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RADA                        StatutárníHO městA opavY













U S N E S E N Í

z 2. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 24. 11. 2014


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 24. 11. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Ing. Ilona Honusová
Zaměstnanci
Mgr. Bc. Silvie Vltavská
pí Taťána Tomšíková
Ing. Radka Honková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Monika Pazderová
Ing. Jana Onderková
p. Radomír Bittner
Ing. Jiří Lehnert
Mgr. Judita Kachlová
Ing. Martina Heisigová
Ing. Martin Dostál
Ing. Marie Vavrečková
Ing. Lenka Grigarová

































5/2 RM 14
bod 1/2
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00EDU05 mezi Statutárním městem Opavou jako budoucím povinným s věcného břemene a Správou železničních dopravních cest, státní organizací jakožto budoucím oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem právo vstupu a vjezdu na pozemky parc.č. 428/11 a parc.č. 428/12, k.ú. Skrochovice, za účelem přístupu k zařízením železniční dopravní cesty 


b)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00EDMQ3 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Bc. Dagmar Hertlovou, panem Radovanem Hrbáčem, panem Jiřím Kadulou, panem  Petrem Sedláčkem, paní Marií Soldánovou a panem Marcelem Zapletalem jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 420 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 7.455,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)  


c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 420 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 11-0-0 


2.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDKHQ 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Aliancí lektorů 
a konzultantů jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/91 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 2.700,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDMKX 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Janem Semančíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1856/18 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDLMU 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Petrou Váňovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/194 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 910,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDMJ2 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Jaromírem Petřkovským jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/8 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)  

5/2 RM 14
bod 1/2
e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDMLS 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Tomášem Vimmerem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/60 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDMP8 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Evou Gregorovou, paní Blankou Svobodovou a paní Ivetou Šindlářovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/20 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDLOK 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Martinem Plevákem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/371 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDLNP 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Milanem Zapletalem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2530/392 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDLPF 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Petrem a Renatou Svěrákovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/143 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)  


j)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDLHJ 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Marcelou Černou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1666 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu 
ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


k)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDMOD 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Annou Barwenczikovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 2011 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)  



Hlasování o bodu 2: 11-0-0



3.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/426 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí


b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2890/444 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí


c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/252 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
5/2 RM 14
bod 1/2

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 88/5 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování o bodu 3: 11-0-0 


4.
schvaluje
- garážiště Holasická


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č.st. 2000 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č.st. 2001 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2002 
– zastavěná plocha a nádvoří , parc.č. st. 2004 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2005 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2006 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 2747/1 – ostatní plocha, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování o tomto bodu: 11-0-0


5.
schvaluje
-garážiště Zikova


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2589/18 - zastavěná plocha        a nádvoří, a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha, podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha 
a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování o tomto bodu: 11-0-0


6.
schvaluje 

a)
záměr směny pozemku parc.č. 515/6 – zastavěná  plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Město za část pozemku parc.č. 640 – orná půda, označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 640/2, k.ú. Jaktař


b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2381 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2663/267 – zastavěná plocha a nádvoří, 
a parc.č. 2663/30 – zahrada, oba k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2382/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
a parc.č. 2184/120 – zastavěná plocha a nádvoří, oba k.ú. Opava 
- Předměstí

e)
záměr  pronájmu pozemku parc.č. 1552/1 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1552/1 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky 
u Opavy

g)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1070/36 – ostatní plocha, části pozemku parc.č. 1070/37 - ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, dle zákresu ve snímku katastrální mapy


Hlasování o bodu 6: 11-0-0


7.
schvaluje


výši kupní ceny 10.830,00 Kč za část  pozemku parc.č. 1153/96, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1153/206, 
k.ú. Kylešovice


Hlasování: 11-0-0
6/2 RM 14
bod 2/2
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – posílení akceschopnosti JSDH – 16.500,00 Kč

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6YH0), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Bc. Martinem Vítečkem, primátorem


b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 16.500,00 Kč na posílení akceschopnosti JSDH


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/280



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




„Posílení akceschopnosti JSDH“




(0000,4122,00014004,0020,0002450000000)
+ 16.500,00 Kč




 


ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení




„Posílení akceschopnosti JSDH“ – ochranné pomůcky (JSDH Opava-Kylešovice)




(5512,5132,00014004,0193,0002450000000)
+ 16.500,00 Kč 


Hlasování: 10-0-0


7/2 RM 14
bod 3/2
Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje

 

výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním městem Opava



Hlasování: 10-0-0


8/2 RM 14
bod 4/2
Provoz opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin

Rada města



bere na vědomí




rozsah přerušení provozu opavských mateřských škola a školních družin v době vánočních prázdnin


Hlasování: 10-0-0
9/2 RM 14
bod 5/2
Zvýšení platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení

Rada města


1.
stanoví



plat ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním městem Opava s účinností od 01.11.2014 


2.
schvaluje


změnu úvazku Ing. Miladě Pazderníkové, ředitelce Základní školy 
Nový svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 01.11.2014



