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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z mimořádné 18. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 13. 12. 2012


















Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 13. 12. 2012 se zúčastnili

Členové RMO
7
Omluveni
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Ing. Pavla Brady
pan David Horák 
Ing. Jana Kašparová
Tajemník MMO
-
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
Ing. Jiří Lehnert
p. Radomír Bittner
Host
Ing. Jan Kramný
pan Milan Semera







































1820/18 MRM 12
bod 1/M18
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/337



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Ulice Janská - Bílovecká




(úprava položek)




(2219,6121,00000022,0220,0007832000000)
 - 904.690,00 Kč



(2219,5171,00000022,0220,0007832000000)
 + 904.690,00 Kč







ab)
Opava – Městské sady - PD




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,0007898000000)
+ 12.150,00 Kč







ac)
Rekonstrukce ul. Žižkova - PD




(smlouva)




(2212,6121,00000000,0220,0007798000000)
+ 94.600,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 106.750,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2012/338



k usn. 1049/33 b) RM 12 z 13/02



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  




(0000,4116,36517003,0020,000768900000)
+ 252.305,00 Kč



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,36517871,0020,000768900000)
+ 4.390.014,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Revitalizace vnitrobloku ul. Vrchní –Rolnická



ERDF 85 % neinv.
(3745,5171,36517003,0220,0007689000000)
+ 252.305,00 Kč


ERDF 85  % inv.
(2219,6121,36517871,0220,0007689000000)
+ 4.390.014,00 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007689000000)
- 252.305,00 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007689000000)
- 4.390.014,00 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007689000000)
- 44.525,80 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007689000000)
- 774.709,72 Kč


způsobilé neinv. výd. 15 % - kryté úvěrovým rámcem
(3745,5171,36100022,0220,0007689000000)
+ 44.525,80 Kč
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vl. zdroje na způsobilé inv. výd. 15 % - kryté úvěrovým rámcem
(2219,6121,36100022,0220,0007689000000)
+ 774.709,72 Kč








ve financování




splátka úvěrového rámce




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 4.642.319,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2012/339



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,54515835,0020,0007760000000)
+ 10.455.102,85 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů – SFŽP




(0000,4213,54190877,0020,0007760000000)
+ 615.006,05 Kč



jedná se o příjem dotací na akci ZŠ Šrámkova –revitalizace, realizovanou v r. 2011, finančně krytou úvěrovým rámcem








ve financování




splátka úvěrového rámce




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 11.070.108,90 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2012/340



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,000000000000)
+ 240.298,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře




(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 74.773,00 Kč



(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 165.525,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2012/341



ve výdajích – odbor životního prostředí




sběr a svoz komunálních odpadů




nákup ostatních služeb




(3722,5169,00000000,0130,0001075000000)
- 20.000,00 Kč



nákup ostatních služeb – nebezpečné odpady




(3721,5169,00000000,0130,0001075000000)
+ 20.000,00 Kč








- odbor majetku města




výkony TSO




údržba obsluhovaného majetku




studená voda
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(3639,5151,00000000,0790,0001099000000)
- 35.000,00 Kč



opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0790,0001099000000)
+ 35.000,00 Kč








provoz RHS




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(3412,5137,00000000,0790,0001102000000)
+ 5.000,00 Kč



nákup materiálu




(3412,5139,00000000,0790,0001102000000)
- 70.000,00 Kč



teplo




(3412,5152,00000000,0790,0001102000000)
- 680.000,00 Kč



plyn




(3412,5153,00000000,0790,0001102000000)
- 480.000,00 Kč



elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001102000000)
+ 160.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(3412,5169,00000000,0790,0001102000000)
+ 320.000,00 Kč








správa a údržba zimního stadionu




studená voda




(3412,5151,00000000,0790,0001103000000)
+ 100.000,00 Kč



elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001103000000)
- 180.000,00 Kč



opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001103000000)
+ 145.000,00 Kč








zimní údržba komunikací




nákup ostatních služeb




(2212,5169,00000000,0790,0002535000000)
- 670.000,00 Kč



opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0790,0002535000000)
- 170.000,00 Kč








veřejné WC




nákup materiálu




(3639,5139,00000000,0790,0001109000000)
+ 10.000,00 Kč



studená voda




(3639,5151,00000000,0790,0001109000000)
+ 10.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0790,0001109000000)
+ 85.000,00 Kč



opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0790,0001109000000)
+ 25.000,00 Kč








