu 
na rok 2014 mají rozepsány položku – rezerva – předložit použití finančních prostředků prostřednictvím odboru finančního a rozpočtového RMO 
ke schválení před jejich použitím 


d)
 vedoucí odboru přípravy a realizace investic předkládat průběžně seznam zadaných akcí a projektových dokumentací objednaných pod limit stanovený vnitřní směrnicí (o veřejných zakázkách) odboru finančnímu a rozpočtovému k provedení návrhu úpravy rozpisu rozpočtu na rok 2014


3.
zmocňuje

a)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2014 u odboru přípravy a realizace investic na jednotlivé akce ve všech případech v návaznosti na schválené smluvní vztahy dle platné rozpočtové skladby 


b)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2014 u dotací z grantového systému po uzavření smluvního vztahu podle příjemce dotace dle platné rozpočtové skladby 


c)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového k použití finančních prostředků z položky havarijní fond v jednotlivém případě do výše 100,- tis. Kč. Zvláštní postup bude uplatněn v případě havárií, kde není znám původce dle „vodního zákona“, kdy havárie vznikla o svátcích, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu – v těchto případech bude vystavena objednávka pověřeným pracovníkem odboru životního prostředí se všemi náležitostmi a bez finančního krytí – rozpočtově bude řešeno v nejbližším pracovním dni formou rozpočtového opatření z havarijního fondu z  rozpočtu odboru finančního a rozpočtového a následně předloženo ke schválení radě města (další postup upravuje příkaz tajemníka č. 7/2013)


d)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2014 v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu od 1.1.2014 v případech, kdy účel finančních prostředků se nemění
 

e)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2014 na základě předložených návrhů jednotlivých správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ODPA (odvětvové třídění) nebo ORG (jednotlivé akce), mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje), vyjma projektových dotačních akcí, investičních akcí a jmenovitých akcí TSO

2715/76 RM 14
bod 16/76
f)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2014, spočívající v převodu na příslušný ORG projektu, spolufinancovaného EU, realizovaného nebo již ukončeného z důvodu vedení oddělené účetní evidence projektů na základě požadavku vedoucího projektu nebo garanta projektu

   4.
schvaluje



na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2014 č. usnesení 432/21 ZM 13, ze dne 16.12.2013 závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

 a)
závazné ukazatele mimoškolských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2014



Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 
do 10-ti  pracovních dnů příslušného měsíce.



Nedočerpaný limit mzdových prostředků ve výši 5% schváleného limitu může být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje.


Odvětvový odbor:


Kancelář primátora


Název organizace:


KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz
13.400.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
503.100,00


limit mzdových prostředků
7.150.000,00


specifické ukazatele










Název organizace:


Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz
67.500.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
3.150.000,00


limit mzdových prostředků
41.500.000,00


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
1.000.000,00





Název organizace:


OKO Opavská kulturní organizace


účel
částka


Příspěvek na provoz
14.623.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 
2.967.840,00


limit mzdových prostředků
4.585.000,00


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
3.000.000,00





Odvětvový odbor:


Odbor sociálních věcí


Název organizace:


Seniorcentrum Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz
1.800.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 
1.638.000,00


limit mzdových prostředků
3.450.000,00


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
1.000.000,00





Odvětvový odbor:


Odbor majetku města


Název organizace:


Městské lesy


účel
částka


Příspěvek na provoz
0,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 



limit mzdových prostředků
4.950.000,00


specifické ukazatele









 b)
Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2014



Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  pracovních dnů příslušného měsíce

