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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 19. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 11.07.2011


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 11.07.2011 se zúčastnili

Členové RMO
6
Omluveni
p. Petr Bar￡nekPetr Baránek
Bc. Hana Brňáková
p. David Horák
p. Pavel Stehlík
p. Daniel Žídek 
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
Bc. Silvie Vltavsk￡Silvie Vltavská 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková









































532/19 RM 11

Majetkové záležitosti

Rada města

1.
schvaluje


a)
smlouvu o nájmu nemovitosti č. UZSVM/OOP/5775/2011-OOPM uzavřenou mezi pronajímatelem – Česká republika-Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, za kterou  jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, na základě Příkazu č. 24/2004, ve znění účinném od 9.5.2011, 
IČ 69797111 a nájemcem – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. , primátorem města, IČ: 00300535

b)
dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce ze dne 3.9.2010 uzavřený mezi půjčitelem – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26  Opava, zastoupené  prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc, primátorem,  IČ: 00300535 a vypůjčitelem – TJ Slavia Malé Hoštice se sídlem Malé Hoštice, 747 05 Opava, jednající předsedou výkonného výboru panem Günterem Holleschem, IČ: 44941994

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1400/1-zast.pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí (Nákladní 53)


d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/19 k.ú. Kateřinky u Opavy ( U Švédské kaple 27)


e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 258-zast.pl. a nádvoří a části pozemku parc.č. 257-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. 
Opava-Předměstí (Krnovská 14)

f)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 588/14-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Město ( U Fortny 9)

g)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 318-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí ( Olomoucká 11)

h)
záměr prodeje pozemku parc.č. 606/2-zast.pl. a nádvoří k.ú. Jaktař

i)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

j)
záměr prodeje části parc.č. 605-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

k)
záměr prodeje pozemku parc.č. 3229-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

l)
záměr prodeje pozemku parc.č.st. 2477-zast.pl. a nádvoří k.ú. Kateřinky u Opavy

m)
záměr prodeje části pozemků parc.č. 1175/4-ost.pl. a parc.č. 1175/3-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Podvihov – obecní zastupitelstvo doporučuje

n)
záměr prodeje pozemku parc.č. 37-zast.pl. a nádvoří a části pozemku parc.č. 38/2-zast.pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy 
k.ú. Opava-Město

o)
záměr prodeje pozemku parc.č. 639/1-orná půda k.ú. Kylešovice
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p)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 858/1 – orná půda dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Malé Hoštice – obecní zastupitelstvo doporučuje

q)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2344/53-ost. pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí
 




2.
schvaluje částečné zvýšení nájmu

a)
Krizovému a kontaktnímu centru „Pod slunečníkem“ – části pozemků parc.č. 659/1 a parc.č. 657/2 k.ú.Opava-Předměstí – zvýšení  o 10% z rozdílu původního nájmu a nového nájmu

b)
panu Gerhardu Staňurovi – pozemek parc.č. 837/8 k.ú. Malé Hoštice (Pusté Jakartice) – zvýšení na 5,00 Kč/m2/rok



533/19 RM 11

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města

1.
schvaluje návrhy prodejů, souhlasné prohlášení včetně kupních smluv


a)
prodej 779/10000 podílu pozemku parc.č. 1778/4-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava - Předměstí panu Jiřímu Pudichovi za 26.642,00 Kč tj.           800,00 Kč/m2 – 10% z kupní ceny (zveřejněno č. 172/11)


b)
prodej části pozemku parc.č. 930/1-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 930/4 o výměře 93 m2 
k.ú. Opava-Předměstí spoluvlastníkům domu Těšínská 2 za 66.960,00 Kč, 
tj. 800,00 Kč/m2 – 10% z kupní ceny (zveřejněno č. 331/11)

c)
smlouvu o souhlasném prohlášení a kupní smlouvu (PID MMOPP00AY731) uzavřenou mezi účastníky – panem Janem Foltisem, panem Vratislavem Foltisem, paní  Hanou Herberovou, panem Tomášem Herberem a Statutárním městem Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, 746 26 zastoupené primátorem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ 00300535
                                pro předložení zastupitelstvu města