Hlasování: 10-0-0



10/2 RM 14
bod 6/2
Ustanovení statutárních zástupců vedením školských příspěvkových organizací


Rada města



bere na vědomí


a)
žádost Mgr. Simony Bierhausové, ředitelky Mateřské školy Dětský svět, Opava, příspěvkové organizace, o uvolnění z vedoucího pracovního místa ředitelky školy z důvodu výkonu veřejné funkce, a to s účinností 
od 10. 11. 2014 


b)
žádost Mgr. Pavla Dominika, ředitele Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvkové organizace, o uvolnění z vedoucího pracovního místa ředitele školy z důvodu výkonu veřejné funkce, a to s účinností 
od 10. 11. 2014


c)
po dobu výkonu veřejné funkce ředitelky Mateřské školy Dětský svět, Opava, příspěvková organizace je ustanovena statutárním zástupcem Magda Kivorchianová, která povede příspěvkovou organizaci v plném rozsahu řídící činnosti ředitelky 

d)
po dobu výkonu veřejné funkce ředitele Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvkové je ustanoven statutárním zástupcem 
Mgr. Karel Frýdl, který povede příspěvkovou organizaci v plném rozsahu řídící činnosti ředitele 


Hlasování: 10-0-0






11/2 RM 14
bod 7/2
Revokace usnesení Kupní smlouvy – prodej vozidel a následné schválení rozpočtového opatření

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 3207/88RM 14, písm. b), c) a d) ze dne 1.9.2014

b)
kupní smlouvu MMOPP009KNF9 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Mgr. Daliborem Halátkem


c)
kupní smlouvu MMOPP009KNJP mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a panem 
Danielem Žídkem

  d)
Rozpočtové opatření č. 2014/201



v příjmech – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




příjmy z prodeje movitých věcí




(6112,3113,00000000,0191,0009398000000)
+ 818.600,00 Kč


ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




rezerva – obnova vozového parku




(6112,6123,00000000,0191,0000000000000)
+ 818.600,00 Kč











2.
schvaluje


  
Rozpočtové opatření č. 2014/281



v příjmech – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




příjmy z prodeje movitých věcí




(6112,3113,00000000,0191,0009398000000)
 818.600,00 Kč



(6112,3113,00000000,0191,0009398000000)
+ 304.500,00 Kč







ve výdajích  – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




obnova vozového parku - zastupitelé




(6112,6123,00000000,0191,0000000000000)
 818.600,00 Kč






ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



                   Rezerva FARO



                   (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 304.500,00 Kč







Hlasování: 10-0-0





12/2 RM 14
bod 8/2
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.

revokuje 



usnesení č. 2124/61 RM13 e) ze dne 13. 5. 2013 (Rada  města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8P1_varianta_2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Stavebním bytovým družstvem Stavbař se sídlem Krnovská 2034/2, 746 01, Opava, IČ 00575909 zastoupen Janem Hampelem předsedou představenstva a Alenou Krzestanovou, členem představenstva pro umístění podzemního vedení plynovodního řadu včetně plynovodní přípojky v pozemcích parc.č. 2925, 2929, 1915/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "STL plynovodní řad na ul. Mostní a ul. U Opavice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 104.000,00 Kč + DPH)

2. 
schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8P1_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Stavebním bytovým družstvem Stavbař se sídlem Krnovská 2034/2, 
746 01, Opava, IČ 00575909 zastoupen Janem Hampelem předsedou představenstva a Vojtěchem Kostkou, místopředsedou představenstva 
pro umístění podzemního vedení plynovodního řadu včetně plynovodní přípojky  v pozemcích parc.č. 2925, 2929, 1915/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Plynofikace kotelny 72 b.j. U Opavice 1, Opava – venkovní plynovod“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 104.000,00 Kč + DPH

b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD43U) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností Albreko, s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 331/1 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Opava, Na Pastrníku, 258/11, Korpas, č. stavby IP-12-8015636“ 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 a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD4HW) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ENPRO Energo, s.r.o., se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250, zastoupenou Ing. Pavlem Kalužou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. 
pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí a vysokého napětí do pozemků parc.č. 271/1, 597, 593, 270, 265/3, 260/3, 256/3, 256/2, 256/1 v k.ú. Opava - Město pro stavbu: "Opava, DTS OP:1528, přemístění DTS, č. stavby IE-12-8003757“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
12/2 RM 14
bod 8/2
d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD44P) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Martinem Meixnerem, bytem Opava, Suché Lazce pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Konverze objektu stodoly na pozemku parc.č. 41 v k.ú. Suché Lazce – přípojka vody“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD3TF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Jiřím Mentzikem a Silvií Mentzikovou oba bytem Opava, Vávrovice pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: "Rodinný dům, inženýrské sítě, zpevněné manipulační plochy kat. území Vávrovice, parc.č. 562/9, 686“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.550,00 Kč + DPH