Název příspěvkové organizace

č. org.
ZÁVAZNÝ UKAZATEL


Příspěvek na provoz

účelový investiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele 
účelový neinvestiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele



limit prostředků na platy
účelová dotace na lyžařský výcvik
příspěvek na odpisy


MŠ Hejdukova
01
387.300


29.750


MŠ   Olomoucká
03
2.427.300
960.460

77.470


MŠ Riegrova
04
1.245.300


43.620


MŠ Zborovská
06
737.900


152.420


MŠ Neumannova
07
994.000


36.090


MŠ E.Beneše
08
1.101.300


53.000


MŠ Pekařská
10
331.000


7.140


MŠ 17.listopadu
12
4.154.700


621.940


MŠ Na Pastvisku
13
644.300


33.380


MŠ Krnovská
15
1.178.600


43.370


MŠ Havlíčkova
16
1.339.000


175.930


MŠ  Mnišská
17
968.100


81.800

120.000
ZŠ B.Němcové
18
2.400.200

110.000
224.860



ZŠ  Englišova
19
4.101.500

124.000
873.220


ZŠ Mařádkova
20
4.852.500

46.000
505.660


ZŠ  Otická
22
3.254.200

158.000
247.780


ZŠ Ochranova
23
2.450.500

64.000
332.970


ZŠ E.Beneše
24
5.161.100

102.000
430.760


ZŠ Vrchní
25
2.831.300

84.000
209.710


ZŠ a MŠ Komárov
26
1.717.500


204.060


ZŠ a MŠ Malé Hoštice
27
1.402.200


120.590


ZŠ a MŠ Suché Lazce
28
785.000


10.410


ZŠ a MŠ Vávrovice
29
603.500


167.500


ZŠ Riegrova
30
4.720.900

118.000
552.880


ZŠ Kylešovice
31
4.675.200

144.000
378.220


ZŠ a MŠ Šrámkova
32
3.890.000

52.000
952.080


ZŠ Nový svět
40
351.900





ZŠS Opava
33
9.579.500


1.099.220


SVČ Opava
39
2.288.000
266.670

99.790

700.000



Hlasování o bodech 1 – 4 tohoto usnesení: 10-0-0


5.
ukládá


odboru majetku města ve spolupráci s finančním a rozpočtovým odborem MMO připravit informaci o rozúčtování položky opravy, údržba případně investice v členění na bytový a nebytový fond v majetku města za rok 2013 
Z: odbor majetku města, odbor finanční a rozpočtový MMO
T: 24. 2. 2014



Hlasování: 9-0-1



2716/76 RM 14
bod 17/76
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2014/7



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Cyklistická stezka č. 55 Krnov – Velké Hoštice




(následná údržba SÚ)




(3745,5171,00000000,0220,0007959000000)
+ 12.099,00 Kč







ab)
Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní náměstí 50 (zateplení)




(RM 2526/71 RM 13  z 4/11)




(3612,6121,00000000,0220,0007654000000)
+ 6.192.489,76 Kč





2716/76 RM 14
bod 17/76

ac)
Rekonstrukce silnice II/464 ul. Bílovecká – III. etapa - BOZP




(RM 2509/71 RM 13  z 4/11)




(2219,6121,00000000,0220,0007669000000)
+ 20.933,00 Kč







ad)
Rekonstrukce silnice II/464 ul. Bílovecká – III. etapa 




(RM 2448/69 RM 13  z 7/10)




(2219,6121,00000000,0220,0007669000000)
+ 9.621.993,00 Kč







ae)
Ochranná zeleň




(RM 2388/67 RM 13  z 2/9)




(3745,5171,00000023,0220,0007658000000)
+ 1.043.369,69 Kč


následná údržba 3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007658000000)
+ 231.768,24 Kč







af)
Městské sady – městský náhon + sedimentační nádrž




(RM 2641/74 RM 13  z 2/12)




(2339,6121,00000023,0220,0007715000000)
+ 12.342.841,25 Kč


zeleň
(3745,5171,00000023,0220,0007715000000)
+ 2.539.038,29 Kč


následná údržba 3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007715000000)
+ 340.976,31 Kč







ag)
Centrum sociálních služeb Samaritán - rekonstrukce




(RM 2655/74 RM 13  z 2/12)




