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Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 17. 12. 2013 se zúčastnili
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Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
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2668/26MRM 13
bod 1/M26
Granty 2014 – změna zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu SMO


Rada města



schvaluje

a)
Zásady pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy pro oblast kultury s účinností od 18.12.2013


b)
Zásady pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy pro oblast sportu s účinností od 18.12.2013


c)
Zásady pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy pro oblast životního prostředí a EVVO s účinností 
od 18.12.2013


Hlasování: 7-0-0



2669/26MRM 13
bod 2/M26
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.8 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě
     1. Lenka Šišmová, trvale bytem Tyršova 25, Opava
     2. Marta Komárková, trvale bytem, Třída Spojenců 11, Opava
     3. Barbora Dajčová, trvale bytem U Střelnice 7, Opava
     


byt č.3 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě
1. Lenka Zemanová, trvale bytem Jaselská 11, Opava
2. Jaroslav Šiška, trvale bytem Jaselská 27, Opava
     3. Barbora Dajčová, trvale bytem U Střelnice 7, Opava
     4. Václav Blaha, trvale bytem Malé Heraltice 46
 


byt č.1 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15A v Opavě
1. Anna Giňová, trvale bytem Čermná ve Slezsku 8
2. Květoslava Pospíšilová, trvale bytem Moravice 15
      3. Jakub Gančař, trvale bytem Masarykova třída 25, Opava
      4. Václav Blaha, trvale bytem Malé Heraltice 46
      5. Barbora Dajčová, trvale bytem U Střelnice 7, Opava
      


byt č.16 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 3 v Opavě
1. Markéta Račková, trvale bytem Černá 3, Opava
2. Jakub Gančař, trvale bytem Masarykova třída 25, Opava
      3. Klára Selníková, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      4. Květoslava Pospíšilová, trvale bytem Moravice 15
      5. Iveta Heimová, trvale bytem Těchonín 80
      6. Barbora Dajčová, trvale bytem U Střelnice 7, Opava
 7. Jaroslav Šiška, trvale bytem Jaselská 27, Opava
      8. Václav Blaha, trvale bytem Malé Heraltice 46

2669/26MRM 13
bod 2/M26

byt č.28 velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
1. Jan Schneider, trvale bytem 6. května 1, Zlatníky
2. Klára Selníková, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
3. Soňa Ausficírová, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
4. Věra Pačková, trvale bytem Opavská 55, Zábřeh
5. Jaroslav Šiška, trvale bytem Jaselská 27, Opava
      6. Iveta Heimová, trvale bytem Těchonín 80
      7. Barbora Dajčová, trvale bytem U Střelnice 7, Opava



Hlasování: 7-0-1

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    




3.
bere na vědomí


„Vyjádření k zařazení žádosti p. Aladára Bilého do výběrového řízení 
na městský byt“


Hlasování o bodech 2 a 3: 8-0-0



2670/26MRM 13
bod 3/M26
Prodej hasičského automobilu TATRA 148 CAS 32 pro JSDH

Rada města



schvaluje


a)
prodej hasičského automobilu Tatra 148 CAS 32 za cenu ve výši 
140.000,00 Kč

b)
kupní   smlouvu   (MMOPP00BJXZY)   mezi   Statutárním   městem  Opava, se  sídlem Horní  náměstí 69,  746 26 Opava,  IČ: 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a firmou Štrkopiesky Hrubá Borša s.r.o. IČO  35 938 064 zastoupenou  Zdeňkem Olivou

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/327



v příjmech – MČ Podvihov




příjmy z prodeje ostat.dlouh.majetku




(3639,3113,00000000,0820,00093920000000)
+  140.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




nákup ostatních služeb




požární ochrana-revize dýchačů




(5512,5169,00000000,0820,0002530000000)
+ 60.000,00 Kč








MČ Podvihov - rezerva




(6409,5901,00000000,0820,0000000000000)
+ 80.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0

2671/26MRM 13
bod 4/M26
Smlouva o dílo - Zpracování rozptylové studie pro město Opava