f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD3UA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 1 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím operativní správy sítí – Ostrava a Jaromírem Volným, technikem plynárenských zařízení specialistou – Ostrava  a Jiřím Mentzikem a Silvií Mentzikovou, oba bytem Opava, Vávrovice, pro umístění  podzemního vedení plynovodní přípojky 
v pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: "Rodinný dům, inženýrské sítě, zpevněné manipulační plochy kat. území Vávrovice, parc.č. 562/9, 686“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

g)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD485) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou Ing. Jiřím Horákem, pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2028/122 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, Wolkerova, propoj kNN, č. stavby IV-12-8007693/VB1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 3.200,00 Kč + DPH

h)
smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/82029/2014, (MMOPP00GD45K) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou Ing. Miroslavem Broskevičem, vedoucím oddělení Správa energetického majetku Morava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
pro umístění veřejného osvětlení na sloupech venkovního vedení nízkého napětí nacházejících se na ul.  Bílovecká v Opavě Kylešovicích umístěných při realizaci stavby: "Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká – 
III. etapa, SO 431 Veřejné osvětlení“
12/2 RM 14
bod 8/2
i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD3RP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Rostislavem Imrýškem a JUDr. Hanou Imrýškovou, oba bytem Opava, pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemcích parc.č. 1806/19, 1807 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu 
na pozemku parc.č. 1753/2 v katastrálním území Kylešovice“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD3YQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Davidem Uvírou, Evou Kreuzovou, Dagmar Žigovou, Josefem Burdou, Martinem Balnerem a Mgr. Olgou Pavlíčkovou,  všichni bytem Opava, pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 788 v k.ú. Jaktař 
pro zrealizovanou stavbu: "Vodovodní přípojka pro bytový dům 
na ul. Mahenova 1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD3QU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Milanem Mačugou a Dagmar Mačugovou, oba bytem Opava, pro umístění  podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemcích parc.č. 251/2, 2953/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "NTL plynovodní přípojka objektu Krnovská 20, Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 8.000,00 Kč + DPH

l)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD3ZL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Milanem Jakubíkem a Ivanou Jakubíkovou, oba bytem Opava, Podvihov, 
pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 1155/1 v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou stavbu: "Přístavba, nástavba a stavební úpravy rodinného domu Raduňská č.or. 6 Podvihov“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

m)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD3XV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Pavlem Schölzigem a Pavlou Schölzigovou, oba bytem Opava, Vávrovice, 
pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: "Rodinný dům 
na pozemcích parc.č. 580/6, 724/1 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

n)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD3W0) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OPAMETAL s.r.o. se sídlem Dobšická 3661/26, 669 02 Znojmo, IČ 25839951, zastoupenou Ing. Milanem Vogelem, jednatelem 
pro umístění  podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 2981 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Plynová přípojka pro firmu Opametal na ul. Vančurova č. or. 28“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH
12/2 RM 14
bod 8/2
o)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD3V5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Lumír Prejda, s.r.o. se sídlem Uhlířov 32, 747 84 Uhlířov, IČ 26819074, zastoupenou Lumírem Prejdou, jednatelem pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 483 v k.ú. Jaktař 
pro zrealizovanou stavbu: "Automoto prodejna v Jaktaři, stavební úpravy objektu včetně změny účelu užívání“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

p) 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDLY6) mezi Českou unií sportu se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha, Břevnov,
 IČ 00469548, zastoupenou JUDr. Miroslavem Janstou, předsedou a 
Mgr. Janem Boháčem, generálním sekretářem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky odpadních vod DN 200 v pozemku parc.č. 1069/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Hřiště Kylešovice – WC pro veřejnost, garáž“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.400,00 Kč včetně DPH, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0


13/2 RM 14
bod 9/2
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města



schvaluje


a)
povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Kateřině Kukolové, bytem v Opavě na odstranění stavby stávajícího rodinného domu č. popisné 58, souvisejícího technického vybavení a staveb přináležejících k rodinnému domu na pozemku parc. č. st. 8/1 v k. ú. Jarkovice


b) 
povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16. 03. 1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl neziskové organizaci Charita Opava se sídlem v Opavě-Jaktaři na stavební úpravy v Domě sv. Cyrila a Metoděje ve Vlaštovičkách č. popisné 13 na pozemku parc. č. 1 v k. ú. Vlaštovičky


Hlasování: 11-0-0


14/2 RM 14
bod 10/2
Snížení nájemného v bytě

Rada města



neschvaluje 


snížení měsíčního nájemného z částky 82,60 Kč na částku 52,00 Kč 
za metr čtvereční podlahové plochy bytu č. 3 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 30  v Opavě z důvodu špatné kvality bydlení žadatelce 
pí Dagmar Onderkové trvale bytem Opava



Hlasování: 11-0-0
15/2 RM 14
bod 11/2
Bytové záležitosti

Rada města


1.
odročuje 


projednání přidělení volného bytu č. 2 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadateli p. Rudolfu Javorkovi trvale bytem Frýdek-Místek