(3612,6121,00000023,0220,0007664000000)
+ 13.246.971,45 Kč



(3612,5171,00000023,0220,0007664000000)
+ 16.834,77 Kč



(3612,5137,00000023,0220,0007664000000)
+ 495.154,53 Kč








Investice 




(6409,6121,00000023,0220,0009966000000)
- 29.684.209,98 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 16.420.259,31 Kč







ah)
Rekreační oblast Stříbrné jezero - PD




(objednávka)




(3429,6121,00000000,0220,0007649000000)
+ 48.400,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 48.400,00 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2014/8



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




vratka dotace MŠMT – ZŠ Ochranova




ostatní přijaté vratky transferů




(6409,2229,32533123,0020,0000000000023)
+ 17.310,25 Kč



(6409,2229,32133123,0020,0000000000023)
+ 3.054,75 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích




(6402,5364,32533123,0020,0001002000023)
+ 17.310,25 Kč



(6402,5364,32133123,0020,0001002000023)
+ 3.054,75 Kč











c)
Rozpočtové opatření č. 2014/9



k usn. 432/21 ZM 13 z 16.12.2013



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu




(0000,4112,00000000,0020,0000000000000)
+ 44.100,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 44.100,00 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2014/10



v příjmech – odbor Kancelář tajemníka, odd. PaM




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací




(0000,4116,33513234,0020,0002520000000)
+ 280.500,00 Kč



(0000,4116,33113234,0020,0002520000000)
+ 49.500,00 Kč







ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. PaM




veřejně prospěšné práce - platy




(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
+ 202.980,00 Kč



(3639,5011,33113234,0192,0002520000000)
+ 35.820,00 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.




(3639,5031,33513234,0192,0002520000000)
+ 50.750,00 Kč



(3639,5031,33113234,0192,0002520000000)
+ 8.960,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.




(3639,5032,33513234,0192,0002520000000)
+ 18.270,00 Kč



(3639,5032,33113234,0192,0002520000000)
+ 3.220,00 Kč








veřejně prospěšné práce – náhrada mzdy v době nemoci




(3639,5424,33513234,0192,0002520000000)
+ 8.500,00 Kč



(3639,5424,33113234,0192,0002520000000)
+ 1.500,00 Kč
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e)
Rozpočtové opatření č. 2014/11



ve výdajích – odbor Kancelář primátora




měsíčník Hláska




(3349,5169,00000000,0120,0001057000000)
	 4.850,00 Kč








ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. PaM




měsíčník Hláska  - OOV




(3349,5021,00000000,0192,0001057000000)
+ 4.850,00 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2014/12



Ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




projekt „Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO“




rezerva




(3636,5901,00000000,0140,0002488000000)
	 1.315.244,49 Kč




pohoštění




(3636,5175,00000000,0140,0002488000000)
+ 150.000,00 Kč



drobný materiál




(3636,5139,00000000,0140,0002488000000)
+ 175.734,60 Kč







ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. PaM




projekt „Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO“




ost. osobní výdaje - DPP




(3636,5021,00000000,0192,0002488000000)
+ 519.540,00 Kč 



platy zaměstnanců




(3636,5011,00000000,0192,0002488000000)
+ 350.723,80 Kč



soc.poj.




(3636,5031,00000000,0192,0002488000000)
+ 87.680,95 Kč



zdrav.poj.




(3636,5032,00000000,0192,0002488000000)
+ 31.565,14 Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2014/13



v příjmech – MČ Podvihov




příjmy z pojistného plnění




poškození vedení rozhlasu a svět.řetězů




(3341,2322,00000000,0820,0009282000000)
+ 27.650,00 Kč



(6171,2322,00000000,0820,0009282000000)
+ 759,00 Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




opravy a udržování-místní rozhlas




(3341,5171,00000000,0820,0000000000000)
+ 28.409,00 Kč
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h)
Rozpočtové opatření č. 2014/14