Rada města



schvaluje


smlouvu, (MMOPP00EAJSH), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou Ostrava, Institutem environmentálních technologií, 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, IČ: 61989100, zastoupenou prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem, za cenu nejvýše přípustnou  206.000,00 Kč včetně DPH


Hlasování: 7-0-0


2672/26MRM 13
bod 5/M26
Smlouva o výpůjčce

Rada města



schvaluje



Smlouvu o výpůjčce, (MMOPP00B1P56), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ:00551023, zastoupená Mgr. Davidem Novákem, ředitelem odboru centrálních nákupů, právní podpory a správy majetku


Hlasování: 7-0-0


2673/26MRM 13
bod 6/M26
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, (MMOPP00DEUYJ) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí IČ 28628250, zastoupenou Ivo Kurečkou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. 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. 2789 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, Holasická, p.č. 2744, MSK, rozš. kNN“ 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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bod 6/M26
b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8PBE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janem Böhmem a Veronikou Böhmovou, oba bytem Opava, pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky kanalizace do pozemků parc.č. 2890/94, 2890/89 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Novostavba rodinného domu s garáží včetně přípojek IS, zpevněných ploch a oplocení na parc.č. 2890/92, k.ú. Opava-Předměstí“ 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, (MMOPP00E8OZ9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OPAVLEN OPAVA, a.s. se sídlem Jaselská 2942/31, 746 01  Opava, 
IČ 47676094, jednající Ing. Milošem Podolským, předsedou představenstva pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 2940/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Vodovodní přípojka pro objekt 
na pozemku parc.č. 5/1 v k.ú. Opava-Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8OUY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Filipem Davidem  a Gabrielou Davidovou, oba bytem Opava, pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace a přípojky plynu 
do pozemku parc.č. 3030 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Rodinný dům, Opava, Heydukova 5, parc.č. 601/6, 601/7, k.ú. Opava - Předměstí“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene pozemcích Statutárního města Opavy

e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8PEZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Bc. Lukášem Konečným a Martinou Konečnou, oba bytem Opava, Malé Hoštice, pro umístění mostku z železobetonových trubek nad pozemkem parc.č. 235/1 v k.ú. Malé Hoštice za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 307/3 v k.ú. Malé Hoštice z veřejné komunikace 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH

f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8PC9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Romanem Šípkem a MUDr. Petrou Šípkovou, oba bytem Opava, 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 636 v  k.ú.  Jaktař  pro zrealizovanou stavbu: „Výstavba vodovodní přípojky k RD parc.č. 630 v k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
2673/26MRM 13
bod 6/M26
g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8PFU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Kamilem Hrbáčem a Petrou Hrbáčovou, oba bytem Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v pozemcích parc.č. 1566/1, 2066/1 v  k.ú. Jaktař  pro zrealizovanou stavbu: „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 2067/1 v k.ú. Jaktař“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH


h) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8OWO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jiřím Sabó,  bytem Opava, pro umístění podzemního vedení splaškové kanalizace 
do pozemku parc.č. 3042 v k.ú. Jaktař pro stavbu: „Kanalizační řád, k.ú. Jaktař, ul. Kozí - Pavlovského“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

i)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8OVT) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností  Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha, IČ 01409948, jednající Ing. Slavomírem Pudišem, jednatelem a
Ing. Martinem Kronikou, jednatelem pro umístění vyústění přepadu 
ze vsakovací retenční nádrže kanalizace DN 300 na pozemku  parc.č. 626 v k.ú. Vávrovice a na pozemku parc.č. 626 v k.ú. Vávrovice zřízení připojení obslužné komunikace pro flotační stanici nacházející se na pozemku parc.č. 496/3 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Opavia Opava – rozšíření závodu 1. a 2. etapa, Opava – Vávrovice, ul. K Celnici 27 “ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy  

j)
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8OXJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, zaměstnancem a společností  Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. se sídlem Karolinská 661/4, 186 00 Praha, 
IČ 01409948, jednající Ing. Slavomírem Pudišem, jednatelem a Ing. Martinem Kronikou, jednatelem pro umístění nadzemního vedení vysokého napětí včetně podpěrných bodů (sloupů) na pozemcích parc.č. 478/5, 478/4, 478/3, 478/1, 479/1, 666, 626 v k.ú. Vávrovice a umístění podzemního vedení vysokého napětí v pozemku parc.č. 478/5 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Opavia Opava – rozšíření závodu 1. a 2. etapa, Opava – Vávrovice, ul. K Celnici 27“, SO 400- část 402, 403 Přeložka VN 22 kV“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy  

