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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 1. mimořádného zasedání 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 1. 12. 2010


















Zasedání Rady Statutárního města Opavy konaného dne 1. 12. 2010 se zúčastnili

Členové RMO
7
Omluveni
pan David Horák 
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Ing. Mgr. Gabriela Mathiasová
Bc. Marek Vinárek
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Mgr. Svatava Krpcová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
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Měsíční odměny neuvolněných členů zastupitelstva,
Zásady pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města


Rada města


1.
doporučuje zastupitelstvu  revokaci


usnesení zastupitelstva města č. 10/01 ZM 10/b, c ze dne 23. 11. 2010
(b) člen zastupitelstva určen radou města 
     pro výkon občanských obřadů                           měsíční odměna  3.450,- Kč
     s účinností ode dne zvolení do funkce
c) neuvolněnému členu zastupitelstva v případě výkonu několika funkcí měsíční  
     odměnu ve výši jedné odměny za kterou se poskytuje nejvyšší odměna mimo 
     částku vyplácenou za občanské obřady)


2.
schvaluje

a)
	neuvolněným zastupitelům zařazeným do komise pro občanské obřady  poskytnutí odměny za tuto funkci a za jednu další vykonávanou funkci, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna, 
	

ostatním neuvolněným členům zastupitelstva v případě výkonu několika funkcí poskytnutí pouze jedné odměny, a to za funkci, za kterou se poskytuje nejvyšší odměna   


b)
měsíční odměny neuvolněným zastupitelům:
ba) jmenovaným do komise pro občanské obřady ve výši  3. 450,- Kč
      (předsedovi i členům ve stejné výši)
bb) ostatním předsedům komisí a výborů               ve výši  2. 500,- Kč
bc) ostatním členům komisí a výborů                      ve výši  2. 000,- Kč

s účinností ode dne zvolení do funkce


c)
Zásady pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a  komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

s účinností od 1. 1. 2011


pro předložení zastupitelstvu města
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Pravidla rozpočtového provizoria a záměr přijetí úvěru

Rada města


1.
schvaluje


Návrh pravidel rozpočtového provizoria na rok 2011 dle §13 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplnění



	Rozpočtové provizorium se schvaluje na dobu do schválení rozpočtu obce, předpoklad do 31.3.2011.

Pro rozpočtové provizorium se přijímá projednaný neschválený rozpočet pro rok 2011 jako návrh závazných ukazatelů rozpočtového provizoria.
Příjmy a výdaje uskutečněné v době rozpočtového provizoria se stávají příjmy a výdaji rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2011.
Na straně výdajů budou nezbytné nutné finanční prostředky uvolňovány tak, aby nedošlo k narušení plynulosti hospodaření. Jedná se především o:
	výdaje nezbytné pro zajištění běžného provozu Statutárního      města Opavy a všech jím zřízených organizací
výdaje na údržbu a opravu movitého a nemovitého majetku v nezbytně nutném rozsahu a ve výjimečných situacích (havarijní stav, nebezpečí vzniku škody, nebezpečí poškození zdraví)
výdaje na investiční akce již zahájené (smluvně vázané), splatné v lednu – únoru 2011
výdaje vyplývající ze smluvních či jinak daných závazků Statutárního města Opavy vůči třetím osobám, vzniklých v minulých letech
výdaje vyplývající z povinností z pracovně právních vztahů
výdaje vyplývající z povinností Statutárního města Opavy z obecně závazných právních předpisů    
	  
pro předložení zastupitelstvu města                        

2.
schvaluje


záměr přijetí úvěru na  financování  projektů SMO při těchto základních parametrech :
	možnost průběžného čerpání a splácení v období 2011 – 2013 s finančním rámcem do 500 mil.Kč

zůstatek jistiny k 31.12.2013 pro splácení bude do výše 300 mil.Kč
pro předložení zastupitelstvu města     
                   

3.
ukládá


radě města Opavy v připravovaném rozpočtu na rok 2011 a rozpočtovém výhledu na roky 2012 a 2013 (a následně v těchto rozpočtech) přijmout opatření k zabezpečení vlastních finančních zdrojů pro naplnění bodu 2b tohoto usnesení, tj. minimálně 150 mil.Kč
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Zřízení komisí Rady statutárního města Opavy