2. 
schvaluje


návrh na revokaci usnesení ZMO č. 489/26 ZM 10, odst. 1, písm.o) ze dne 20.4.2010 (ZMO schvaluje smlouvu o budoucí směnné smlouvě (PID MMOPP008TW9K) uzavřenou mezi panem Luďkem Paverou – na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem Ing. Zbyňkem Stanjurou, IČ: 00300535 -   na straně druhé (zveřejněno č. 56/10)
                                pro předložení zastupitelstvu města
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3.
neschvaluje


a)
návrh na výkup pozemku parc.č. 2593/1 – orná půda o výměře 3825 m2 
k.ú. Kylešovice od vlastníka paní Lucie Kapustňákové za 480,00 Kč/m2

b)
návrh na výkup části pozemku parc.č. 2146/1-ost.pl./manipulační pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí od vlastníka DJUSU Opava s.r.o.

c)
návrh na záměr prodeje pozemku parc.č. 1602/3-orná půda k.ú. Jaktař

d)
návrh na záměr prodeje části pozemků parc.č. 1566/1-ost.pl. a 
parc.č. 2066/1-orná půda dle zákresu na snímku katastrální mapy 
k.ú. Jaktař

e)
návrh na záměr prodeje pozemku parc.č. 1602/3-orná půda k.ú. Jaktař

f)
návrh na záměr prodeje části pozemku parc.č. 1566/1-ost.pl. a 
parc.č. 2066/1-orná půda dle zákresu na snímku katastrální mapy 
k.ú. Jaktař

g)
návrh na záměr prodeje části pozemku parc.č. 3172-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

h)
návrh na záměr prodeje pozemku parc.č. 938-zahrada k.ú. Jaktař


534/19 RM 11

Přestavba prostor odloučeného pracoviště Mateřské školy Opava, Neumannova

Rada města


odročuje



projednání materiálu „Přestavba prostor odloučeného pracoviště Mateřské školy Opava, Neumannova“
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Dotace ostatní – schválení smluv

Rada města


schvaluje



v návaznosti na schválenou dotaci ze dne 23.5.2011, usnesení číslo 430/16 RM 11, bod 1 a-b)

a)
smlouvu o dotaci, MMOPP00CXRO4, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Československou obcí legionářskou, o.s. se sídlem Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, IČ 45247455, zastoupenou MUDr. Pavlem Budínským PhD, předsedou, na  náklady související s provozem Jednoty Československé obce legionářské Moravskoslezského kraje se sídlem v Opavě, ve výši 8.000,00 Kč
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b)
smlouvu o dotaci, MMOPP00CXRPZ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jiřím Arlethem,  bytem Věnceslava Hrubého 10, 747 06 Opava 6, na náklady související s účastí Adély Solské na závodech v dálkovém plavání v zahraničí v roce 2011, ve výši 10.000,00 Kč



v návaznosti na schválenou dotaci ze dne 27.4.2011, usnesení číslo 366/14 RM 11, bod 1d)

c)
smlouvu o dotaci, MMOPP00CXRYQ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Svazem letců České republiky, o.s. se sídlem Praha 19 – Kbely, Letiště Kbely, IČ 41190181, zastoupeným Slavomírem Valečko, předsedou odbočky na vybudování památníku všem letcům, kteří zahynuli v bojích za 2.světové války a narodili se na území MS kraje, ve výši 3.000,00 Kč


d)
Rozpočtové opatření č. 2011/138



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 21.000,00  Kč








ČSOL se sídlem v Opavě




(3900,5222,00000000,0020,0000435000000)
+ 8.000,00 Kč








Jiří Arleth




(3419,5494,00000000,0020,0000361000000)
+ 10.000,00 Kč








Svaz letců




(3900,5222,00000000,0020,0000441000000)
+ 3.000,00 Kč
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Dotace ostatní

Rada města

1.
schvaluje 



finanční dotaci Sportovním kurzům, cz,s.k se sídlem Lidická 9, 746 01 Opava, IČ 26665132,  na startovné a cestovní výlohy jednotlivých závodů, ve výši 20.000,00 Kč


2. 
neschvaluje 


finanční dotaci Sportovním kurzům, cz,s.k se sídlem Lidická 9, 746 01 Opava,  IČ 26665132,   na  akci  Blade Nights  Opava, ve výši 60.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


3.
bere na vědomí


zpětvzetí žádosti  o finanční dotaci Pěveckým sdružením Slezských učitelek Opava se sídlem Liptovská 11, 747 06 Opava 6, IČ 26642697, na dopravu na III. Mezinárodní festival pěveckých sborů Kolíňany, ve výši 22.000,00 Kč

537/19 RM 11

Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města

1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/139



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




ZŠ Šrámkova (revitalizace)




(MRM 480/04 MRM 11  z 9/6)




