	17	28. RMO 16.12.2015 
file_0.png


file_1.wmf


Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 28. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 16.12.2015




Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 16.12.2015 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
p. Josef Stiborský
p. Adam Ludvik Kwiek
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Ing. Jana Onderková
Mgr. Renata Mrákotová
Mgr. Silvie Vltavská
Mgr. Jana Foltysová
Bc. Magdaléna Hájková
Ing. Milena Skazíková
Ing. Zdenka Galgonková
Ing. Martina Věntusová
Bc. Anna Kůsová Sotolářová
p. Radomír Bittner

Hosté:
Ing. Libor Witassek, MBA
p. Miroslav Glos


	
938/28 RM 15
1/28
Smlouva o výpůjčce víceúčelové tělocvičny v Komárově


Rada města


schvaluje


smlouvu MMOPP00ELLNT, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Základní školou 
a Mateřskou školou Opava-Komárov – příspěvková organizace se sídlem 
U Školy 52/1, 747 70 Opava-Komárov, IČ: 70 999 163, zastoupenou 
Mgr. Tomášem Weichtem, ředitelem



Hlasování: 7-0-0



939/28 RM 15
2/28
Změny platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města


schvaluje

a)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Simoně Bierhausové, ředitelce Mateřské školy Dětský svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


b)
změnu ve výši příplatku za vedení Ludmile Knoppové, ředitelce Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


c)
změnu ve výši příplatku za vedení Bc. Evě Matuškové, ředitelce Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


d)
změnu ve výši příplatku za vedení Bc. Ivě Otipkové, ředitelce Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


e)
změnu ve výši příplatku za vedení Bc. Anně Pavelkové, ředitelce Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


f)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Janě Marečkové, ředitelce Základní školy Opava-Kylešovice s účinností od 1. 1. 2016 


g)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Pavlu Dominikovi, řediteli Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


h)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Karlu Frýdlovi, statutárnímu zástupci pověřenému vedením Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


i)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Ivaně Lexové, ředitelce Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


j)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Pavlu Gregorovi, řediteli Základní školy 
a Mateřské školy Opava-Vávrovice – příspěvková organizace s účinností 
od 1. 1. 2016
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k)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Monice Jarošové, ředitelce Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace s účinností 
od 1. 1. 2016


l)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Michalu Vitáskovi, řediteli Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


m)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Dagmar Mlčochové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice – příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


n)
změnu ve výši příplatku za vedení Ing. Miladě Pazderníkové, ředitelce Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


o)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Romanu Podzemnému, řediteli Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


p)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Aleši Moravcovi, řediteli Základní školy 
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace s účinností 
od 1. 1. 2016


q)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Tomáši Weichtovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov – příspěvková organizace s účinností 
od 1. 1. 2016


Hlasování 8-0-0


940/28 RM 15
3/28
Změna odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6
příspěvková organizace na rok 2015


Rada města


schvaluje


změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace na rok 2015


Hlasování: 8-0-0



941/28 RM 15
4/28
Dodatek č. 4 ke „Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji"


Rada města


schvaluje


dodatek č. 4 MMOPP00EP3XH ke smlouvě, MMOPP008X9OI ze dne 8. 4. 2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Státní tiskárnou cenin, státní podnik se sídlem Růžová 943/6, 110 00 Praha 1, 
IČ 00001279, zastoupená Ing. Pavlem Novákem, generálním ředitelem


Hlasování: 8-0-0

942/28 RM 15
5/28
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00APNPL) ke smlouvě, (MMOPP00APNFZ) ze dne 
25. 8. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem  Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady



Hlasování: 8-0-0


943/28 RM 15
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SMLOUVA O DÍLO - Výměna koberců Krnovská 71 B, Opava

Rada města


schvaluje


smlouvu o dílo (MMOPP00FG9X3), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností PODLAHY OPAVA s.r.o. se sídlem Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava, IČ 02371154, zastoupenou Jakubem Zygulou, jednatelem


Hlasování: 8-0-0


944/28 RM 15
7/28
Investiční akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ 
– dohoda o způsobu odstranění vad díla

Rada města


schvaluje


dohodu o způsobu odstranění vad díla č. 45/2015/PRI (MMOPP00GGO15) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností HOCHTIEF CZ a.s. se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha, IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468, zastoupenou vedoucím nabídkového týmu Ing. Pavlem Mertou a specialistou výrobního ředitele Ing. Janem Jelínkem realizované akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ (I. etapa), pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0
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8/28
Smlouva o provozování reklamních zařízení – dodatek č. 1

Rada města


schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP00EIPLE) ke smlouvě, (MMOPP006QY26) ze dne 11.1.2006 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a euroAWK s.r.o. se sídlem Konopišťská 739/16, 100 00 Praha 10 – Vršovice, zastoupenou Bc. Kateřinou Sekytovou, prokuristkou


Hlasování: 8-0-0


946/28 RM 15
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Průkazy energetické náročnosti budov

Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00EIPM9), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a C.E.I.S.CZ,s.r.o. se sídlem Masarykovy sady 51/27, 737 01 Český Těšín, IČ 25843931, zastoupenou Ing. Milanem Szotkowskim, jednatelem 


Hlasování: 7-0-1 
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Uplatnění předkupního práva

Rada města


neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následující nabízené nemovitostí:


spoluvlastnického podílu na objektu bez č.p./č.o. jiná stavba, ležícím na pozemku parc.č. st.2731/1 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který je ve vlastnictví Ministerstva obrany České republiky za nabízený podíl na kupní ceně  20 215,16 Kč,   pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0
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Ukončené a proplacené dotační projekty

Rada města


bere na vědomí


stav skutečně proplacených dotací u projektů s názvem „Městské sady - městský náhon a sedimentační nádrž“, „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury 
a veřejného osvětlení“ a „Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská“ ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování MMO


Hlasování: 8-0-0
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Úprava plánu kontrol oddělení kontroly MMO v roce 2015


Rada města


schvaluje


upravený plán kontrol oddělení kontroly MMO v roce 2015


Hlasování: 8-0-0
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Ukončený a proplacený dotační projekt – „Plán udržitelné městské mobility Opava“


Rada města


bere na vědomí


stav skutečně proplacené dotace u projektu s názvem „Plán udržitelné městské mobility Opava“ ve správě odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy


Hlasování: 8-0-0


951/28 RM 15
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Výměna zastaralých objednávkových boxů na jídelnách

Rada města


schvaluje


v souladu s článkem IX. odst. 2. Písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava výměnu zastaralých objednávkových boxů na jídelnách v hodnotě 370.000,00 Kč bez DPH


Hlasování: 8-0-0





952/28 RM 15
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Licenční smlouva

Rada města


schvaluje


Licenční smlouvu (MMOPP00GBYVU) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností System4U s.r.o., se sídlem Brno 603 00, Křížová 18, IČ: 26945231, DIČ: CZ26945231Ing. Davidem Peřinou, jednatelem, ve výši 307 098,00 Kč s DPH 


Hlasování: 8-0-0



953/28 RM 15
16/28
Majetek ve správě TSO s.r.o. – nájemní smlouvy, záměr pronájmu (Městské lázně Opava, Tyršův stadion)


Rada města


schvaluje

a)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v Opavě, (MMOPP00GDAGV), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 05.08.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností Klub plaveckých sportů Opava se sídlem Zámecký okruh 38/4, Město, 746 01 Opava, IČ 47815345, zastoupenou Ing. Václavem Jedličkou, předsedou


b)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v Opavě, (MMOPP00GDADA), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 05.08.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Emou Wernerovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku se sídlem Zámecký okruh 38/4, 746 01 Opava, IČ 22961372


c)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v Opavě, (MMOPP00GDAE5), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 05.08.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Marií Páclovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku se sídlem Hany Kvapilové 935/15, 746 01 Opava, IČ 60948167


d)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v Opavě, (MMOPP00GDAF0), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 05.08.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Jaroslavou Markovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku se sídlem U Pošty 251/8, 746 01 Opava, IČ 44181701
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e)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v Opavě, (MMOPP00GDACF), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 05.08.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Kamilem Hendrychem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku se sídlem Náplatkova 78/2, 747 06 Chvalíkovice, IČ 47200936

f)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání v Městských lázních v Opavě, (MMOPP00FGA98), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 05.08.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností KVP servis s.r.o., se sídlem Wolkerova 1716/58B, 747 05 Opava, Kateřinky, IČ 28608771

g) 
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytového prostoru označeného jako tělocvična a nebytového prostoru označeného jako místnost č. 2.08, určená pro trenéra, o výměře 9,25 m2, nacházejícího se ve II. NP, umístěných v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku parc. č. 2702/389, zastavěná plocha a nádvoří, v kat. území Opava-Předměstí, kterýžto nájem byl založen Smlouvou o nájmu nebytových prostor ve sportovním zařízení na Tyršově stadionu v Opavě uzavřenou dne 07.10.2013 a Dodatkem č. 1 uzavřeným dne 17.12.2013 mezi statutárním městem Opava, zastoupeným na základě plné moci ze dne 27.09.2013 společností Technické služby Opava s.r.o., jako pronajímatelem a občanským sdružením KST Slezan Opava se sídlem Pekařská 401/32, 746 01 Opava, IČ 70630224, jakožto nájemcem, a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 31.12.2015 na novou platnost smlouvy do dne 31.12.2016 (budova Tyršova stadionu v Opavě – tento nebytový prostor byl zrekonstruován v rámci projektu "Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu", registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01116)


Hlasování: 8-0-0 
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Pravidla využití finančních prostředků určených pro městské části SMO a pro změny přílohy č. 2 Statutu SMO


Rada města


schvaluje


Pravidla využití finančních prostředků určených pro městské části statutárního města Opavy a pro změny přílohy č. 2 Statutu statutárního města Opavy s účinností od 1. 1. 2016


