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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 2. mimořádného zasedání 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 30. 12. 2010


















Mimořádného zasedání Rady Statutárního města Opavy konaného dne 30. 12. 2010 se zúčastnili

Členové RMO
9

Omluveni
p. David Horák
Bc. Marek Vinárek

Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis

Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Bc. Jana Müllerová 












































84/02 MRM 10
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2010

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2010/357



ve výdajích – odbor životního prostředí




sběr a svoz komunálního odpadu – nákup ost. služeb




(3723,5169,00000000,0130,0001075000000)
 - 16.190,- Kč







ve výdajích – Technické služby Opava




čistota města – platby daní a popl.




(3745,5365,00000000,0790,0002536000000)
+ 16.190,- Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2010/358



ve výdajích – odb. maj. města, sam. prac. maj.




posudky, konzultace a revize – nákup ost. služeb




(3639,5169,00000000,0052,0002525000000)
 - 5.000,- Kč







ve výdajích – odb. maj. města,spr. a ev. pozemků




neplán. platby – nákup ost. služeb




(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)
+ 5.000,- Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2010/359



ve výdajích – městská policie




měst. kamerový systém – el. energie




(5311,5154,00000000,0110,0001047000000)
 - 5.000,- Kč








měst. kamerový systém – služby telekomunikací a radiokomunikací




(5311,5162,00000000,0110,0001047000000)
- 50.400,- Kč








měst. kamerový systém – nákup ostatních služeb




(5311,5169,00000000,0110,0001047000000)
- 20.200,- Kč








očkování – nákup ostatních služeb




(5311,5169,00000000,0110,0002541000000)
 - 5.485,- Kč








bezpečnost a veřejný pořádek – sociální pojištění




(5311,5031,00000000,0110,0000000000000)
 + 81.085,- Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2010/360



ve výdajích – městská policie




autoprovoz – opravy a udržování




(5311,5171,00000000,0110,0002512000000)
 - 6.200,- Kč
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bezpečnost a veřejný pořádek – cestovné




(5311,5173,00000000,0110,0002555000000)
+ 6.200,- Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2010/361



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,000029008,0020,0000000000000)
+ 260.658,- Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada  nákladů na činnost odborného lesního hospodáře 
za III. čtvrtl. 2010




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 179.040,- Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 81.618,- Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2010/362



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00013002,0020,0000000000000)
+ 25.188,- Kč







ve výdajích – odbor majetku města




pojištění odpovědnosti za škodu




ke sml. PID MMOPP004UV5U a jejich dodatků č. 2 MMOPP0070TPV a č. 4 MMOPP0070070UJI




(6320,5163,00013002,0050,0000000000000)
+ 6.500,- Kč



(6320,5163,00000000,0050,0000000000000)
- 6.500,- Kč








kancelář tajemníka




pojištění odpovědnosti za škodu




- Technické služby Opava s.r.o.




(6320,5213,00013002,0191,0000000000000)
+ 9.250,- Kč








- Sírius, p.o.




(6320,5339,00013002,0191,0000000000000)

+ 4.313,- Kč








- Jezdecký klub Opava – Kateřinky, o.s.




(6320,5222,00013002,0191,0000000000000)
+ 1.000,-Kč








- Elim, křesťanská společnost, o.s.




(6320,5222,00013002,0191,0000000000000)
+ 4.125,- Kč








finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 6.500,- Kč
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g)
Rozpočtové opatření č. 2010/363



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Horní nám 67. střecha




(6171,6121,00000000,0220,0007891000000)
+ 1.556.448,- Kč








- finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 1.556.448,- Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2010/364



v příjmech – investiční přijaté transfery 




od regionálních rad




(0000,4223,38188501,0020,0007883000000)
+  450.074,13 Kč



(0000,4223,38588505,0020,0007883000000)
+ 5.100.840,12 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Vnitroblok kina Mír