2673/26MRM 13
bod 6/M26
k) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00E8PAJ) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Jiřím Farnym, vedoucím regionální operativní správy sítí – Nový Jičín a Pavlem Sedlickým, technikem PZ MS seniorem specialistou – Nový Jičín  
pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 2890/89 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "NTL plynovod a nízkotlaká přípojka plynu pro rodinný dům na parcele parc.č. 2890/92 v k.ú. Opava – Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy  


l)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TRU) 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, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění přípojky podzemního vedení nízkého napětí do pozemku  parc.č. 798/29 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Opava, Ke Strážnici, přípojka kNN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy  


Hlasování: 7-0-0


2674/26MRM 13
bod 7/M26
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2184/6, 2960, 2997/1 v k.ú. Opava – Předměstí a umístění trafostanice 
na pozemku parc.č. 2184/6 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Husova, přemístění DTS“ 


b) 
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 702 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava, Komárov, 
U Tratě, 6RD, kNN“  


c) 
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 510/5, 510/2, 510/1, 3010, 422 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Hauerova, univerzita, pos. kNN“  


Hlasování: 7-0-0







2675/26MRM 13
bod 8/M26
Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla

Rada města



schvaluje



dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 
č. 281/D/OP/2011, (MMOPP00E8PK5) mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou Ing. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města týkající se umístění odvodňovací stoky v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 150 PVC na pozemku parc.č. 614/1 v k.ú. Vávrovice v rámci stavby „Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ Krnov – Úvalno – Brumovice – Holasovice – Opava - Velké Hoštice, SO 09.5 Odvodnění v Opavě“  


Hlasování: 7-0-0
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Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/328



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Divadelní klub - kotelna




(3311,6121,00000000,0220,0007632000000)
	 152.000,00 Kč









Slezanka - kotelna




(3613,6121,00000000,0220,0007632000000)
+ 152.000,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/329



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Opava – městské sady (plochy) – budovy, haly a stavby




(2212,6121,00000022,0220,0007645000000)
	 686.819,17 Kč









Opava – městské sady (plochy) – opravy a udržování




(2212,5171,00000022,0220,0007645000000)
+ 686.819,17 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2013/330



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000025)
+ 121.899,96 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000025)
+ 690.766,44 Kč
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ve výdajích – odbor školství




ZŠ Opava, Vrchní




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost projekt „Inovace výuky“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000025)
+ 121.899,96 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000025)
+ 690.766,44 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2013/331


da)
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00014004,0020,0002461000000)
+ 82.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




odd. havarijního a krizového řízení




ochranné pomůcky – činnost jednotek SDH




(5512,5132,00014004,0193,0002461000000)
+ 53.665,00 Kč








nákup materiálu – činnost jednotek SDH




(5512,5139,00014004,0193,0002461000000)
+ 1.858,00 Kč







ve výdajích – MČ Komárov




opravy a udržování – činnost jednotek SDH




(5512,5171,00014004,0800,0002461000000)
+ 16.464,00 Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




prádlo, oděv a obuv – činnost jednotek SDH




(5512,5134,00014004,0820,0002461000000)
+ 1.934,00 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek – činnost jednotek SDH