Hlasování: 8-0-0


955/28 RM 15
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Kupní smlouva – nákup mobilních telefonů

Rada města


schvaluje



kupní smlouvu MMOPP009KQKZ mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Petrem Voltrem, sídlo 
Reální 172/2 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 60813539 


 Hlasování: 8-0-0


956/28 RM 15
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Schválení smlouvy mezi statutárním městem Opava a Slezskou univerzitou v Opavě na zpracování analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb poskytovaných na území města Opavy jako podkladu pro zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2017 – 2019


Rada města


schvaluje

	

smlouvu mezi statutárním městem Opava a Slezskou univerzitou v Opavě na zpracování analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb poskytovaných na území města Opavy jako podkladu pro zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2017 – 2019


	

Rozpočtové opatření č. 2015/333


ve výdajích – odbor sociálních věcí



nespecifikované rezervy




(6409,5901,000000000,0040,0000000230000)
 - 250.000,00 Kč








Slezská univerzita v Opavě




nákup služeb




(4349,5169,000000000,0040,0000233230000)
+ 250.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0 



957/28 RM 15
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Smlouvy o nájmu, záměr pronájmu, souhlas s umístěním sídla spolku

Rada města

1.
schvaluje


smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, PID: MMOPP009XG8W, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města              a DATA EUROINFO spol. s r.o. se sídlem U Fortny 50/1, 746 01 Opava,           IČ 48398314, zastoupenou Martou Dostálovou, jednatelkou (prostor na adrese Hrnčířská 15, Opava)


2.
schvaluje


dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání,                 PID MMOPP009XG2Q, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a REALIKA – realitní kancelář, s.r.o. se sídlem Dolní náměstí 140/25, 746 01 Opava – Město, IČ 26880288, zastoupenou      Mgr. Ivanou Sýkorovou, jednatelkou (prostor na adrese Dolní náměstí 23, Opava)
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3.
schvaluje


záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží 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)


4.
neschvaluje


souhlas s umístěním sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, spolku Občanské sdružení skalničkářů „IRIS“, IČ 22901434, zastoupeným Ing. Dagmar Kůrečkovou, předsedkyní, v budově č.p. 353, objekt k bydlení, umístěné na pozemku parc.č. 513/1, 513/2 a 513/3, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava - Město, zapsané na LV č. 168, na adrese Masarykova třída 25, Opava 


5.
neschvaluje


souhlas s umístěním sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, spolku ZÁKLADNÍ ORGANIZACE ČESKÉHO ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU ZAHRADNÍ OPAVA, IČ 72552361, zastoupeným Petrem Janíkem, tajemníkem, v budově č.p. 382, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 285, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava - Město, zapsané na LV č. 168, na adrese Horní náměstí 69, Opava (Magistrát města Opavy)


Hlasování: 8-0-1 
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


schvaluje


bezúplatný převod pozemku parc.č. 98/1 – zahrada z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu do vlastnictví Statutárního města Opavy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0


959/28 RM 15
22/28
Smlouva o svěření nalezených psů Městskému útulku v Opavě


Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00FUGYJ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem a Obcí Kobeřice se sídlem Slezská 195/53, 747 27 Kobeřice,          IČ 00300241, zastoupenou Ing. Lukášem Kubným, starostou


Hlasování: 8-0-0

960/28 RM 15
24/28
Personální záležitosti

Rada města

1.
zřizuje


nové pracovní místo „sociální pracovnice“ na odboru sociálních věcí, oddělení sociálních služeb a komunitního plánování, s účinností od 1. 1. 2016


2.
stanoví


v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 321,5 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. 2016


3.
schvaluje 


v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2016


Hlasování: 8-0-0




961/28 RM 15
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Slezské divadlo Opava

Rada města


schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2015/334


ve výdajích – odbor kanceláře primátora, oddělení kultury



Neinvestiční příspěvek Slezskému divadlu Opava




(3311,5331,00000120,0121,0001000000034)
+ 1.500.000,00 Kč 


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002993000000)
- 1.500.000,00 Kč 






b)
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu: 


Odvětvový odbor:


Kancelář primátora


Název organizace: Slezské divadlo Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz
68.000.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
  3.000.000,00


limit mzdových prostředků
                            42.500.000,00
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specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
                             6.000.000,00


Hlasování: 7-0-0



962/28 RM 15
26/28
Velikonoční trhy Opava 2016

Rada města

1.
schvaluje

	

výběrovou komisi pro výběr obsazení stánků na Velikonočních trzích Opava 2016 ve složení: 
Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora
Mgr. Jana Foltysová, vedoucí odboru kancelář primátora
Bc. Eva Týlová, vedoucí oddělení Městského informačního centra
Bc. Magdaléna Hájková, referent odboru kancelář primátora
Bc. Eva Hrdličková, DiS., referent Městského informačního centra


	

znění vzorových smluv pro zajištění akce „Velikonoční trhy Opava 2016“: smlouva o reklamní činnosti, smlouva o podnájmu a smlouva darovací dle příloh číslo 1, 2 a 3 tohoto bodu 