údržba komunikací




nákup ostatních služeb




(2212,5169,00000000,0790,0002534000000)
- 25.000,00 Kč



opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0790,0002534000000)
- 665.000,00 Kč
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čistota města




nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0790,0002536000000)
+ 355.000,00 Kč



platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům




(3745,5365,00000000,0790,0002536000000)
- 335.000,00 Kč








veřejná zeleň




nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0790,0002537000000)
+ 2.130.000,00 Kč








veřejné osvětlení




elektrická energie




(3631,5154,00000000,0790,0002538000000)
- 225.000,00 Kč



opravy a udržování




(3631,5171,00000000,0790,0002538000000)
- 80.000,00 Kč








údržba hřbitovů




studená voda




(3632,5151,00000000,0790,0002539000000)
+ 10.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(3632,5169,00000000,0790,0002539000000)
- 40.000,00 Kč



opravy a udržování




(3632,5171,00000000,0790,0002539000000)
+ 60.000,00 Kč



platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům




(3632,5365,00000000,0790,0002539000000)
- 10.000,00 Kč








smuteční obřadní síň




studená voda




(3632,5151,00000000,0790,0002545000000)
-10.000,00 Kč



plyn




(3632,5153,00000000,0790,0002545000000)
-110.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(3632,5169,00000000,0790,0002545000000)
+ 5.000,00 Kč



opravy a udržování




(3632,5171,00000000,0790,0002545000000)
+ 160.000,00 Kč








Otický příkop




opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0790,0001098000000)
+ 170.000,00 Kč








Parkovací dům




nákup ostatních služeb




(2219,5169,00000000,0790,0001105000000)
- 5.000,00 Kč



opravy a udržování




(2219,5171,00000000,0790,0001105000000)
+ 5.000,00 Kč
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f)
Rozpočtové opatření č. 2012/342



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




dotace k úrokům z úvěru 23,4 mil. Kč – kanalizace Malé Hoštice – po uvedení stavby  do užívání




(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+ 19.003,15 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




úroky – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00000000,0020,0007766000000)
- 19.003,15 Kč 



(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 19.003,15 Kč








rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0220,0002996000000)
+ 19.003,15 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2012/343



ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků




komunální služby – pozemky 




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
 - 100.000,00 Kč








posudky, konzultace a revize – nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0052,0002525000000)
 + 100.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2012/344



ve výdajích – odbor životního prostředí




útulek pro psy – léky 




(1014,5133,00000000,0130,0002524000000)
 - 29.200,00 Kč








útulek pro psy – nákup materiálu




(1014,5139,00000000,0130,0002524000000)
 - 20.000,00 Kč








ekologická výchova a osvěta – stroje, přístroje a zařízení 




(3792,6122,00000000,0130,0001076000000)
 + 49.200,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2012/345



ve výdajích – odbor životního prostředí




útulek pro psy – opravy a udržování




(1014,5171,00000000,0130,0002524000000)
 - 2.000,00 Kč








biologická ochrana města – nákup ostatních služeb




(3741,5169,00000000,0130,0002522000000)
+ 2.000,00 Kč
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j)
Rozpočtové opatření č. 2012/346



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště




neplánované platby – budovy, haly a stavby




(2212,6121,00000000,0050,0001029000000)
 - 15.600,00 Kč








neplánované platby – nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0050,0001029000000)
+ 15.600,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2012/347



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště




neplánované platby – budovy, haly a stavby




(2212,6121,00000000,0050,0001029000000)
 - 34.920,00 Kč








posudky, konzultace a revize – nákup ostatních služeb




(3729,5169,00000000,0050,0002525000000)
+ 34.920,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2012/348



ve výdajích – odbor informatiky




geografický informační systém




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0001084000000)
- 130.000,00 Kč








kopírky




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002526000000)
- 95.996,00 Kč








nájemné




(6171,5164,00000000,0170,0002526000000)
- 50.000,00 Kč








programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0002527000000)
- 20.000,00 Kč








výpočetní technika




DDHM




(6171,5137,00000000,0170,0002528000000)
- 89.000,00 Kč








nákup materiálu




(6171,5139,00000000,0170,0002528000000)
- 56.000,- Kč








www stránky města




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002529000000)
- 23.430,00 Kč
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akce Krnovská