(5512,5137,00014004,0820,0002461000000)
+ 4.719,00 Kč








služby školení a vzdělávání – činnost jednotek SDH




(5512,5167,00014004,0820,0002461000000)
+ 3.360,00 Kč






db)
ve výdajích – kancelář tajemníka




odd. havarijního a krizového řízení




ochranné pomůcky – činnost jednotek SDH




(5512,5132,00000000,0193,0002530000000)
- 53.665,00 Kč








nákup materiálu – činnost jednotek SDH




(5512,5139,00000000,0193,0002530000000)
- 1.858,00 Kč
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ve výdajích – MČ Komárov




opravy a udržování – činnost jednotek SDH




(5512,5171,00000000,0800,0002530000000)
- 16.464,00 Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




prádlo, oděv a obuv – činnost jednotek SDH




(5512,5134,00000000,0820,0002530000000)
- 1.934,00 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek – činnost jednotek SDH




(5512,5137,00000000,0820,0002530000000)
- 4.719,00 Kč








služby školení a vzdělávání – činnost jednotek SDH




(5512,5167,00000000,0820,0002530000000)
- 3.360,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 82.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/332



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS)




(0000,4116,54515374,0020,0002489000000)
+ 3.275.174,77 Kč








neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)




(0000,4113,54190001,0020,0002489000000)
+ 192.657,33 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




projekt „Domovní kompostování – město Opava“




nákup ostatních služeb



FS
(3726,5169,54515374,0130,0002489000000)
+ 14.330,57 Kč


SFŽP
(3726,5169,54190001,0130,0002489000000)
+ 842,97 Kč



(3726,5169,00000000,0130,0002489000000)
- 15.173,54 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek



FS
(3726,5137,54515374,0130,0002489000000)
+ 3.214.128,20 Kč


SFŽP
(3726,5137,54190001,0130,0002489000000)
+ 189.066,36 Kč



(3726,5137,00000000,0130,0002489000000)
	 2.081.182,19 Kč




(3726,5137,00000020,0130,0002489000000)
	 1.000.000,00 Kč




(3726,5137,00000120,0130,0002489000000)
	 322.012,37 Kč








ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO



FS + SFŽP
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 49.464,00 Kč
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jedná se o příjem dotace na výdaj roku 2012 ve výši 49.464,00 Kč




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 15.173,54 Kč



(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 2.081.182,19 Kč



(6409,5901,00000020,0020,0002996000000)
+ 1.000.000,00 Kč



(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 322.012,37 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/333



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4123,38588005,0020,0007697000000)
+ 152.275,86 Kč








investiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4223,38588505,0020,0007697000000)
+ 18.299.632,55 Kč



jedná se o příjem dotace na akci „Kulturní dům Na Rybníčku“ realizovanou v minulých letech finančně krytou úvěrovým rámcem








ve financování – odbor finanční a rozpočtový




splátka úvěrového rámce



231 0800
(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
	 18.451.908,41 Kč







g)
Rozpočtové opatření č. 2013/334



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní přijaté neinvestiční 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)
+ 105.087,04 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




úroky – kanalizace Malé Hoštice



231 0800
(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 105.087,04 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2013/335



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00014018,0020,0002494000000)
- 15.396,90 Kč







ve výdajích – odbor školství




Program prevence kriminality – Asistent prevence kriminality




platy zaměstnanců




(4349,5011,00014018,0030,0002494000000)
- 10.374,90 Kč








ostatní osobní výdaje




(4349,5021,00014018,0030,0002494000000)
- 1.495,50 Kč
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sociální pojištění




(4349,5031,00014018,0030,0002494000000)
- 2.591,00 Kč








zdravotní pojištění




(4349,5032,00014018,0030,0002494000000)
- 935,50 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2013/336



ve výdajích – odbor majetku města




výkony TSO




údržba obsluhovaného majetku




studená voda




(3639,5151,00000000,0790,0001099000000)
- 45.000,00 Kč



opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0790,0001099000000)
+ 195.000,00 Kč








provoz RHS




studená voda




(3412,5151,00000000,0790,0001102000000)
+ 65.000,00 Kč



teplo




(3412,5152,00000000,0790,0001102000000)
- 175.000,00 Kč



plyn




(3412,5153,00000000,0790,0001102000000)
- 275.000,00 Kč



elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001102000000)
- 210.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(3412,5169,00000000,0790,0001102000000)
+ 390.000,00 Kč



opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001102000000)
+ 125.000,00 Kč








správa a údržba zimního stadionu




studená voda




(3412,5151,00000000,0790,0001103000000)
+ 75.000,00 Kč



elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001103000000)
- 150.000,00 Kč



pohonné hmoty a maziva




(3412,5156,00000000,0790,0001103000000)
+ 20.000,00 Kč








zimní údržba komunikací




nákup ostatních služeb




(2212,5169,00000000,0790,0002535000000)
+ 150.000,00 Kč



opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0790,0002535000000)
- 150.000,00 Kč








TSO – veřejné WC




nákup materiálu




(3639,5139,00000000,0790,0001109000000)
+ 15.000,00 Kč



studená voda




(3639,5151,00000000,0790,0001109000000)
	 35.000,00 Kč
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nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0790,0001109000000)
+ 35.000,00 Kč








údržba komunikací




opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0790,0002534000000)
	 200.000,00 Kč









Krnovská AS Park




nákup materiálu




(2219,5139,00000000,0790,0001107000000)
+ 75.000,00 Kč



opravy a udržování




(2219,5171,00000000,0790,0001107000000)
+ 25.000,00 Kč








čistota města




nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0790,0002536000000)
+ 440.000,00 Kč



platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům




(3745,5365,00000000,0790,0002536000000)
	 200.000,00 Kč









veřejná zeleň




nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0790,0002537000000)
+ 45.000,00 Kč



platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům




(3745,5365,00000000,0790,0002537000000)
	 15.000,00 Kč









veřejné osvětlení




elektrická energie




(3631,5154,00000000,0790,0002538000000)
	 595.000,00 Kč




opravy a udržování




(3631,5171,00000000,0790,0002538000000)
+ 550.000,00 Kč








údržba hřbitovů




opravy a udržování




(3632,5171,00000000,0790,0002539000000)
+ 30.000,00 Kč








smuteční obřadní síň




plyn




(3632,5153,00000000,0790,0002545000000)
	 90.000,00 Kč




elektrická energie




(3632,5154,00000000,0790,0002545000000)
	 20.000,00 Kč




opravy a udržování




(3632,5171,00000000,0790,0002545000000)
+ 110.000,00 Kč








fotbalový stadion




opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001104000000)
+ 90.000,00 Kč
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otický příkop




opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0790,0001098000000)
	 200.000,00 Kč









parkovací dům




elektrická energie




(2219,5154,00000000,0790,0001105000000)
	 100.000,00 Kč




opravy a udržování




(2219,5171,00000000,0790,0001105000000)
+ 25.000,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2013/337



ve výdajích – odbor školství




nákup ostatních služeb - BESIP




(2223,5169,00000000,0030,0001078000000)
- 3.480,00 Kč








ZŠ Riegrova - neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001078000000)
+ 3.480,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2013/338



ve výdajích – odbor majetku města




platby daní a poplatků




(3639,5362,00000000,0051,0000000000000)
- 19.239,00 Kč








nákup ostatních služeb-inzerce




(3639,5169,00000000,0051,0002544000000)
+ 19.239,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2013/339



ve výdajích – odbor majetku města




platby daní a poplatků




(3639,5362,00000000,0051,0000000000000)
- 600.000,00 Kč








KD Rybníček




plyn




(3392,5153,00000000,0051,0007697000000)
+ 364.110,00 Kč



elektřina




(3392,5154,00000000,0051,0007697000000)
+ 220.000,00 Kč



studená voda




(3392,5151,00000000,0051,0007697000000)
+ 10.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




KD Rybníček




mzdové náklady




(3613,5011,00000000,0192,0007697000000)
+ 1.295,00 Kč



povinné pojistné  na sociální zabezpečení




(3613,5031,00000000,0192,0007697000000)
+ 3.424,00 Kč



povinné pojistné  na veřejné 
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zdravotní pojištění