(3113,6121,00000022,0220,0007760000000)
 +    20.269.126,00 Kč



(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-    20.269.126,00 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2011/140



k usn. 3039/57 a) MRM 10 z 16.11.2011



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




investiční přijaté transfery od obcí




Cyklistická stezka č. 55




(Krnov – doplatek dle Dodatku č.3 MMOPP0093TLE Smlouvy o spolupráci



231 0000
(0000,4221,00000000,0020,0007959000000)
+ 55.500,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Cyklistická stezka č. 55



231 0000
(2219,6121,00000000,0220,0007959000000)
+ 55.500,00 Kč











  c)
Rozpočtové opatření č. 2011/141



v příjmech – Městská část Vávrovice




poplatek ze psů




(0000,1341,00000000,0840,0009042000000)
 + 80.800,00 Kč








služby spojené s pronájmem budov




(3613,2111,00000000,0840,0009096000000)
+ 5.900,00 Kč








fakturované příjmy – ČOV - stočné




(2321,2111,00000000,0840,0009219000000)
+ 279.500,00 Kč








pronájem nemovitostí (pošta, Telefonica O2, kadeřnictví)




(3613,2132,00000000,0840,0009047000000)
+ 19.000,00 Kč








krátkodobé pronájmy – kulturní dům
+ 19.400,00 Kč



(3392,2132,00000000,0840,0009344000000)
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vratky přeplatků záloh z minulých let (RWE, ČEZ)




(3392,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 4.100,00 Kč



(6171,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 13.400,00 Kč



(5512,2324,00000000,0840,0002530000000)
+ 11.000,00 Kč


ve výdajích – Městská část Vávrovice




rezerva MČ Vávrovice




(6409,5901,00000000,0840,0000000000000)
+ 433.100,00 Kč



Rozdělení na konkrétní účel provede MČ Vávrovice




538/19 RM 11


Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy


Rada města


schvaluje



umístění stavby „Novostavba čerpací stanice Benzina – Opava,                 ul. Krnovská“ na pozemcích parc.č. 2984, 2952/2, 2952/3, 2162/2, 3333/2 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 3084/2, 3084/3, 1345, 1344             v k.ú. Jaktař 



539/19 RM 11

Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby          č. 982707-1250/2011

Rada města


schvaluje



smlouvu Dohoda o používání výplatního stroje k úhradě cen za poštovní služby č. 982707-1250/2011 (MMOPP009AM6B), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,    zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou poštou, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 225 99, IČ 47114983, zastoupena Ing. Miroslavem Štěpánem, obchodním ředitelem regionu


















540/19 RM 11

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, (MMOPP00BYNAY) 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 č.p. 283, 746 01 Opava, část Opava-město IČ: 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva, blokové domovní předávací stanice pro provozování technologického zařízení pro přípravu a ohřev užitkové vody v budově     č.p. 2455, objektu občanské vybavenosti, ležící v části obce Předměstí     na pozemku parc.č. 2370/70 v k.ú. Opava-Předměstí, v budově č.p. 1082, objektu občanské vybavenosti, ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2370/22 v k.ú. Opava-Předměstí a v budově bez č.p. nebo evidenčního, objektu občanské vybavenosti, ležící na pozemku           parc.č. 2370/76 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Domovní předávací stanice tepla – sídliště Olomoucká, Opava“ za jednorázovou náhradu       za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem


b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYN7D) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy,              IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem 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. 2898/1             v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Kabelová přípojka NN pro           parc.č. 933/3, Opava, Komárovská, stavebník: Hadamczik“                        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, (MMOPP00BYN88) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy,              IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem 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. 2929/1                 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Opava, Rybníky, Mateiciucová, rozš. kNN – IV-12-8005394“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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d) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYNDJ) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,                 IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem 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                 v pozemku parc.č. 582/1 v k.ú. Opava - Město pro zrealizovanou stavbu: "Opava-Město, Slezsk￩ divadloSlezské divadlo, DTS, rozšíření kabelu NN, IV-12-8004842“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši             18.500,00 Kč + DPH v platné výši


e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYNCO) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,                      IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem        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. 841/24 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka NN pro RD manželů Macháčových, ul. Podvihovská, Komárovské Chaloupky“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.800,00 Kč + DPH v platné výši


541/19 RM 11

Odvolání výpovědi ze smlouvy o nájmu nebytových prostor – Zámecký okruh 8


Rada města


schvaluje



odvolání výpovědi smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 22.01.2010, PID MMOPP006KY0M, uzavřené mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 jako pronajímatelem a společností PEPA sport Opava spol. s r.o., Zámecký okruh 8, Opava, IČ: 63320088,  jako nájemcem, podané nájemci v souladu s usnesením Rady Statutárního města Opavy ze dne 31.01.2011, č. usnesení 149/07 RM 11 (nebytový prostor Zámecký okruh 8) 



542/19 RM 11

Odpis pohledávek – Městská tržnice a výstavnictví a.s.