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0007836000000)
- 4.696,00 Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0007836000000)
- 52.726,00 Kč








opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0170,0007836000000)
- 30.000,00 Kč








akce Krnovská




výpočetní technika




(6171,6125,00000000,0170,0007836000000)
+ 223.696,00 Kč








programové vybavení




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002527000000)
+ 198.722,00 Kč








programové vybavení




(6171,5172,00000000,0170,0002527000000)
+ 129.430,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2012/349



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




elektrická energie-místní správa




(6171,5154,00000000,0051,00000000000000)
- 235.000,00 Kč








plyn-místní správa




(6171,5153,00000000,0051,00000000000000)
+ 220.000,00 Kč








nákup ostatních služeb-místní správa




(6171,5169,00000000,0051,00000000000000)
+ 15.000,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2012/350



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




opravy a udržování – byt hospodářství




(3612,5171,00000000,0051,0001035000000)
+ 150.000,00 Kč








teplo - nebytové hospodářství




(3613,5152,00000000,0051,0001035000000)
- 150.000,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2012/351



ve výdajích –  MČ Vávrovice




rezerva MČ Vávrovice




(6409,5901,00000020,0840,0000000000000)
 - 20.000,00 Kč
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ve výdajích –  odbor školství




ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice




účelový příspěvek




(3113,5331,00000020,0030,0001002000029)
+ 20.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2012/352



ve výdajích –  Kancelář tajemníka, odd. PaM




Odměny členů zastupitelstva




(6112,5031,00000000,0192,0001086000000)
- 10.000,00 Kč



(6112,5424,00000000,0192,0001086000000)
- 3.400,00 Kč








Ostatní platy – refundace zastupitelů




(6112,5019,00000000,0192,0001087000000)
+ 10.000,00 Kč



(6112,5039,00000000,0192,0001087000000)
+ 3.400,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2012/353



ve výdajích –  Kancelář tajemníka




Ostatní osobní výdaje – JSDH Kylešovice




(5512,5021,00000000,0192,0002450000000)
+ 49.705,40 Kč








Soc. pojištění – JSDH Kylešovice




(5512,5031,00000000,0192,0002450000000)
- 6.723,00 Kč








Zdrav. pojištění – JSDH Kylešovice




(5512,5032,00000000,0192,0002450000000)
- 3.592,00 Kč








Náhrady mezd v dob nemoci – JSDH Kylešovice




(5512,5424,00000000,0192,0002450000000)
- 4.200,00 Kč








Konzultační služby – odd. HKR




(6171,5166,00000000,0193,0000000000000)
- 35.190,40 Kč






r)
Rozpočtové opatření č. 2012/354



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




opravy a udržování – byt.hospodářství




(3612,5171,00000000,0051,0001035000000)
+ 500.000,00 Kč








budovy – nebyt.hospodářství




(3613,6121,00000000,0051,0001035000000)
- 100.000,00 Kč








opravy a udržování – kluby důchodců




(4359,5171,00000000,0051,0001035000000)
- 200.000,00 Kč



teplo – bytové hospodářství




(3612,5152,00000000,0051,0001035000000)
- 200.000,00 Kč
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s)
Rozpočtové opatření č. 2012/355



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




plyn - nebytové hospodářství




(3613,5153,00000000,0051,0001035000000)
+ 27.000,00 Kč








elektrická energie – kluby důchodců




(4359,5154,00000000,0051,0001035000000)
+ 1.450,00 Kč








teplo - nebytové hospodářství




(3613,5152,00000000,0051,0001035000000)
- 27.000,00 Kč








nákup ost.služeb – kluby důchodců




(4359,5169,00000000,0051,0001035000000)
- 1.450,00 Kč






t)
Rozpočtové opatření č. 2012/356



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 3.871,00 Kč








Vratky přeplatků z minulých let




poplatek ze psů




(6409,5909,00000000,0020,0009042000000)
+ 1.000,00 Kč



poplatek za komunální odpad




(6409,5909,00000000,0020,0009222000000)
+ 2.871,00 Kč






u)
Rozpočtové opatření č. 2012/357



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




opravy a udržování – Dukelské kasárny




(3613,5171,00000000,0051,0001069000000)
- 198.000,00 Kč








stavby – Dukelské kasárny




(3613,6121,00000000,0051,0001069000000)
+ 198.000,00 Kč

 Hlasování (o bodech a) – u)): 6-0-0
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Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXHEG, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jonášem Kašparem bytem Vaníčkova 17, 747 06 Opava 6, na vybavení a účast na tréninkovém kempu seniorským reprezentantů ČR a reprezentantů do 23 let v kategorii C2 ve vodním slalomu, ve výši 30.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXHFB, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Markem Šindlerem bytem U Černého mlýna 10a, 747 70 Opava 9, na vybavení a účast na tréninkovém kempu seniorským reprezentantů ČR a reprezentantů do 23 let v kategorii C2 ve vodním slalomu, ve výši 30.000,00 Kč 