	

znění výzvy k podávání nabídek na pronájem stánků


	

Pravidla Velikonočních trhů Opava 2016


	

Rozpočtové opatření č. 2015/335


ve výdajích – odbor kancelář primátora



Akce města - nájemné




(3399,5164,00000000,0120,0001056000000)
   +110.000,00 Kč



Ediční činnost - služby




(3319,5169,00000000,0120,0002514000000)
-  60.000,00 Kč



(Zahraniční vztahy - služby




(2191,5169,00000000,0120,0001052000000)
   -50.000,00 Kč


 2.
pověřuje

	

výběrovou komisi rozhodováním o obsazení stánků na „Velikonočních trzích Opava 2016“

	

Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu smluv s vybranými nájemci stánků na Velikonočních trzích, zájemci o reklamu a dárci dle bodu 1b) tohoto usnesení


	

Mgr. Ing. Jaroslava Machovského, vedoucího oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce odboru Kancelář primátora k uzavření a podpisu smluv s vybranými nájemci stánků na Velikonočních trzích, v případě nepřítomnosti Mgr. Jany Foltysové, vedoucí odboru Kancelář primátora
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Bc. Evu Týlovou, DiS., vedoucí Městského informačního centra, k uzavření a podpisu smluv s vybranými nájemci stánků na Velikonočních trzích, v případě nepřítomnosti Mgr. Jany Foltysové, vedoucí odboru Kancelář primátora a v případě nepřítomnosti Mgr. Ing. Jaroslava Machovského, vedoucího oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce odboru Kancelář primátora



Hlasování: 8-0-0


963/28 RM 15
27/28
Licenční smlouva na zhotovení „Grafického zpracování zpravodaje Hláska včetně šablon“


Rada města


schvaluje


smlouvu, (PID MMOPP00BE05C), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Agenturou API s.r.o., Štítinského 327/7, Mariánské hory, 709 00 Ostrava, IČ: 25844091, zastoupenou Mgr. Lenkou Veličkovou, jednatelkou a výkonnou ředitelkou 



Hlasování: 7-0-0
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Změna odpisového plánu Knihovny Petra Bezruče v Opavě

Rada města


schvaluje

a)
změnu odpisového plánu Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové organizace, Nádražní okruh 695/27, Opava, na rok 2015


b)
změnu závazných ukazatelů rozpočtu: 


Odvětvový odbor: Kancelář primátora


Název organizace: Knihovna Petra Bezruče v Opavě


účel
částka


Příspěvek na provoz
13.400.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
  543.500,00


limit mzdových prostředků
                            7.170.000,00


Hlasování: 8-0-0







965/28 RM 15
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Bytové záležitosti

Rada města


schvaluje 



mimořádné přidělení volné ubytovací jednotky č.10 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě p. Jaroslavu Dvořákovi trvale bytem Opava za podmínky úhrady dluhu na komunálním odpadu ve výši 3.195,00 Kč a to nejpozději do 29.2.2016


Hlasování: 6-1-1


966/28 RM 15
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Výběrová řízení na byty

Rada města

1.
schvaluje  


Byt č.4 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě
      1. Vladimíra Kremrová, trvale bytem Ratibořská 46, Opava
      2. Veronika Marethová, trvale bytem Fügnerova 79, Opava
      3. Rozálie Pospiechová, trvale bytem Náměstí 38, Sudice
      4. Robert Čarný, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      5. Johana Danišová, trvale bytem Na Pastvisku 14, Opava
      6. Jan Píza, trvale bytem Sadová 33, Opava
      7. Petr Flasar, trvale bytem Antonína Sovy 43, Opava
      8. Simona Viceníková, trvale bytem Skřivánčí pole 922, Vítkov
    