Rada města


1.
zřizuje



v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2010 – 2014 tyto komise:

a)
Investiční komisi Rady statutárního města Opavy

b)
Majetkovou komisi Rady statutárního města Opavy

c)
Informační komisi Rady statutárního města Opavy

d)
Dopravní komisi Rady statutárního města Opavy

e)
Kulturní komisi Rady statutárního města Opavy

f)
Sportovní komisi Rady statutárního města Opavy

g)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro prevenci kriminality a participace mládeže

h)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán

i) 
Komisi Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání 

j)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady

2. 
jmenuje



v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2010 – 2014:

a)
předsedu Investiční komise Rady statutárního města Opavy:
Mgr. Olgu Pavlíčkovou (člen ZMO)

b)
členy Investiční komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. Barboru Štenclovou (člen ZMO)
Ing. Václava Klučku  (člen ZMO)
Ing. Igora Kašpara
Mgr. Ing. Jaroslava Černého (člen ZMO)
p. Miloslava Kostřibu






c)
předsedu Majetkové komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. Václava Klučku (člen ZMO)

d)
členy Majetkové komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. Janu Kašparovou (člen ZMO)
p. Pavla Stehlíka (člen ZMO)
Ing. Radima Křupalu (člen ZMO)
Ing. Michala Jedličku
Ing. Vladimíra Javorského (člen ZMO)
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e)
předsedu Informační komise Rady statutárního města Opavy:
p. Petra Baránka (člen ZMO)

f)
členy Informační komise Rady statutárního města Opavy:
p. Martina Šatného
Ing. Radima Křupalu (člen ZMO)
p. Pavla Westa
Mgr. Ing. Rostislava Kulišana
p. Petra Paláčka




g)
předsedu Dopravní komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. Daniela Michalíka (člen ZMO)

h)
členy Dopravní komise Rady statutárního města Opavy:
p. Jana Kramného
MUDr. Jindřicha Sobotku (člen ZMO)
Doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D. (člen ZMO)
MUDr. Ivana Drábka (člen ZMO)
p. Václava Potužníka




i)
předsedu Kulturní komise Rady statutárního města Opavy:
p. Simonu Streitovou (člen ZMO)

j)
členy Kulturní komise Rady statutárního města Opavy:
p. Ondřeje Hložka
PhDr. Jaromíra Knapíková
MUDr. Pavla Vágnera (člen ZMO)
p. Daniela Wariše
p. Milenu Pěčonkovou




k) 
předsedu Sportovní komise Rady statutárního města Opavy:
Bc. Marka Vinárka (člen ZMO)

l)
členy Sportovní komise Rady statutárního města Opavy:
p. Ondřeje Těšinu
p. Petra Szalacsiho
Mgr. Jaroslava Horáka (člen ZMO)
Ing. Zbyňka Obdržálka
p. Jaroslava Čecha


m)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro prevenci kriminality a participace mládeže:  Bc. Ondřeje Kubesu (člen ZMO)

n)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro prevenci kriminality a participace mládeže:
JUDr. Jaroslava Bronczka
Bc. René Černohorského (člen ZMO)
p. Miroslava Ficka
p. Tomáš Pchálek 
p. Barboru Fišerovou




o)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán:
Bc. René Černohorského (člen ZMO)

p)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán:
p. Hanu Kroheovou
Ing. Libora Schenka
Bc. Hanu Brňákovou (člen ZMO)
Ing. Mgr. Gabrielu Mathiasovou (člen ZMO)
Bc. Tomáš Čvančara 
p. Jana Hanuše (člen ZMO)
p. Alenu Widlovou
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q)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání:
Doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D. (člen ZMO)

r)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání:
Mgr. Lenku Mikulovou (člen ZMO)
p. Kamilu Binderovou Streitovou
Mgr. Jana Píšalu 
Mgr. Marii Krupovou
RSDr. Šárku Truparovou




s)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady:
Ing. Pavlu Brady (člen ZMO)

t)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady:
Bc. Ondřeje Kubesu (člen ZMO)
Ing. Daniela Michalíka (člen ZMO)
Ing. Barboru Štenclovou (člen ZMO)
Ing. Václava Klučku (člen ZMO)
Mgr. Jaroslava Horáka (člen ZMO)
Ing. Marka Veselého (člen ZMO)
p. Lubomíra Fišera (člen ZMO)




s účinností od 2.12.2010


3.
ukládá


a)
primátorovi města předložit na dalším zasedání rady města návrh dalších členů komisí rady města tak, aby byl zajištěn lichý počet členů v jednotlivých komisích
Z: Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
T: 10.01.2011


b)
předsedům komisí rady města zpracovat náplň činnosti komise pro volební období 2010 - 2014
Z: předsedové komisí rady města
T: 28.01.2011  


c)
tajemníkovi magistrátu předložit zpracované náplně činností komisí dle bodu 3b) tohoto usnesení na zasedání rady města dne 7.2.2011
Z: JUDr. Elis
T: 07.02.2011






                  Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	  v.r.                        Ing. Pavla Brady   v.r.
                                     primátor			               	                                     1. náměstkyně primátora