c)
smlouvu, MMOPP00CXHDL,  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní kynologickou organizací Opava, č.192 se sídlem Městské sady Opava, 746 01 Opava, IČ 47813881, zastoupenou PhDr. Jiřinou Halámkovou, předsedkyní, na údržbu výcvikové plochy, nákup rukávů pro výcvik psů 
a nákup materiálů pro opravu překážek, ve výši 10.000,00 Kč



  d)
Rozpočtové opatření č. 2012/358



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 70.000,00 Kč








Jonáš Kašpar




(3419,5494,00000000,0020,0000325000000)
+ 30.000,00 Kč








Marek Šindler




(3419,5494,00000000,0020,0000326000000)
+ 30.000,00 Kč








ZKO Opava




(3429,5222,00000000,0020,0000416000000)
+ 10.000,00 Kč

 Hlasování (o bodech a) – d)): 6-0-0
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Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


 a)
finanční dotaci Ing. Pavlu Hromadovi se sídlem Na Lúčky 448, 747 57 Slavkov, IČ 68915071, na Mikulášský badmintonový turnaj a dětský badmintonový turnaj Boreček, ve výši 20.000,00 Kč
Hlasování : 7-0-0


 b)
finanční dotaci Unit bikes Opava se sídlem Antonína Sovy 1510/15, 
747 05 Opava 5, IČ 22610120, na nákup cvičebních pomůcek, cestovní výdaje, nájem tělocvičny, ve výši 10.000,00- Kč
Hlasování: 7-0-0

2.
odročuje

 
projednání finanční dotace Okresnímu sdružení svazu tělesné výchovy v okrese Opava se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava – Vávrovice, IČ 00436062, na zabezpečení servisní činnosti pro sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a sportovní svazy, ve výši 200.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-0



1823/18 MRM 12
bod 4/M18
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o novém předběžném odhadu prokazatelné ztráty pro městskou autobusovou a trolejbusovou dopravu na rok 2013 předloženou na základě smlouvy (MMOPP3IPYS) o závazku veřejné služby v městské autobusové a trolejbusové dopravě uzavřené mezi Statutárním městem Opava, IČ 00300535 a Městským dopravním podnikem Opava, a.s., IČ 64610250


2. 
schvaluje


na základě výše uvedené smlouvy dle článku 3, odstavce 4 a 5 nové přílohy této smlouvy č. 1-5, které v plném rozsahu nahrazují přílohy z roku 2012



Hlasování (o bodu 1 a 2): 7-0-0








1824/18 MRM 12
bod 5/M18
Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

Rada města



schvaluje



přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 
za období od 1.1.2012 do 31.12.2012 ve výši dle důvodové zprávy
Hlasování: 6-0-1 


1825/18 MRM 12
bod 6/M18
Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4JNA mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, 
IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Pavlem Orlíkem, místo podnikání Mezi Trhy 120/9, 746 01 Opava, IČ 10626522 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 5,7, Opava)

b)
smlouvu o krátkodobém nájmu pozemku MMOPP00C4JQV mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OPATHERM a.s.  se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva  (pozemek v areálu Dukelských kasáren, Opava)

c)
smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP00C4JSL mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Občanskou demokratickou stranou, jednající organizační jednotkou – Oblastním sdružením Opava, se sídlem Doudlebská 1699/5, Nusle, 140 00 Praha 4, sídlo Oblastního sdružení Opava: Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 16192656, zastoupenou MUDr. Václavem Vlčkem, předsedou Oblastního sdružení Opava, (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)



Hlasování (o bodu a)-c)): 7- 0- 0

1826/18 MRM 12
bod 7/M18
Záměr pronájmu – sklad v areálu Dukelských kasáren

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2202/4, zastavěná plocha           a nádvoří, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava - Předměstí (sklad v areálu Dukelských kasáren, Opava)
Hlasování: 7 - 0 - 0