      Byt č. 5 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě
      1. Kateřina Knopová, trvale bytem Kollárova 9, Opava 	
 2. Vladimíra Kremrová, trvale bytem Ratibořská 46, Opava
      3. Marek Juchelka, trvale bytem Na Spojce 2, Opava-Komárov
      4. Monika Svrčková, trvale bytem Kravařovská 12, Komárov
      5. Veronika Levajová, trvale bytem Ant.Sovy 27, Opava
      6. Jaroslava Chabroňová, trvale bytem Sosnová 61, Horní Benešov
      7. Irena Siváková, trvale bytem Mostní 48, Opava
8. Veronika Marethová, trvale bytem Fügnerova 79, Opava
      9. Petr Flasar, trvale bytem Antonína Sovy 43, Opava
     10. Robert Čarný, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
     11. Jan Píza, trvale bytem Sadová 33, Opava
     12. Libuše Novosadová, trvale bytem Na Podlesí 1438, Kadaň
     13. Květoslava Kucharczyková, trvale bytem Sokolovská 9, Opava
     14. Simona Kucharczyková, trvale bytem Sokolovská 9, Opava
     15. Johana Danišová, trvale bytem Na Pastvisku 14, Opava
     16. Simona Viceníková, trvale bytem Skřivánčí pole 922, Vítkov
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Byt č.5 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě
      1. Jaroslava Chabroňová, trvale bytem Sosnová 61, Horní Benešov
 2. Vladimíra Kremrová, trvale bytem Ratibořská 46, Opava
      3. Kateřina Knopová, trvale bytem Kollárova 9,Opava
      4. Veronika Levajová, trvale bytem Ant.Sovy 27, Opava
      5. Monika Svrčková, trvale bytem Kravařovská 12, Komárov
      6. Marek Juchelka, trvale bytem Na Spojce 2, Opava-Komárov	
      7. Irena Siváková, trvale bytem Mostní 48, Opava
      8. Veronika Marethová, trvale bytem Fügnerova 79, Opava
      9. Robert Čarný, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
    10. Libuše Novosadová, trvale bytem Na Podlesí 1438, Kadaň
    11. Jan Píza, trvale bytem Sadová 33, Opava
    12. Květoslava Kucharczyková, trvale bytem Sokolovská 9, Opava
    13. Petr Flasar, trvale bytem Antonína Sovy 43, Opava
    14. Johana Danišová, trvale bytem Na Pastvisku 14, Opava
    15. Simona Kucharczyková, trvale bytem Sokolovská 9, Opava
    16. Simona Viceníková, trvale bytem Skřivánčí pole 922, Vítkov



Byt č. 3, velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě
1. Martina Vítková, trvale bytem Holasická 15, Opava
2. Marek Fitzek, trvale bytem Višňová 1, Opava
      3. Michal Waigner, trvale bytem Antonína Sovy 39, Opava
      4. Monika Svrčková, trvale bytem Kravařovská 12, Komárov
      5. Dagmar Růžičková, trvale bytem Haškova 10, Opava
      6. Jana Šmalcová, trvale bytem Marie Dolanské 11, Vlaštovičky
      7. Veronika Levajová, trvale bytem Ant.Sovy 27, Opava
      8. Eva Grebeňová, trvale bytem Na Rybníčku 23, Opava
      9. František Fučík, trvale bytem Fryštátská 1, Karviná
    10. Rozálie Pospiechová, trvale bytem Náměstí 38, Sudice 
    11. Veronika Marethová, trvale bytem Fügnerova 79, Opava
    12. Robert Čarný, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
    13. Helena Horáková, trvale bytem Krnovská 53, Opava
    14. Ľudovít Levay, trvale bytem Těšínská 59, Opava
    15. Jan Píza, trvale bytem Sadová 33, Opava
    16. Irena Siváková, trvale bytem Mostní 48, Opava
    17. Petr Flasar, trvale bytem Antonína Sovy 43, Opava



Byt č. 7 velikosti 1+1 na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě 
1. Jana Šmalcová, trvale bytem Marie Dolanské 11, Vlaštovičky
2. Veronika Levajová, trvale bytem Ant.Sovy 27, Opava
3. Dagmar Růžičková, trvale bytem Haškova 10, Opava
4. František Fučík, trvale bytem Fryštátská 1, Karviná
5. Veronika Marethová, trvale bytem Fügnerova 79, Opava
6. Simona Viceníková, trvale bytem Skřivánčí pole 922, Vítkov
7. Michal Waigner, trvale bytem Antonína Sovy 39, Opava
8. Ľudovít Levay, trvale bytem Těšínská 59, Opava
9. Petr Flasar, trvale bytem Antonína Sovy 43, Opava


2.
schvaluje



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



Hlasování: 8-0-0



967/28 RM 15
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Prominutí poplatků

Rada města


schvaluje



prominutí poplatků z prodlení ve výši 27.254,10 Kč p. Evě Glogarové, trvale bytem Opava, které jsou jí účtovány za dluh na nájemném a službách za byt č. 9 na adrese Rybářská 3 v Opavě pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0



968/28 RM 15
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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 a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FGEAB) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 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 pozemků parc.č. 645/21, 645/22, 645/23, 645/24, 645/25, 645/26, 645/27, 645/28 v k.ú. Podvihov pro stavbu: "Podvihov, uložení a obnova kNN, č. stavby IE-128004008“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FGEC1) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Tomášem Dostálem bytem Opava 
pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky, plynovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemků parc.č. 2773/3, 2799/2 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Zřízení přípojek IS pro provozovnu Hlavní 1351/207 parc.č. 349/1  k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FGEB6) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností AUTO BÁRTA s.r.o. se sídlem Resslovo nábřeží 2793/3, 746 01 Opava, IČ 00535371 zastoupenou Pavlem Bártou, jednatelem pro umístění  podzemního vedení plynovodní přípojky 
do pozemku parc.č. 2918 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Novostavba automyčky na parc.č. 1639/1 v k.ú. Opava – Předměstí, zpevněných ploch, napojení na areálové rozvody IS“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
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d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM69U) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Zuzanou Kavanovou a Radkem Kavanem oba bytem Opava, Kylešovice pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1163 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Stavba rodinného domu, k.ú. Komárov u Opavy parc.č. 1169/5“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