2.
neschvaluje


společný nájem bytu č.8 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 7 v Opavě nájemce pí Miroslavy Lukášové pro žadatele p. Romana Veřmiřovského


Hlasování: 10-0-1


16/2 RM 14
bod 12/2
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


smlouvu č. 37/2014/PRI (MMOPP00GGPVS) o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou mezi Statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, 
a to vodovodního řadu DN 80 v rámci akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“



Hlasování: 11-0-0



17/2 RM 14
bod 13/2
Smlouva o partnerství

Rada města



odročuje



projednání smlouvy, (PID MMOPP00APND9), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a EUROTOPIA Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 25852345, zastoupeno Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou; FOKUS – Opava se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupeno 
PhDr. Ivanou Strossovou, předsedkyní; Krizové a kontaktní centrum „Pod Slunečníkem“ o.p.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, 
IČ 47812052, zastoupeno Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou



Hlasování: 10-0-0

18/2 RM 14
bod 14/2
Veřejně prospěšné práce - prodloužení

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015 na Městské části Opava-Komárov 

b)
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-VN-33/2014 (MMOPP00AZ02N) uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26Opava, IČ  00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č. p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava, krajské pobočky v Ostravě


Hlasování: 10-0-0


19/2 RM 14
bod 15/2
Smlouvy o nájmu, záměry pronájmu a výpůjčky   

Rada města


1.
schvaluje


a)
dodatek č. 1 k nájemní smlouvě MMOPP00DG62X mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a FOKUS Opava se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupeným PhDr. Ivanou Strossovou, předsedkyní (prostor na adrese Hradecká 16, Opava)


Hlasování: 11-0-0

b)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG6ZC mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Petrou Šímovou se sídlem Hlavní 148/13, 747 28 Štěpánkovice,    IČ 64602893 (prostor na adrese Mezi Trhy 4,6, Opava)

c)
dohodu o ukončení nájemní smlouvy  MMOPP00DG71V mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílková 2565/23, 158 00 Praha 13 - Stodůlky,              IČ 40613411 (vnější vitrína budovy OC Slezanka, Opava)


d)
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG72Q mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Eurooptik s.r.o. se sídlem Žižkovo náměstí 120/2, 796 01 Prostějov, IČ 25992473, zastoupenou Ľudovítem Čechem jednatelem (prostor na adrese Hrnčířská 3,5, Opava)


Hlasování o bodech 1b) – 1d): 11-0-0  

19/2 RM 14
bod 15/2
2.
schvaluje  

a)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu v 1 PP a 1 NP budovy č.p. 138, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 609, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (prostor na adrese Dolní náměstí 23, Opava 


b)
záměr pronájmu části prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č. p. 1045, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku            parc.č. 1153/98, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Kylešovice, zapsané na LV č. 1388, katastrální území Kylešovice (prostor na adrese Liptovská 21, Opava 


c)
záměr výpůjčky části prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č. p. 1045, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku            parc.č. 1153/98, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Kylešovice, zapsané na LV č. 1388, katastrální území Kylešovice (prostor na adrese Liptovská 21, Opava 


Hlasování:10-0-0


3.
neschvaluje


dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG73L mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Josefem Kupkou se sídlem Horní náměstí 150/28, 746 01 Opava - Město, IČ 11543141 (prostor na adrese Horní náměstí 28, Opava)



Hlasování: 10-0-1

4.
odročuje


projednání smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG700 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Thi Huong Nguyen se sídlem Velkopavlovická 4071/23, 628 00  Brno - Židenice, IČ 27261719 (prostor v OC Slezanka, Opava)



Hlasování:11-0-0


20/2 RM 14
bod 16/2
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/282



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,33514013,0020,0002488000000)
+ 210.940,32 Kč





20/2 RM 14
bod 16/2

ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




projekt „Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opavy“




ostatní osobní výdaje




(3636,5021,33514013,0192,0002488000000)
+ 210.940,32 Kč



(3636,5021,00000000,0192,0002488000000)
- 37.224,76 Kč



(3636,5021,33100000,0192,0002488000000)
+ 37.224,76 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/283



ve výdajích – kancelář primátora




Opavská kulturní organizace




dotace na akci „Výstava ‚Opava železniční‛ a doprovodné akce“




(3319,5336,00000341,0121,0001002000038)
- 696,00 Kč







v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000341,0020,0000000000038)
- 696,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/284



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029004,0020,0000000000000)
+ 19.000,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin (I. pololetí roku 2014)




(1037,5213,00029004,0130,0000000000000)
+ 19.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/285



ve výdajích – odbor kancelář primátora




Implementace komunikační strategie 




služby




(2141,5169,00000000,0120,0002560000000)
	 10.000,00 Kč









ostatní osobní výdaje




(2141,5021,00000000,0120,0002560000000)
+ 10.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2014/286