(2219,6121,38188501,0220,0007883000000)
+  450.074,13 Kč



(2219,6121,38588505,0220,0007883000000)
+ 5.100.840,12 Kč



(2219,6121,00000000,0220,0007883000000)
- 5.550.914,25 Kč



finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 5.550.914,25 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2010/365



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




teplo – zastupitelé(Horní nám.67)




(6112,5152,00000000,0051,0000000000000)
 + 32.230,- Kč








teplo – místní správa(Horní nám.67,69)




(6171,5152,00000000,0051,0000000000000)
+ 64.460,- Kč








nákup služeb – Loutkové divadlo




(3311,5169,00000000,0051,0001033000000)
+ 5.225,- Kč








nebytové hospodářství




elektrická energie




(3613,5154,00000000,0051,0000000000000)
- 101.915,- Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2010/366



v příjmech – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




plyn – Loutkové divadlo




(3311,5153,00000000,0051,00010330000)
+ 64.800,- Kč








nákup služeb – Loutkové divadlo




(3311,5169,00000000,0051,0001033000000)
+ 1.400,- Kč
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nebytové hospodářství




elektrická energie




(3613,5154,00000000,0051,0000000000000)
- 66.200,- Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2010/367



v příjmech – odbor majetku města




nebytové hospodářství




teplo




(3613,5152,00000000,0051,0000000000000)
- 3.562,- Kč








teplo




(6171,5152,00000000,0051,0000000000000)
+ 3.562,- Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2010/368



ve výdajích –  odbor hlav.architekta a územ.plánu




územně proj dokumentace Opava




nákup ostatních služeb




(3535,5169,000000,0080,0001040000000)
- 81.236,- Kč








územně proj dokumentace Opava




dlouh.nehmotný majetek




(3535,6119,000000,0080,0001040000000)
- 103.000,- Kč








územně proj dokumentace - obce




(3535,5169,000000,0080,0001041000000)
- 25.000,- Kč








ostatní územní příprava




nákup ostatních služeb




(3535,5169,000000,0080,0001039000000)
+ 209.236,- Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2010/369



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva sportovní grantový systém




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 6.250,- Kč








Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 7.001.626,26 Kč



(6409,5901,00000009,0020,0002996000000)
- 248.139,00 Kč








Rezerva  podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 103.060,17 Kč








Rezerva  havarijní fond




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
- 24.673,00 Kč








Rezerva  městské části




(6409,5901,00000000,0020,0002999000000)
- 80.000,- Kč
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ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Vratka zapojení zůstatku  ZBÚ




(0000,8115,00000000,0000,0000000000000)
- 7.463.748,78 Kč
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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.116/2010/PRI – Vnitroblok ul. Ratibořská – Holasická – Grudova


Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 MMOPP009BPKF ke smlouvě o dílo č.116/2010/PŘI (MMOPP00801V0) Vnitroblok ul. Ratibořská – Holasická - Grudova, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a akciovou společností KR OSTRAVA, se sídlem Slívova 1946/7, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 25890981, zastoupenou Štefanem Polákem  předsedou představenstva 
Původní cena díla bez DPH:                       19.487.447,60 Kč 
Nová cena bez DPH :                                  19.446.493,83Kč
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Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.98/2010/PRI – Dominikánský klášter – Dům umění


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1 MMOPP009BPJK ke smlouvě o dílo č.98/2010/PŘI (MMOPP00801TA) Dominikánský klášter – Dům umění, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a akciovou společností VOKD, a.s., Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava, IČ: 47675853 , zastoupenou Ing. Ivo Přibylem, místopředsedou představenstva 
Původní cena díla bez DPH:                         96.978.350,- Kč 
Nová cena bez DPH:                                     96.189.511,- Kč
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Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky

Rada města



schvaluje


a)
výsledky hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci č. 5.2b – 4 (regenerace bytových domů) v rámci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky


b)
vydání Potvrzení o výběru projektu všem žadatelům uvedeným v Doporučení k vydání Potvrzení o výběru projektů vystaveného Řídícím výborem IPRM ze dne 21.12.2010












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