(3613,5032,00000000,0192,0007697000000)
+ 1.171,00 Kč






m)
	Rozpočtové opatření 2013/340



ve výdajích – odbor životního prostředí




Diskgolfové hřiště Stříbrné jezero – technická oprava položky




(3429,6121,00000000,0130,0007629000000)
	 65.395,00 Kč




(3429,5171,00000000,0130,0007629000000)
+ 65.395,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření 2013/341



ve výdajích – odbor majetku města




úhrada bezesmluvního užívání – ÚZSVM




(2219,5192,00000000,0052,0000000000000)
+ 1.504,00 Kč








nájemné




(6171,5164,00000000,0050,0000000000000)
	1.504,00 Kč







o)
Rozpočtové opatření č. 2013/342



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HKR




JSDH – stroje, přístroje, zařízení
- 33.000,00 Kč



(5512,6122,00000000,0193,0002530000000)




JSDH – nákup tabletu vč. příslušenství a programového vybavení




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
+ 21.000,00 Kč



(5512,5172,00000000,0193,0002530000000)
+ 12.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2013/343



ve výdajích – odbor informatiky




mapové podklady-nákup ost.služeb




(6171,5169,00000000,0170,0001081000000)
- 20.000,00 Kč








geografické informační systémy




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0001084000000)
- 138.500,00 Kč








programové vybavení-nákup ost.služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002527000000)
- 200.000,00 Kč








výpočetní technika-nákup ost.služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002528000000)
- 25.000,00 Kč








www stránky města




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0002529000000)
- 95.000,00 Kč
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programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0002527000000)
+ 200.000,00 Kč








nákup materiálu




(6171,5139,00000000,0170,0002528000000)
+ 25.000,00 Kč








www stránky města




programové vybavení




(6171,5172,00000000,0170,0002529000000)
+ 95.000,00 Kč








mapové podklady-ost.nákupy DNM




(6171,6119,00000000,0170,0001081000000)
+ 120.000,00 Kč








geografické informační systémy




programové vybavení




(6171,5172,00000000,0170,0001084000000)
+ 38.500,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2013/344



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence majetku




enviromentálně šetrný provoz




opravy a udržování-místní správa




(6171,5171,00000020,0051,0002476000000)
+ 35.159,00 Kč








opravy a udržování-tělocvična Krnovská




(3412,5171,00000020,0051,0002476000000)
+ 31.447,00 Kč








nákup materiálu-úsporná zářivková tělesa




(6171,5139,00000020,0051,0002476000000)
+ 7.600,00 Kč








stroje,přístroje a zařízení-místní správa




(6171,6122,00000020,0051,0002476000000)
- 20.000,00 Kč








budovy,haly a stavby  - nebytové prostory




(3613,6121,00000020,0051,0002476000000)
- 7.144,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




enviromentálně šetrný provoz




rezerva




(3792,5901,00000020,0130,0002476000000)
- 47.062,00 Kč
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r)
Rozpočtové opatření č. 2013/345



ve výdajích – odbor majetku města



ra)
oddělení správy a evidence majetku




nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0051,0000000000000)
- 10.000,00 Kč








studená voda-veřejná zeleň




(3745,5151,00000000,0051,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč







rb)
nákup ostatních služeb-náklady s prodejem domů




(3639,5169,00000000,0051,0001028000000)
             - 86.000,00 Kč








opravy a udržování – klub důchodců




(4359,5171,00000000,0051,0001069000000)
- 60.000,00 Kč








studená voda – Dukelská kasárna




(3613,5151,00000000,0051,0001069000000)
          + 146.000,00 Kč






s)
Rozpočtové opatření č. 2013/346



ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení havarijního a krizového řízení