1827/18 MRM 12
bod 8/M18
Energetické projekty metodou EPC - smlouva

Rada města



schvaluje


a)
seznam objektů ve vlastnictví Statutárního města Opavy vybraných k realizaci energetických úspor metodou EPC dle přílohy


b)
záměr realizace projektu „Energetických úspor na vybraných objektech 
v majetku Statutárního města Opavy metodou EPC“ a zahájení jednacího řízení s uveřejněním dle § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to zasláním oznámení 
o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US 



c)
upravenou mandátní  smlouvu (MMOPP00BFADX) na organizaci a administraci veřejné zakázky na projekt „Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku Statutárního města Opavy metodou EPC“ mezi Krajskou energetickou agenturou Moravskoslezského kraje, o.p.s., 
se sídlem Kaštanová 2030/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 
IČ: 27848230, jednající Ing. Vladimír Baginský, ředitel obecně prospěšné společnosti  a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města



Hlasování (o bodu a) – c)): 7-0-0



1828/18 MRM 12
bod 9/M18
Bytové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
společný nájem bytu č.14 velikosti 0+1 v domě na adrese Hrnčířská 4 v Opavě nájemce p.Arnošta Richtra pro žadatelku p.Nikolu Richterovou


b)
mimořádné přidělení volné ubytovací jednotky č.13 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení Podvihovská 5A v Opavě manželům Bronislavě 
a Ladislavu Čarným trvale bytem Opava na dobu určitou do 30.6.2013


2.
neschvaluje 


snížení měsíčního nájemného ve výši   10 %  ze základního nájemného počítaného z plochy bytu z důvodu zhoršených podmínek spojených s užíváním manž. Miriam a Milanovi Šnapkovým nájemcům bytu č.7 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 30 v Opavě



Hlasování (o bodu 1 – 2): 7-0- 0






1829/18 MRM 12
bod 10/M18
Výběrová řízení na byty

Rada města


1.
schvaluje 



pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:

byt č.11 velikosti 3+1 na adrese Dolní náměstí 24 v Opavě
1.   Oldřich Tlolka, trvale bytem Rooseveltova 1, Opava
	Pavlína Křupalová, trvale bytem Slezská 323, Slavkov
Tomáš Ditrich, trvale bytem U Dvora 18, Otice

Mária Slepčíková, trvale bytem Mostní 48, Opava



byt č.1 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 11 v Opavě
	Mária Žigová, trvale bytem, Havlíčkova 5, Opava
	Lucie Bergerová,trvale bytem Ant.Sovy 37, Opava

Tomáš Ditrich, trvale bytem U Dvora 18, Otice
Mária Slepčíková, trvale bytem Mostní 48, Opava



byt č.13 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě
	Radmila Prokšová, trvale bytem Bezručovo náměstí 1, Opava
	Tomáš Ditrich, trvale bytem U Dvora 18, Otice

Mária Slepčíková, trvale bytem Mostní 48, Opava
Martin Krivák, trvale bytem 1.mája 2056, Snina SR



byt č.3 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě
	Natálie Honajserová, trvale bytem Vítečkova 9, Opava
	Jaroslav Kuchař, trvale bytem Gudrichova 154, Raduň

Michal Bartoš, trvale bytem Palackého 26, Přerov
Františka Kubašová, trvale bytem Jaselská 27, Opava
Martin Krivák, trvale bytem 1.mája 2056, Snina SR
	Alena Říčná, trvale bytem Hlubčická 113, Krnov
Kamil Hanslík, trvale bytem Poručíka Hoši 60, Opava 



byt č.10 velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
	Veronika Fuchsová, trvale bytem Olomoucká 9, Opava   
	Jaroslav Kuchař, trvale bytem Gudrichova 154, Raduň
	Františka Kubašová, trvale bytem Jaselská 27, opava
	Michal Bartoš, trvale bytem Palackého 26, Přerov

Martin Krivák, trvale bytem 1.mája 2056, Snina SR
	Kamil Hanslík, trvale bytem Poručíka Hoši 60, Opava 

Hlasování: 7-0-0


2.
schvaluje


uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu uvolněnému bytu s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil 
na prvním místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy 
na konkrétní uvolněný byt    



Hlasování: 7-0-0



1830/18 MRM 12
bod 11/M18
Městský útulek pro psy

Rada města


1.
zřizuje



3 pracovní místa na útulku pro psy, který je zařazen pod odbor životního prostředí, oddělení ochrany přírody a krajiny, s účinností od 1. 1. 2013  