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení




JSDH – dopravní prostředky




(5512,6123,00000000,0193,0002530000000)
	106.475,00 Kč









JSDH – opravy a udržování




(5512,5171,00000000,0193,0002530000000)
+ 104.500,00 Kč
20/2 RM 14
bod 16/2


JSDH – drobný materiál




(5512,5139,00000000,0193,0002530000000)
+ 1.975,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2014/287



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek MŠ Zborovská




(3111,5331,00000000,0030,0001000000006)
- 240.000,00 Kč



investiční příspěvek MŠ Zborovská




stavební úpravy 3 NP




(3111,6351,00000000,0030,0001002000006)
+ 240.000,00 Kč




          

g)
Rozpočtové opatření č. 2014/288



ve výdajích – odbor majetku města – Technické
                   služby Opava – výkony pro SMO




zimní údržba komunikací




(2212,5171,00000000,0790,0002535000000)
	 401.300,00 Kč









správa a údržba zimního stadionu




(3412,5171,00000000,0790,00011030000000)
+ 401.300,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2014/289



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování 




Zpracování žádostí o dotaci




(6409,6119,00000000,0140,0000000000000)
	 200.000,00 Kč




(3636,5169,00000000,0140,0000000000000)
	 64.990,00 Kč









ZŠ Komárov - tělocvična




(3113,6119,00000000,0140,0007978000000)
+ 99.371,25 Kč








SFC – víceúčelová hala a hřiště




(3412,6119,00000000,0140,0007605000000)
+ 88.330,00 Kč








Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřiště 




(3412,6119,00000000,0140,0007606000000)
+ 77.288,75 Kč






2.
schvaluje


a)
Variantní řešení písm. d) dle zpracovaného návrhu oklepání nesoudržné omítky, provedení fasády včetně zateplení polystyrenem tl. 120 mm p.Ing. Martina Chalupského (odbor PRI) a doporučení  odboru školství






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/290



ve výdajích – odbor školství




investiční příspěvek MŠ Na Pastvisku




varianta  d)




(3111,6351,00000000,0030,0001002000013)
+ 87.564,00 Kč




          
20/2 RM 14
bod 16/2

ve výdajích – odbor finanční




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 87.564,00 Kč




rozprava k bodu 2a)-2b: bez rozpravy







3.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2014/291



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




investiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4223,38588505,0020,0007959000000)
+ 7.209.748,10 Kč



(0000,4223,38188501,0020,0007959000000)
+ 636.154,25 Kč







ve financování




tvorba fondu rozvoje a rezerv


MD
236 0200
(0000,8115,00000110,0000,0000000000000)
- 7.845.902,35 Kč



jedná se o příjem dotace na projekt „Cyklistická stezka č. 55 Slezská magistrála“ realizovaný v minulých letech







4.
bere na vědomí




Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně, platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně k projektu „Cyklistická stezka č. 55‚ Slezská magistrála‛“






5.
schvaluje 




a)
Rozpočtové opatření č. 2014/292



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




odvod za porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,38588505,0020,0007959000000)
+ 30.390,23 Kč



(6409,5363,38188501,0020,0007959000000)
+ 2.681,49 Kč


zaokrouhlení
(6409,5363,00000000,0020,0007959000000)
+ 0,28 Kč








rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 33.072,00 Kč






  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/293



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




penále za porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,00000000,0020,0007959000000)
 + 31.488,00 Kč








rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 31.488,00 Kč









20/2 RM 14
bod 16/2
6.
ukládá





primátorovi Statutárního města Opavy požádat Regionální radu regionu soudržnosti Moravskoslezsko o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně


Hlasování: 10-0-0


21/2 RM 14
bod 17/2
Dotace ostatní

Rada města



odročuje


a)
projednání finanční dotace Daniele Riesové se sídlem Zámecký okruh 55/9, 746 01 Opava, IČ 86979027, na náklady související s pořádáním taneční soutěže Dance-4life Cup 2014 pod záštitou CDO, ve výši 150.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


b)
projednání finanční dotace Sportovnímu klubu Badminton Boreček Opava se sídlem Mařádkova 411/16, 746 01 Opava, IČ 02273471, na náklady související s pořádáním badmintonového turnaje pro děti  I. – V. tříd, ve výši 
5.000,00 Kč


c)
projednání finanční dotace Pěveckému sdružení Collegium Bonum se sídlem Bezručovo náměstí 610/2, 746 01 Opava, IČ 22855157, na nákup látky a ušití 12 ks pelerín, ve výši 24.000,00 Kč


d)
projednání finanční dotace spolku Naučíme naše děti sportovat, z.s. se sídlem Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČ 03193110, na náklady související s projektem „Naučíme naše děti sportovat“, hrajme fér sport je fajn, ve výši 400.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


e)
projednání finanční dotace Junáku – svazu skautů a skautek ČR, okresu Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810980, na náklady související s opravou střechy Skautského domu v Opavě, ve výši 300.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0






22/2 RM 14
bod 18/2
Kronika města za rok 2013

Rada města



schvaluje



kroniku statutárního města Opavy za rok 2013



Hlasování: 10-0-0




23/2 RM 14
bod 19/2
Smlouvy k zajištění Národního zahájení Dnů Evropského dědictví v Opavě

Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o finančním podílu na organizaci akce Národní zahájení Dnů Evropského dědictví 2014, (MMOPP00GD08X), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, se sídlem Opletalova 133729, 110 00 Praha 1, IČ 65992466, zastoupeným Ing. Ivanou Popelovou, předsedkyní  

b)
Darovací smlouvu (MMOPP00GD072) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Sdružením historických sídel Čech, Moravy a Slezska, se sídlem Opletalova 133729, 110 00 Praha 1, 
IČ 65992466, zastoupeným Ing. Ivanou Popelovou, předsedkyní  



  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/294



v příjmech – odbor kancelář primátora




přijetí neinvestičního daru




(3399,2321,00000000,0120,0002561000000)
+ 100.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 100.000,00 Kč 






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/295



v příjmech – odbor kancelář primátora




Podíl na uhrazených nákladech spojených s pořádáním Dnů evropského dědictví




(3399,2111,00000000,0120,0002561000000)
+ 43.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 43.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0











24/2 RM 14
bod 21/2
Návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 15. 12. 2014


Rada města



schvaluje



upravený návrh programu 2. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 15. 12. 2014



Hlasování: 10-0-0 



25/2 RM 14
bod 22/2
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy a dohody o zrušení věcného břemene PID MMOPP00EDMMN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím 
a manžely PhDr. Miroslavem Ph.D. a Mgr. Petrou Černými, manžely Daliborem a Mgr. Šárkou Holešovými, paní Idou Krejčířovou, panem Jakubem Liškou, paní Zuzanou Matouškovou, Ing. Tomášem Pártlem, 
Mgr. Janou Ratimorskou, paní Jitkou Růžičkovou, manžely Mgr. Petrem 
a Janou DiS. Uvírovou, manžely Jiřím a Petrou Víchovými jako kupujícími 
a paní Janou Gavendovou, manžely RNDr. Dušanem Ph. D. a Mgr. Danou Kajzarovými a paní Annou Fojtíkovou jako oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2343/4 
– zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2343/20 – zahrada,k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 100.800,00 Kč, 
tj. 720,00  Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDU3Q mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Radovanem Prokešem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  pozemku parc.č. 2166/23 -  zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2166/14 -  zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2166/15 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 514.080,00 Kč, tj. 1.800,00  Kč/m2 tj. 720,00  Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodech 1 a) a 1b): 11-0-0

2.
schvaluje


návrh darovací smlouvy PID MMOPP00EDL2M mezi Statutárním městem Opavou jako dárcem a Povodím Odry,s.p. jako obdarovaným, jejímž předmětem je převod části pozemku parc.č. 1587/2, nově označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1587/9 a části pozemku parc.č. 1587/5 nově označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1587/10, vše k.ú. Kateřinky u Opavy


pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 11-0-0

25/2 RM 14
bod 22/2
3.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDU10 mezi Českými drahami, a.s. jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup  pozemků parc.č. 406/7 – ostatní plocha, 406/8 
– ostatní plocha, 428/11 - ostatní plocha a 428/12 – ostatní plocha, 
k.ú. Skrochovice, za kupní cenu 34.000,00 Kč + DPH, (cena dle znaleckého posudku)
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 11-0-0


4.
schvaluje
-garážiště U Cukrovaru


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDLJ9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Miroslavem a Ing. Martinou Věntusovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. st. 1095  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 11-0-0

5.
schvaluje
-garážiště Hradecká


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDU5G mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Radimem Vysockým jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/58 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 17.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0

6.
schvaluje
-garážiště Otická

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDLAI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Eduardem a Karlou Giráškovými 
a panem Kamilem Celtou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/435 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDLBD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Karin Černou a paní Ivanou Zapletalovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/452 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXXC5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Dušanem a Milenou Volfovými 
a panem Pavlem Hruškou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/419 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0
25/2 RM 14
bod 22/2
7.
schvaluje
- garážiště Wolkerova


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDMI7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Josefem Pavelkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1054 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 
17.340,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 11-0-0

8.
schvaluje
- ostatní pozemky pod garážemi

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDLK4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím paní Hanou Kupkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 510/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč 
(cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDLIE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Hertou Hlávkovou, manžely Radovanem a Lianou Křempkovými, Bc. Janou Műllerovou a manžely Ing. arch. Karlem a Mgr. Jaroslavou Stromskými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 174/5 - zastavěná plocha a nádvoří, vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z pozemku parc.č. 174/5, 
k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 89.000,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 11-0-0

9.
schvaluje



návrh smlouvy o zřízení věcného břemene PID MMOPP00EDTU6 mezi Statutárním městem Opavou a Ing. Vilémem Hampelem, jejímž předmětem je služebnost cesty přes pozemek parc.č. 6/5 a parc.č. 571/3, 
oba k.ú. Opava – Město pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 7-0-4 