e)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGEFM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Pavlem Šrajerem bytem Opava, Kateřinky 
pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky, plynovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemků parc.č. 2322/28, 2322/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Novostavba rodinného domu se zastřešeným stáním, parc.č. 918/3 k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM674) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, 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, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311 zastoupenou Tomášem Zdvořáčkem, vedoucím realizace staveb a Ing. Lenkou Vrzalovou, vedoucí oddělení majetkoprávní podpory pro umístění  podzemního vedení plynárenských zařízení v pozemcích parc.č.  2344/1, 2344/24, 2370/51 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu “REKO MS Opava, Olomoucká +1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 179.600,00 Kč + DPH

g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM64J) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, pro umístění  sjezdu na pozemku parc.č. 2990 v k.ú. Opava  - Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 2476 v k.ú. Opava - Předměstí, jehož součástí je budova č. p. 463 Opava, Předměstí, pro zrealizovanou stavbu “Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování sociálních služeb“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH

h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM65E) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, pro umístění  sjezdu na pozemku parc.č. 2745 v k.ú. Kateřinky u Opavy za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. st. 2886 v k.ú. Kateřinky u Opavy, jehož součástí je budova č. p. 1734 Opava, Kateřinky, pro  umístění plynovodní přípojky, vodovodní přípojky a přípojky splaškové a dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 2789 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu “Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH


Hlasování: 8-0-0
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Dodatky ke smlouvám s Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města


schvaluje

a)
dodatek č. 25  (MMOPP009WHQK) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,              IČ: 64618188, jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem 


b) 
dodatek č. 2  (MMOPP00FGEOD) ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené dne 10.2.1999 (MMOPP00FGEJ2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem za účelem provozování střediska Čistoty města na ul. Pekařská


Hlasování: 8-0-0
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Rozpočtová opatření 2015

Rada města


schvaluje

	

Rozpočtové opatření č. 2015/336


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



SFC – víceúčelová hala a hřiště 




(úprava položek + úspora)




(3412,6121,00000024,0220,0007605000000)
   - 1.898.350,62 Kč



(3412,6122,00000024,0220,0007605000000)
   +   474.327,26 Kč



(3412,5137,00000024,0220,0007605000000)
   +   934.623,36 Kč








ZŠ Komárov - tělocvična 




(úprava položek + úspora)




(3113,6121,00000024,0220,0007978000000)
   -   471.602,64 Kč



(3113,5137,00000024,0220,0007978000000)
   +  325.490,00 Kč








SFC – víceúčelová hala a hřiště - BOZP 




(úspora)




(3412,6121,00000000,0220,0007605000000)
   -    10.800,00 Kč








Rekonstrukce ul. Gudrichovy - BOZP 




(úspora)




(2212,6121,00000000,0220,0007904000000)
   -       725,00 Kč





970/28 RM 15
34/28


Investice 




(6409,6121,00000024,0220,0000000000000)
 +  635.512,64 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 -   605.227,00 Kč








Kasárenská ul. – přechod pro chodce - PD




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,0007600000000)
   + 29.970,00 Kč








SFC – víceúčelová hala a hřiště – PD - AD




(úspora)




(3412,6121,00000000,0220,0007605000000)
   -  20.570,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 -  9.400,00 Kč



	




ve výdajích – Technické služby Opava s.r.o.




Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická 




(oprava dětského hřiště)




(3421,5171,00000000,0790,000768900000000)
 +    70.497,00 Kč








Vnitroblok ul. Černá – Hálkova - Ratibořská 




(oprava dětského hřiště)




(3421,5171,00000000,0790,000768800000000)
 +    35.255,00 Kč








Vnitroblok ul. Ratibořská – Holasická - Grudova 




(oprava víceúčelového hřiště)




(3421,5171,00000000,0790,000771300000000)
 +   511.000,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/337


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




(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+ 31.430,25 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



úroky – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 31.430,25 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2015/338


v příjmech – finanční a rozpočtový odbor



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



231 0000
(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 236.238,00 Kč
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ve výdajích – odbor životního prostředí



činnost lesního hospodáře za III. Q/2015




- neinvestiční transfery fyzickým osobám




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 165.151,00 Kč








- neinvestiční transfery právnickým osobám




(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 71.087,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2015/339


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



(MŠ E.Beneše - fa MMOPP00BBX1K-základ daně i daň)




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007749000000)
+ 107.550,60 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007749000000)
+ 6.326,48 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) 




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 264.681,79 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



(MŠ E.Beneše - fa MMOPP00BBX1K-základ daně i daň)




MŠ E. Beneše (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3111,6121,00000024,0220,0007749000000)
- 378.558,87 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti (85 % uznatelných výdajů)




(3111,6121,54515835,0220,0007749000000)
+ 107.550,60 Kč








- kryto dotací ze SFŽP (5% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54190877,0220,0007749000000)
+ 6.326,48 Kč