Rada města

1. 
schvaluje


a)
odpis pohledávky za dluh za nájem nebytového prostoru ve výši                Kč 9.000,00 a za služby spojené s užíváním nebytového prostoru ve výši   Kč 2.383,00 p. Thi Huyen Tran, Bohumíra Četyny 932/6, 700 30 Ostrava-Jih, IČ: 65522885 z důvodu promlčení

b)
odpis pohledávky za dluh za služby spojené s užíváním nebytového prostoru ve výši Kč 9.616,00 p. Michal Fiala, Tomáškova 142/8, 746 01 Opava IČ: 68933908 ekonomický subjekt ukončil svou činnost a  z důvodu promlčení
542/19 RM 11

c)
odpis pohledávky za dluh za služby spojené s užíváním nebytového prostoru ve výši Kč 2.892,00 p. Van He Nguyen, Edvarda Beneše 959/15, 747 05 Opava IČ: 63049805 z důvodu promlčení

d)
odpis pohledávky za dluh za nájem nebytového prostoru ve výši                 Kč 8.200,00  pí.  Jaroslava  Daňková,  Ant.  Sovy 1511/17, 747 05 Opava 5, IČ: 47199610 z důvodu promlčení

e)
odpis pohledávky za dluh za nájem nebytového prostoru ve výši                 Kč 2.000,00 p. Xuan Hung Nguyen, Zengrova 466/37, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ: 69222797 z důvodu promlčení

f)
odpis pohledávky za dluh za služby spojené s užíváním nebytového prostoru ve výši Kč 315,00 p. Jan Daněk, 747 19 Závada 2, IČ: 73335371 z důvodu promlčení

g)
odpis pohledávky za dluh za nájem nebytového prostoru ve výši                 Kč 1.400,00  p.  Zdenko  Bušík,  Rezkova  2959/4,  700  30   Ostrava - Jih,     IČ: 46154400 z důvodu promlčení


2. 
bere na vědomí


že přeplatky dle důvodové zprávy budou zúčtovány do mimořádných výnosů města


543/19 RM 11

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č.415/2010/PRI – „Dětská hřiště“

Rada města


schvaluje



dodatek č. 1, MMOPP009BOLH,  ke smlouvě o dílo č.415/2010/PŘI (MMOPP009BPOV) „Dětská hřiště“, mezi  Statutárním městem  Opava       se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ:  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města       a Ing. Vladislavem Uličným - INTEXT, Hlubčická 52, 794 01 Krnov,              IČ: 12085936 




544/19 RM 11

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka automobilů pro SMO“ - zahájení

Rada města

1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na dodávky s názvem „Dodávka automobilů pro SMO“ 


b)
o participaci firmy AUTOPORADCE s.r.o., Čujkovova 3097, 700 30 Ostrava, IČ: 28594762, zastoupené ředitelem Ing. Ivanem Doubkem
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2.
jmenuje

  a)
členy pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek, a to:
	Ing. Martina Věntusová

Ing. Petr Sordyl
Mgr. Tomáš Kubný

  b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek, 
a to:
	Ing. Magda Handlosová

Ing. Václav Seidler
Mgr. Antonín Binar



545/19 RM 11

Stanovisko k možnostem vyhrazení si pravomocí rady týkajících se schvalování dotací zastupitelstvem dle § 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb.,            o obcích


Rada města


bere na vědomí



stanovisko k možnostem vyhrazení si pravomocí rady týkajících se schvalování dotací zastupitelstvem dle § 84 odst. 4 z. č. 128/2000 Sb.,        o obcích




546/19 RM 11

Kulturní komise Rady Statutárního města Opavy – rezignace a volba nové členky

Rada města

1. 
bere na vědomí



rezignaci MUDr. Pavla Vágnera na funkci člena v kulturní komisi  ke dni 27.06.2011 


2. 
jmenuje


paní PhDr. Danušku Kouřilovou členkou kulturní komise s účinností od 11.07.2011







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