10.
neschvaluje


návrh úplatného převodu částí pozemku parc.č. 713/1 – ostatní plocha  nově označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 713/1, parc.č. 713/5, parc.č. 713/6, části parc.č. 712 – zast. plocha 
a nádvoří nově označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 712/3 a částí parc.č. 715/2 – ostatní plocha nově označených 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 715/2, parc.č. 715/4 
a pozemku parc.č. 713/2 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava – Předměstí z vlastnictví ČR – Úřadu pro zatupování státu ve věcech majetkových pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování:11-0-0





25/2 RM 14
bod 22/2 

11.
odročuje

a)
projednání návrhu kupní smlouvy PID MMOPP00EDTWW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1628 
– orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1628/2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 10.800,00 Kč, tj. 1.800,00  Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)  


Hlasování: 11-0-0  


b)
projednání návrhu kupní smlouvy PID MMOPP00EDKYD mezi paní Vlastou Nelešovskou a panem Jiřím Nelešovským jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup  pozemku parc.č. 898/11 -  ostatní plocha, k.ú. Suché Lazce, za kupní cenu 
42.600,00 Kč, tj. 600,00  Kč/m2 



Hlasování: 11-0-0



26/2 RM 14
bod 23/2
Veřejně prospěšné práce

Rada města



schvaluje

a)
vytvoření 2 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 12.2014 do 31. 10. 2015 na Městské části Opava-Podvihov 

b)
Smlouvu (MMOPP00CX2F8) k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-VN-103/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 uzavřenou  mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou krajské pobočky 


Hlasování: 10-0-0



27/2 RM 14
bod 24/2
Personální záležitosti

Rada města


1.
zřizuje



pracovní místo „osobní asistentka“ u náměstka primátora p. Josefa Stiborského, a to s účinností od 1. 1. 2015 na dobu určitou po dobu výkonu jeho funkce

27/2 RM 14
bod 24/2
2.
stanoví


v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 320,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo osobní asistentky náměstka s účinností od 1. 1. 2015


3.
bere na vědomí


že v souladu s usnesením č. 9/01 ZM 14 ze dne 10. 11. 2014 se mění organizační struktura MMO (příloha č. 2 Organizačního řádu MMO), a to v zařazení jednotlivých odborů do působnosti primátora a náměstků


4.
schvaluje 


v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2015



Hlasování: 8-0-0




28/2 RM 14
bod 25/2
Projekt destinační management - Smlouva na realizaci propagační kampaně


Rada města


1. 
bere na vědomí

výsledky výběrového řízení na zpracovatele propagační kampaně turistické oblasti Opavské Slezsko a výsledné pořadí uchazečů dle důvodové zprávy


2.
schvaluje

smlouvu (MMOPP00EKHOT) na realizaci propagační kampaně v turistické oblasti Opavské Slezsko uzavřenou mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou Habakuk H  M, s. r. o, Otakara Březiny 409, 250 82, Úvaly, IČ: 24167797 zastoupenou Bc. Hanou Štičkovou, jednatelkou



Hlasování: 9-0-0



29/2 RM 14
bod 26/2
Řídící výbor Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy – změna členů


Rada města


1.
schvaluje 


Dodatek č. 1 Statutu Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy s účinností od 25. 11. 2014

29/2 RM 14
bod 26/2
2.
odvolává



členy Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy, prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., Ing. Pavlu Brady, Bc. Hanu Brňákovou, Ing. Jindřicha Paskera, Michala Krejčího, MVDr. Stanislava Kubesu a Doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. v souladu s článkem III, odst. 5, písm. a) Statutu Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy


3. 
jmenuje


Bc. Martina Vítečka, primátora města, předsedou Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy a Mgr. Simonu Bierhausovou, Josefa Stiborského, Mgr. Libora Menšíka, Dalibora Hrdu, Milana Koláře, Réného Holušu a Martina Petráska členy Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy v souladu s článkem III, odst. 3 Statutu Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy



Hlasování: 10-0-0



30/2 RM 14
bod 27/2
Řídící výbor aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy – změna členů



Rada města


1.
schvaluje



Dodatek č. 1 Statutu Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy s účinností od 25. 11. 2014


2.
odvolává

a)
členy Řídícího výboru aktualizace strategického dokumentu Statutárního města Opavy s hlasovacím právem, prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., Ing. Pavlu Brady, Daniela Žídka, Mgr. Olgu Pavlíčkovou, Mgr. Zdeňka Frélicha a Bc. Hanu Brňákovou v souladu s článkem III, odst. 5, písm. a) Statutu Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy


b)
člena Řídícího výboru aktualizace strategického dokumentu Statutárního města Opavy bez hlasovacího práva, Ing. Hanu Tvrdou, v souladu s článkem III, odst. 5, písm. a) Statutu Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy


3.
jmenuje 

a)
nové členy Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy s hlasovacím právem
	Bc. Martin Víteček, primátor - předseda