DDHM




(5212,5137,00000000,0193,0000000000000)
- 48.000,00 Kč








DHIM-protipovodňová bariera




(5212,6122,00000000,0193,0000000000000)
+ 48.000,00 Kč






t)
Rozpočtové opatření č. 2013/347



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence majetku




průkazy energetické náročnosti




nákup ostatních služeb




(2115,5169,00000120,0051,0000000000000)
+ 15.000,00 Kč








budovy, haly a stavby




(2115,6121,00000120,0051,0000000000000)
- 15.000,00 Kč






u)
Rozpočtové opatření č. 2013/348



ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Šrámkova




neinvestiční příspěvek-mzdové náklady




(3113,5331,00000000,0030,0001000000032)
- 3.163,00 Kč



MS ve zpracování textů




neinvestiční příspěvek-účelově
- 18.634,70 Kč



vázaný




3113,5331,00000000,0030,0001002000032)
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 21.797,70 Kč






  2.
revokuje



Rozpočtové opatření č. 2013/349



k usn. 2590/73 a), rozpočtové opatření 2013/286,  RM 13 z 25.11.2013



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,36517003,0020,0007671000000)
- 4.334.289,70 Kč








ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,36517871,0020,0007671000000)
- 8.222.414,30 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




„Hozovo nábřeží“




opravy a udržování




(3745,5171,36517003,0220,0007671000000)
- 4.334.289,70 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007671000000)
+ 4.334.289,70 Kč








budovy, haly a stavby




(2219,6121,36517871,0220,0007671000000)
- 8.222.414,30 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007671000000)
+ 8.222.414,30 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový




splátka úvěrového rámce



231 0800
(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
+ 12.556.704,00 Kč






  3.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2013/350



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,36517003,0020,0007671000000)
+ 4.298.577,36 Kč








ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,36517871,0020,0007671000000)
+ 8.258.126,64 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




„Hozovo nábřeží“




opravy a udržování




(3745,5171,36517003,0220,0007671000000)
+ 4.298.577,36 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007671000000)
- 4.298.577,36 Kč





2676/26MRM 13
bod 9/M26


budovy, haly a stavby




(2219,6121,36517871,0220,0007671000000)
+ 8.258.126,64 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007671000000)
- 8.258.126,64 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový




splátka úvěrového rámce



231 0800
(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 12.556.704,00 Kč







 4.
bere na vědomí



Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně  platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně k projektu „Rekonstrukce kulturního domu na Rybníčku“



 5.
schvaluje 


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/351



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Odvod za porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,38588505,0020,0007697000000)
+ 74.855,00 Kč








Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 74.855,00 Kč






  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/352



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Penále za  porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,00000000,0020,0007697000000)
 + 53.053,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 53.053,00 Kč




6.
ukládá



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


Hlasování: 8-0-0












2677/26MRM 13
bod 10/M26
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX9L1, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Petrem Kašparem bytem Opava 6, na náklady související s účastí syna Alberta Kašpara na MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CX9PH, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Vladimírem Mrůzkem bytem Opava 6, na náklady související s účastí syna Vojtěcha Mrůzka na  MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP00CX9NR, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Rouskem bytem Opava 6, na náklady související s účastí syna Tomáše Rouska na MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč


d)
smlouvu, MMOPP00CX9OM, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janem Mrázkem bytem Opava 5, na náklady související s účastí syna Jana Mrázka na MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč


e)
smlouvu, MMOPP00CX9MW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jolanou Foltysovou bytem Opava 6, na náklady související s účastí dcery Sabiny Foltysové na MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč


  f)
Rozpočtové opatření č. 2013/353



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace sport




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 50.000,00 Kč








Petr Kašpar




(3419,5494,00000000,0020,0000325000000)
+ 10.000,00 Kč



Vladimír Mrůzek




(3419,5494,00000000,0020,0000469000000)
+- 10.000,00 Kč



Martin Rousek




(3419,5494,00000000,0020,0000470000000)
+ 10.000,00 Kč



Ing. Jan Mrázek




(3419,5494,00000000,0020,0000471000000)
+ 10.000,00 Kč



Jolana Foltysová




(3419,5494,00000000,0020,0000472000000)
+ 10.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0

2678/26MRM 13
bod 11/M26
Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO 
o provádění vyřazování a likvidaci majetku města