2. 
stanoví


v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 309,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 7 pracovních míst na veřejně prospěšné práce + 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy s účinností od  1. 1. 2013  


3.
schvaluje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 – 2 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2013


Hlasování (o bodech 1 – 3): 7-0-0  



1831/18 MRM 12
bod 12/M18
Smlouva o nájmu a poskytování služeb

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu a poskytování služeb,(MMOPP00B1QVD), 
mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   
746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 62800 Brno, 
DIČ/IČ: CZ00176150 / 00176150, zastoupené Ing. Milanem Kasíkem, obchodním ředitelem oblasti ve výši 3.066,00 Kč/měs



Hlasování : 7-0-0












1832/18 MRM 12
bod 13/M18
Změna lhůty pro dorovnání prokazatelné ztráty Městského dopravního podniku, a.s. za rok 2011


Rada města



schvaluje



změnu lhůty pro dorovnání skutečně prokazatelné ztráty Městského dopravního podniku Opava, a.s. za rok 2011, ze závazku veřejné služby městské autobusové a trolejbusové dopravy ve výši 6.401.540,00 Kč 
do 31.12.2013



Hlasování: 7- 0- 0




1833/18 MRM 12
bod 16/M18
Smlouva o dílo – dodávka obrazového zařízení

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o dílo MMOPP00AKB2X mezi  Statutárním městem Opava 
se sídlem   Horní náměstí  69, 746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Lubomírem Petrem – KINOSERVIS Olomouc, Trnkova 534/19, 779 00 Olomouc, 
IČ 43613829, jejíž předmětem je dodávka obrazového zařízení Digital E – cinema a instalace zařízení do kina Mír v Opavě 




b)
Rozpočtové opatření č. 2012/359


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
    - 158.400,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku, sam.pracoviště maj.




kino – stroje, přístroje a zařízení




(3313,6122,00000000,0050,0000000000000)
    + 158.400,00 Kč

Hlasování (o bodu a)-b)): 7-0-0 















1834/18 MRM 12
bod 17/M18
Snížení příspěvku na provoz Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace 


Rada města



schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2012/360



ve výdajích – Kancelář primátora




Opavská kulturní organizace, p.o.




odvod zřizovateli




(3319,5331,00000000,0121,0001000000038)
- 600 000,00 Kč







ve výdajích – Odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 600 000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0


1835/18 MRM 12

Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady


Rada města



v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Opava, Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06, IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „společnost Městský dopravní podnik Opava a.s.“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku tak, že: 


1.

revokuje


své rozhodnutí ze dne 26.11.2012 pod usnesením č. 1782/51 RM 12/1 
(usnesení č. 1782/51 RM 12/1 ze dne 26.11.2012 - Rada města v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Opava, Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06, 
IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 
v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „společnost Městský dopravní podnik Opava a.s.“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku tak, že: 

1. odvolává

členy představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.: 
- Ing. Jana Kramného, předsedu představenstva  
- Ing. Josefa Vondála, místopředsedu představenstva 
- Mgr. Dalibora Halátka, člena představenstva
- pana Milana Semeru,člena představenstva 
- Ing. Leopolda Čapčucha, člena představenstva
ke dni 31. 12. 2012) 

1835/18 MRM 12
2.
rozhodla


o prodloužení mandátu stávajícího představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. do konání řádné valné hromady po zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v březnu 2013



Hlasování (o bodu 1 a 2): 6-1-0


3. 
ukládá

a) 
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. dle usnesení v bodě 1 a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. 
Z: primátor města
T: ihned

b)
předsedovi představenstva MDPO a.s. předložit písemnou zprávu o stavu projektu „Odbavovací a informační systém cestujících městské hromadné dopravy v Opavě“ nejpozději do 27.12.2012 členům valné hromady
Z: předseda představenstva MDPO a.s. 
T: nejpozději do 27.12.2012

c)
předsedovi představenstva MDPO a.s. uzavřít dodatek č. 1 ke Smlouvě 
o realizaci výběrového řízení s firmou PLATAN Prospect, s.r.o. týkající 
se změny termínu plnění smlouvy tak, aby bylo výběrové řízení ukončeno 
do 31.03.2013
Z: předseda představenstva MDPO a.s.
T: ihned


Hlasování (o bodu a)-c)): 7-0-0








                         Mgr. Dalibor Halátek  v.r.                                   Daniel Žídek  v.r.
                          náměstek primátora	                                           náměstek primátora