v příjmech – odbor majetku




nájem nebytových prostor




(3613,2132,00000000,0051,0009047000000)
+ 60.000,00 Kč








právo průjezdu




(2219,2111,00000000,0051,0009164000000)
+ 26.000,00 Kč








příjmy z poskytování služeb




(3613,2111,00000000,0051,0009096000000)
+ 1.050.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




budova  Ministerstva zemědělství




studená voda




(3613,5151,00000000,0051,0001048000000)
+ 20.000,00 Kč








teplo




(3613,5152,00000000,0051,0001048000000)
+ 600.000,00 Kč








elektrická energie




(3613,5154,00000000,0051,0001048000000)
+ 130.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(3613,5169,00000000,0051,0001048000000)
361.000,00 Kč








opravy a udržování




(3613,5171,00000000,0051,0001048000000)
+ 25.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0


2717/76 RM 14
bod 18/76
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje 


a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4SWC) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností 
SB projekt, s.r.o. se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, 
IČ 2767442, jednající Janem Štoksou, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku  parc.č. 1824 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Opava, Budišovská, manželé Plškovi, rozšíření kNN, č. stavby IV-12-8008902/2“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

2717/76 RM 14
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b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4SY2) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností SB projekt, s.r.o. se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, 
IČ 2767442, jednající Janem Štoksou, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku  parc.č. 702 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Opava, Komárov, U Tratě, 6 RD, kNN, č. stavby IV-12-8008977/1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4SX7) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností SB projekt, s.r.o. se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, 
IČ 2767442, jednající Janem Štoksou, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků  parc.č. 2184/6, 2960, 2997/1 v k.ú. Opava - Předměstí a umístění trafostanice 
na pozemku parc.č. 2184/6 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "Opava, Husova, přemístění DTS, č. stavby IE-12-8003006“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


Hlasování: 10-0-0


2718/76 RM 14
bod 19/76
Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace č. 1 
pro období 2014 -2023

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací – aktualizace č. 1 pro období 2014 -2023“


Hlasování: 10-0-0


2719/76 RM 14
bod 20/76
Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací“


Hlasování: 10-0-0


2720/76 RM 14
bod 21/76
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce  s názvem „Přírodní zahrady opavských MŠ“ (Havlíčkova, E.Beneše, Olomoucká) – výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 1 písm. b)  v tomto pořadí:
1. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 64610225
2. Rosis s.r.o., Vrchní 1556/43, 747 05 Opava 5, IČ: 46576576
3. VZS RYCHTÁŘ s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428


b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 
702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 64610225, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


c)
smlouvu, MMOPP009TCG0, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz,IČ: 64610225, zastoupenou Ing. Františkem Kročkem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 2.349.006,00 Kč 
bez DPH


d)
Rozpočtové opatření č. 2014/15


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Přírodní zahrady opavských MŠ
(Havlíčkova, E.Beneše,Olomoucká)




(3111,6121,00000023,0220,0007644000000)
+ 2.812.156,65 Kč



(3111,5171,00000023,0220,0007644000000)
+ 18.626,29 Kč



(3111,5137,00000023,0220,0007644000000)
+ 11.514,36 Kč




     



Investice




(6409,6121,00000023,0220,0009966000000)
-  2.842.297,30 Kč


Hlasování: 10-0-0



2721/76 RM 14
bod 22/76
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce  s názvem „Přírodní zahrady opavských MŠ“ (Srdíčko, 17.listopadu, Komárov) – výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 1 písm. b)  v tomto pořadí:
1. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – 
    Přívoz, IČ: 64610225
2. Rosis s.r.o., Vrchní 1556/43, 747 05 Opava 5, IČ: 46576576
3. VZS RYCHTÁŘ s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428
2721/76 RM 14
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b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 
702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 64610225, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


c)
smlouvu, MMOPP009TCF5, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz,IČ: 64610225, zastoupenou Ing. Františkem Kročkem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 2.120.018,00 Kč bez DPH


d)
Rozpočtové opatření č. 2014/16


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Přírodní zahrady opavských MŠ
(Srdíčko, 17.listopadu, Komárov)