- vlastní zdroje SMO (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) 10% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54100120,0220,0007749000000)
+ 12.653,07 Kč








- vlastní zdroje SMO - (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (neuznatelné výdaje)




(3111,6121,00000120,0220,0007749000000)
+ 252.028,72 Kč
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ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 378.558,87 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2015/340


ve výdajích - odbor Kanceláře primátora (Vánoční trhy 2015)



vánoční trhy




DHDM - stoly




(2141,5137,00000000,0120,0001043000000)
   + 65.000,00 Kč







v příjmech – odbor kanceláře primátora (Vánoční trhy 2015)  



fakturované příjmy




poskytované služby – smlouva o reklamě 




(2141,2111,00000000,0120,0009219000000)
   + 65.000,00 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2015/341


ve výdajích – odbor školství



neinvestiční příspěvek -  účelově vázaný




ZŠ Englišova –  15 % podíl fin.projektu




(3113,5331,00000000,0030,0001002000019)
+ 122.377,05 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 122.377,05 Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2015/342


ve výdajích – odbor informatiky



programové vybavení




služby zpracování dat




(6171,5168,00000000,0170,0002527000000)
- 200.000,00 Kč








programové vybavení




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











h)
Rozpočtové opatření č. 2015/343


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




místní správa – budovy, haly a stavby




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 32.500,00 Kč



nákup ostatních služeb-podíl na nákladech el.připojení




(3613,5169,00000000,0051,0001043000000)
+ 12.500,00 Kč



elektrická  energie




(3613,5154,00000000,0051,0001043000000)
+ 20.000,00 Kč
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i)
Rozpočtové opatření č. 2015/344


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




místní správa – budovy, haly a stavby




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 14.611,00 Kč








nákup ostatních služeb-odstranění skládky




(3722,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 14.611,00 Kč











j)
Rozpočtové opatření č. 2015/345


ve výdajích – odbor finanční a 



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 1.700,00 Kč








Pokuta – úhrady sankcí jiným rozpočtům




(6171,5363,00000000,0020,0000000000000)
+ 700,00 Kč








Poskytnuté náhrady – náklady řízení




(6171,5192,00000000,0020,000000000000)
+ 1.000,00 Kč









   

k)
Rozpočtové opatření č. 2015/346


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



MŠ E. Beneše (zateplení + výměna oken)  (fa MMOPP00FFUVN-základ daně i daň)




- předfinancováno z úvěru




(3111,6121,00000024,0220,0007749000000)
- 1.667.356,26 Kč








MŠ E. Beneše (zateplení + výměna oken)  (fa MMOPP00FIOD8 - daň)




- předfinancováno z úvěru




(3111,6121,00000024,0220,0007749000000)
- 658.849,13 Kč








MŠ E. Beneše (zateplení + výměna oken)  (fa MMOPP00FGRQK - daň)




- předfinancováno z úvěru




(3111,6121,00000024,0220,0007749000000)
- 408.777,72 Kč




(celkem    – 2.734.983,11 Kč)








- vlastní zdroje SMO - (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (neuznatelné výdaje)




(3111,6121,00000120,0220,0007749000000)
+ 2.734.983,11 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) 




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 2. 734.983,11 Kč
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ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 2.734.983,11 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2015/347


ve výdajích – odbor školství



neinvestiční příspěvek -  účelově vázaný




ZŠ a MŠ Komárov




(3113,5331,00000000,0030,0001002000026)
+ 78.700,00 Kč








tělovýchovné akce




pohoštění




(3419,5175,00000000,0030,0002502000000)
- 29.078,00 Kč



věcné dary




(3419,5194,00000000,0030,0002502000000)
- 41.345,00 Kč



nákup ostatních služeb




(3419,5169,00000000,0030,0002502000000)
- 8.277,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2015/348


ve výdajích – odbor školství



investiční příspěvek -  účelově vázaný




ZŠ Otická




(3113,6351,00000000,0030,0001002000022)
+ 48.025,00 Kč 








tělovýchovné akce




nákup ostatních služeb




(3419,5169,00000000,0030,0002502000000)
- 48.025,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2015/349


ve výdajích – odbor majetku města, TSO s.r.o. a odbor životního prostředí, TSO s.r.o.



přesuny mezi ORG a položkami ve výkonech TSO dle přílohy o), která je nedílnou součástí tohoto usnesení





o)
Rozpočtové opatření č. 2015/350


ve výdajích – MČ Malé Hoštice



komunální služby jinde nezařazené




nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0810,0000000000000)
  +  10.000,00 Kč







ve výdajích – odbor FaRO
  



rezerva pro městské části




nespecifikované rezervy




(6409,5901,00000000,0020,0002999000000)
   - 10.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0
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p)
Rozpočtové opatření č. 2015/351


v příjmech – kancelář primátora



Opava známá i neznámá




nekapitálové příspěvky a náhrady (Euroregion Silesia)



231 0000
(3319,2324,00000000,0120,0002518000000)
+ 542.580,95 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 542.580,95 Kč