Mgr. Simona Bierhausová
Josef Stiborský
Ing. Lukáš Kovařík
Martin Petrásek
Mgr. Libor Menšík
s účinností od 25. 11. 2014
30/2 RM 14
bod 27/2
b)
nového člena Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy bez hlasovacího práva
	Mgr. Barboru Bendíkovou

s účinností od 25. 11. 2014


Hlasování: 10-0-0



31/2 RM 14
bod 28/2
Kupní smlouva

Rada města




schvaluje



Kupní smlouvu, (MMOPP00B1M97), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Pavlou Brady, bytem Opava  za cenu 250,00 Kč s DPH



Hlasování: 10-0-0



32/2 RM 14
bod 29/2
Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva a schůzí rady Statutárního města Opavy v roce 2015


Rada města



odročuje


a)
projednání harmonogramu termínů zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy v roce 2015 

b)
projednání harmonogramu termínů schůzí rady Statutárního města Opavy 
v roce 2015



Hlasování: 10-0-0



33/2 RM 14
bod 30/2
Pravidla rozpočtového provizoria a záměr přijetí externích zdrojů

Rada města



odročuje



projednání Pravidel rozpočtového provizoria a záměr přijetí externích zdrojů
 


Hlasování: 10-0-0 






34/2 RM 14
bod 31/2
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014 - 2016

Rada města



schvaluje


Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014 - 2016 pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 10-0-0



35/2 RM 14
bod 32/2
Granty 2015 – vyhlášení a stanovení podmínek jednotlivých grantových programů

Rada města


1.
doporučuje 


zastupitelstvu města vyhlásit grantové okruhy pro rok 2015 
ke dni 17. 12. 2014 s termínem odevzdání žádostí do 26. 01. 2015 včetně:

Sport 
1.1. Podpora sportovních akcí
1.2. Pravidelná sportovní činnost – poukázkový systém

Kultura
2.1.  Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže
2.2.  Podpora kulturních akcí ve městě
2.3.  Ediční činnost
2.4. Reprezentace města

Životní prostředí a EVVO
3.1. Podpora akcí a aktivit EVVO
3.2. Podpora činnosti neziskových organizací
3.3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

pro předložení zastupitelstvu města


2.
ukládá


tajemníkovi magistrátu předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města
Z: JUDr. Tomáš Elis
T: 15. 12. 2014

3.
schvaluje


podmínky jednotlivých grantových programů pro rok 2015







35/2 RM 14
bod 32/2

Grantové okruhy






Grantové programy
Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu
Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu
Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

SPORT
1.1.

Podpora sportovních akcí

10 000 Kč
40 000,- Kč
20%


1.2.

Pravidelná sportovní činnost    (6 – 19 let vč.)
poukázkový systém
poukázkový systém

poukázkový systém

KULTURA
2.1.

Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže
20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%


2.2.

Podpora kulturních akcí ve městě
20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%


2.3.

Ediční činnost

20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%


2.4.

Reprezentace města

20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%

Živ. prostředí a EVVO

Živ. prostředí a EVVO
3.1.

Podpora akcí a aktivit EVVO
5 000 Kč
40 000,- Kč
20%


3.2.

Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí
20 000 Kč
100 000 Kč
0 %

(spoluúčast vítána)


3.3.

Podpora opatření ve prospěch životního prostředí
5 000,- Kč
40 000,- Kč
0 %

(spoluúčast vítána)

                     
                     Hlasování: 9-0-1





36/2 RM 14
bod 34/2
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


1.
bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 
36/2 RM 14
bod 34/2
2.
revokuje


usnesení č. 1784/51 RM 12 ze dne 26. 11. 2012 (Rada města souhlasí se zveřejněním hlasování členů RMO v číselném formátu v usnesení RMO)


Hlasování: 10-0-0




37/2 RM 14
bod 38/2
Obecně závazná vyhláška č. X/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu – návrh


Rada města



schvaluje



upravený návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se sazbou poplatku ve výši 495,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0



38/2 RM 14
bod 39/2
Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla k užívání

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP009KOZA mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ: 00300535, zastoupeným Mgr. Simonou Bierhausovou, 1. náměstkyní primátora  a panem Bc. Martinem Vitečkem


b)

smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP009KOYFmezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a paní Mgr. Simonou Bierhausovou


c)
smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP009KOL8 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a panem Mgr. Daliborem Halátkem


Hlasování: 10-0-0







39/2 RM 14
bod 40/2
Veřejně prospěšné práce – dodatek č. 1

Rada města



schvaluje



a)
zřízení 3 pracovních míst „uklízeči veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2015 na MČ Malé Hoštice


b)      
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-VN-47/2014 (MMOPP00CX2G3) uzavřenou mezi statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Ostravě, kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č. p. 2712/4, Předměstí, 746 01  Opava 1, IČ: 72496991, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava, krajské pobočky v Ostravě
 


Hlasování: 10-0-0





                    Bc. Martin Víteček 	 v.r.                                       Mgr. Simona Bierhausová  v.r.
               primátor			               	                                           1. náměstkyně primátora