(3111,6121,00000023,0220,0007644000000)
+ 2.523.736,73 Kč



(3111,5171,00000023,0220,0007644000000)
+ 27.207,07 Kč



(3111,5137,00000023,0220,0007644000000)
+ 14.278,00 Kč




     



Investice




(6409,6121,00000023,0220,0009966000000)
-  2.565.221,80 Kč


Hlasování: 10-0-0



2722/76 RM 14
bod 23/76
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka záložního zdroje el. energie pro budovy Magistrátu města Opavy“ – zrušení zadávacího řízení

Rada města



rozhodla


o zrušení zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky z důvodu neposkytnuti řádné součinnosti vybraného uchazeče k podpisu smlouvy


Hlasování: 10-0-0












2723/76 RM 14
bod 24/76
Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Dodávka telekomunikačních služeb pro Statutární město Opava“ –  revokace usnesení + výběr uchazeče pro Část 2: Pevné linky pro Statutární město Opava

Rada města


1.
revokuje 


usnesení č. 2600/73 RM 13 ze dne 25.11.2013: 

Rada města

schvaluje

a) 	výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 3  v tomto pořadí:
VODAFONE Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha,       IČ: 25788001
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha,            IČ: 64949681

b) v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 		zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky 	uchazeče  VODAFONE Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 	Praha, IČ: 25788001, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou 	cenou


2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 3 pro Část 2: Pevné linky pro Statutární město Opava:

	VODAFONE Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha,       IČ: 25788001
	T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha,            IČ: 64949681



b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 	zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky pro Část 2: Pevné linky pro Statutární město Opava 	uchazeče VODAFONE Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 	Praha, IČ: 25788001, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou 	cenou

3.
pověřuje


hodnotící komisi jmenovanou usnesením rady č. 2486/70 RM 13 k opětovnému posouzení a hodnocení nabídek v Části 1: Mobilní služby pro Statutární město Opava a příspěvkové organizace


Hlasování: 10-0-0 








2724/76 RM 14
bod 25/76
Zmocnění k podpisu smluv s dodavateli energií

Rada města



svěřuje



v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavírání smluv na dodávky elektrické energie, zemního plynu, vody z vodovodu a odvádění odpadních vod kanalizací odboru majetku města Magistrátu města Opavy a pověřuje vedoucího Odboru majetku města Magistrátu města Opavy uzavíráním předmětných smluv


Hlasování: 10-0-0



2725/76 RM 14
bod 26/76
Vydání Vymezení zastavěného území městské části Vlaštovičky

Rada města



vydává



Vymezení zastavěného území městské části Vlaštovičky


Hlasování: 9-0-0



2726/76 RM 14
bod 27/76
Smlouvy o nájmu objektu Slezanka, kauce

Rada města


1.
schvaluje



použití kauce dle nájemní smlouvy (MMOPP00C4K6G), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a BQZ Moravia, a.s. se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov, zastoupenou Radimem Bajgarem, členem představenstva, schválené na jednání RMO dne 11.6.2012 pod číslem usnesení 1388/41 RM 12, k úhradě závazku  nájemce, s jehož plněním se dostal nájemce 
do prodlení v souladu s ustanovením čl. XII bod 3 této nájemní smlouvy 



Hlasování: 9-0-0

2.
ukládá


odboru majetku města  předložit nájemní smlouvy se současnými podnájemci dle podmínek doporučených radou města