Rada města


1.
schvaluje



vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku SMO dle předloženého přehledu. Jedná se o majetek SMO ve výši 17.540.799,00 Kč a majetek odboru školství ve výši 486.834,00 Kč 


Hlasování: 8-0-0



2. 
ukládá



ředitelce Opavské kulturní organice navrhnout postup a předložit řešení umístění obrazu pana Mžyka, popřípadě zvážit jeho odprodej
Z: ředitelka OKO
T: 28. 2. 2014


Hlasování: 8-0-0




2679/26MRM 13
bod 12/M26
Městský dopravní podnik Opava, a.s. – odhad prokazatelné ztráty pro městskou hromadnou autobusovou a trolejbusovou dopravu na rok 2014

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o novém předběžném odhadu prokazatelné ztráty pro městskou autobusovou a trolejbusovou dopravu na rok 2014 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 2013


Hlasování: 8-0-0












2680/26MRM 13
bod 13/M26
Instalace termoregulačních ventilů

Rada města



schvaluje



Smlouvu o dílo MMOPP00DSR9J, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a Miroslavem Terberem se sídlem  Jezdkovice 71, 747 55 Jezdkovice, IČ 40357741  


Hlasování: 8-0-0




2681/26MRM 13
bod 14/M26
Řád veřejného pohřebiště

Rada města



bere na vědomí



Řád veřejného pohřebiště pro Statutární město Opava a jeho městské části s platností od 01.01.2014


Hlasování: 8-0-0




2682/26MRM 13
bod 15/M26
Plná moc

Rada města



schvaluje



zastupování Statutárního města Opavy ve všech úkonech v rámci správního řízení ve věci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Stará ves u Bílovce Ing. Petrou Schwallerovou, zaměstnankyní příspěvkové organizace Městské lesy Opava, v rozsahu dle přiložené plné moci


Hlasování: 8-0-0












2683/26MRM 13
bod 16/M26
Mandátní smlouva SIPO

Rada města



schvaluje



mandátní smlouvu č. nSIPO 07 – 497/2013, (MMOPP00ECAA0), 
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 Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, zastoupenou Irenou Krzokovou, ředitelkou odboru zpracování centrálních úloh


Hlasování: 8-0-0



2684/26MRM 13
bod 17/M26
Smlouvy o nájmu nebytových prostor


Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o nájmu Restaurace Domu umění MMOPP00DG4YV mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  prof. PhDr.  Zdeňkem   Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Ambiance cuisine s.r.o. se sídlem Solná 34/15, 746 01 Opava, IČ 01614100, zastoupenou Dušanem Hájkem, jednatelem (nebytový prostor na adrese Pekařská 12, Opava – Dům umění)

b)
smlouvu o pronájmu budovy MMOPP00DG4X0 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  prof. PhDr.  Zdeňkem   Jiráskem, CSc., primátorem města     a společností NOVUS BIKE s.r.o. se sídlem Vančurova 2985/20,     746 01 Opava - Předměstí, IČ 25821229, zastoupenou Zdeňkem Kalužíkem, jednatelem (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)

c)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG4ZQ mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,     746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  
prof. PhDr.  Zdeňkem   Jiráskem, CSc., primátorem města  a společností Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, zastoupenou Ing. Danielem Rubriciusem, MBA a  paní Blankou Pellantovou na základě plné moci ze dne 1.12.2012 
a 1.11. 2013


Hlasování: 8-0-0


2.
ukládá



předsedovi majetkové komise RMO svolat nejpozději do 9. 1. 2014 schůzku komise za účelem projednání nabídky na pronájem KD 
Na Rybníčku  a předložit své stanovisko na RMO dne 13. ledna 2014 
Z: předseda majetkové komise RMO
T: 13. 1. 2014


Hlasování: 7-0-1



2685/26MRM 13
bod 18/M26
Darovací smlouva – dar na údržbu zeleně


Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00E3955), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. se sídlem Karolínská 661, 186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 01409948, zastoupenou Slavomírem Pudišem, jednatelem a Martinem Kronikou, jednatelem  


Hlasování: 8-0-0
                    





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