Hlasování: 9-0-0




2727/76 RM 14
bod 28/76
Smlouvy o průjezdu vozidel

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu (MMOPP00DSQVO), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TEMPO, obchodní družstvo se sídlem Horní náměstí 104/1 , 746 38 Opava, 
IČ 00032417, zastoupené Mgr. Davidem Aichmaierem, předsedou představenstva a Ing. Jaromírou Holubovou, místopředsedkyní představenstva s výhradou předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti Opava Development  Company,a.s  


b)
smlouvu (MMOPP00DSR8O), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a PROFOTO STUDIO – výrobní družstvo se sídlem Horní náměstí 104/1 , 746 01 Opava, IČ 19015518 zastoupené Vladimírem Tesárkem, předsedou družstva s výhradou předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti Opava Development  Company,a.s  




 Opava, IČ  00032417, zastoupené Mgr. Davidem Aichmaierem, předsedou představenstva a ing. Jaromírou Holubovou , místopředsedkyní představenstva  


Hlasování: 10-0-0



2728/76 RM 14
bod 29/76
Granty 2014 – Kritéria hodnocení a váhy jednotlivých kritérií, hodnotící komise pro okruh Životní prostředí a EVVO

Rada města


1.
schvaluje



kritéria hodnocení a váhu jednotlivých kritérií pro grantové programy vyhlášené pro rok 2014


2.
jmenuje


hodnotící komisi pro hodnocení žádostí podaných v rámci grantového okruhu Životní prostředí a EVVO pro rok 2014 ve složení:

a)
Mgr. Jana Harmanová

b)
Mgr. Petr Birklen

c)
Mgr. Lenka Martinková

d)
Ing. Jiří Krist

e)
Bc. Martin Bodešínský


Hlasování: 10-0-0


2729/76 RM 14
bod 30/76
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 07. 01. 2014 do 21. 01. 2014


2.
jmenuje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění Mgr. BcA. Lenku Sýkorovou členkou Kulturní komise Rady statutárního města Opavy pro volební období 2010 – 2014 s účinností 
od 28.01.2014


Hlasování: 9-0-1



2730/76 RM 14
bod 31/76
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



2731/76 RM 14
bod 34/76
Výpověď ze smlouvy

Rada města



schvaluje



Výpověď  ze smlouvy (MMOPP003DBMZ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností UPC Česká Republika, s.r.o., se sídlem Praha 4, Nusle, Závišova 5, IČ: 00562262., právním nástupcem společnosti Sloane Park Property Trust, a.s.


Hlasování:  10-0-0








2732/76 RM 14
bod 35/76
Personální záležitosti

Rada města



schvaluje



proplacení náhrady měsíční odměny za 12 dnů nevyčerpané dovolené z roku 2013 p. primátorovi prof. PhDr. Zdeňku Jiráskovi, CSc. 


Hlasování: 8-0-2


2733/76 RM 14
bod 36/76
	Narovnání stavu v odpisech a oprávkách Opavské kulturní organizace, p.o.



Rada města



bere na vědomí



opravy účetních nesrovnalostí v účetnictví Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace dle přepočtu odpisového plánu ve výši 
312.702,00 Kč z důvodu odstranění účetních nesrovnalostí k 31. 12. 2013  


Hlasování: 9-0-0


2734/76 RM 14
bod 37/76
	Revokace Dohody o ukončení nájemní smlouvy, výpověď Nájemní smlouvy – Slezanka  



Rada města


1.
revokuje 


usnesení Rady Statutárního města Opavy číslo 2696/75 RM 14 
ze dne 13.01. 2014 (RMO schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy MMOPP00DG50E mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr.  Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 
BQZ Moravia, a.s. se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČ 26788802, zastoupenou Radimem Bajgarem, členem představenstva)


2.
schvaluje


výpověď nájemní smlouvy MMOPP00DSR7T uzavřené dne 28.06. 2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města jako pronajímatelem a společností BQZ Moravia, a.s. 
se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 26788802, zastoupenou Radimem Bajgarem, členem představenstva jako nájemcem


Hlasování: 9-0-0 



                        Ing. Pavla Brady					    v.r.                                               Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
                      1. náměstkyně primátora                                                  náměstek primátora