(Částka 19.587,76 EUR přepočtena dle kurzu ČNB k 02.01.2015, 1 EUR = 27,70 Kč)







q)
Rozpočtové opatření č. 2015/352


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



MŠ Vaníčkova - fa MMOPP00FFUZ3 – základ i daň, fa MMOPP00FFUY8- daň)





ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007693000000)
+ 286.938,65 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007693000000)
+ 16.878,69 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
-  477.618,74 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



MŠ Vaníčkova - fa MMOPP00FFUZ3 – základ i daň, fa MMOPP00FFUY8- daň)





MŠ Vaníčkova (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3111,6121,00000024,0220,0007693000000)
- 781.436,08 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti (85 % uznatelných výdajů)




(3111,6121,54515835,0220,0007693000000)
+ 286.938,65 Kč








- kryto dotací ze SFŽP (5% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54190877,0220,0007693000000)
+ 16.878,69 Kč








- vlastní zdroje SMO (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (10% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54100120,0220,0007693000000)
+ 33.757,61 Kč
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- vlastní zdroje SMO - (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (neuznatelné výdaje)




(3111,6121,00000120,0220,0007693000000)
+ 443.861,13 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 781.436,08 Kč






r)
Rozpočtové opatření č. 2015/353


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



(ZŠ Kylešovice: fa MMOPP00FVB9M – základ i daň, MMOPP00FVB8R – základ i daň)




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007740000000)
+ 795.541,25 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007740000000)
+ 46.796,54 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 4.517.737,43 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



(ZŠ Kylešovice: fa MMOPP00FVB9M – základ i daň, MMOPP00FVB8R – základ i daň)




ZŠ Kylešovice – U Hřiště (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3113,6121,00000024,0220,0007740000000)
- 5.360.075,22 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti (85 % uznatelných výdajů)




(3113,6121,54515835,0220,0007740000000)
+ 795.541,25 Kč








- kryto dotací ze SFŽP (5% uznatelných výdajů)




(3113,6121,54190877,0220,0007740000000)
+ 46.796,54 Kč








- vlastní zdroje SMO (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (10% uznatelných výdajů)




(3113,6121,54100120,0220,0007740000000)
+ 93.593,10 Kč








- vlastní zdroje SMO - (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (neuznatelné výdaje)




(3113,6121,00000120,0220,0007740000000)
+ 4.424.144,33 Kč
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ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
-5.360.075,22 Kč











s)
Rozpočtové opatření č. 2015/354


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007630000000)
+ 2.954.893,25 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007630000000)
+ 173.817,25 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 1.395.459,94 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



MŠ Mnišská (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3111,6121,00000024,0220,0007630000000)
- 4.524.170,44 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti (85 % uznatelných výdajů)




(3111,6121,54515835,0220,0007630000000)
+ 2.954.893,25 Kč








- kryto dotací ze SFŽP (5% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54190877,0220,0007630000000)
+ 173.817,25 Kč








- vlastní zdroje SMO (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (10% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54100120,0220,0007630000000)
+ 347.634,50 Kč








- vlastní zdroje SMO - (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (neuznatelné výdaje)




(3111,6121,00000120,0220,0007630000000)
+ 1.047.825,44 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 4.524.170,44 Kč














970/28 RM 15
34/28
t)
Rozpočtové opatření č. 2015/355


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



MD 231 0000
(0000,4116,33513233,0020,0002564000000)
- 38.997,41 Kč


MD 231 0000
(0000,4116,33113233,0020,0002564000000)
- 6.881,87 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí



projekt „Podpora standardizace OSPOD v Opavě




platy zaměstnanců




(4329,5011,33513233,0040,0002564000000)
- 38.997,41 Kč



(4329,5011,33113233,0040,0002564000000)
- 6.881,87 Kč






u)
Rozpočtové opatření č. 2015/356


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ZŠ Kylešovice – U Hřiště (zateplení + výměna oken) (fa MMOPP00FFVPA – daň)




- předfinancováno z úvěru




(3113,6121,00000024,0220,0007740000000)
- 1.244.182,74 Kč








ZŠ Kylešovice – U Hřiště (zateplení + výměna oken) (fa MMOPP00BCBH9  – daň)




- předfinancováno z úvěru




(3113,6121,00000024,0220,0007740000000)
- 1.936.082,72 Kč




(celkem – 3.180.265,46 Kč)








- vlastní zdroje SMO - (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (neuznatelné výdaje)




(3113,6121,00000120,0220,0007740000000)
+ 3.180.265,46 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) 




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 3.180.265,46 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 3.180.265,46 Kč
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v)
Rozpočtové opatření č. 2015/357


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



(ZŠ Kylešovice: fa MMOPP00FVB9M – základ i daň, MMOPP00FVB8R – základ i daň)




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007741000000)
+ 17.311.350,91 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007741000000)
+ 1.018.314,75 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



(ZŠ E.Beneše: fa MMOPP00FIGFI – daň, MMOPP00FKXW4 – daň, MMOPP00FGOB8 – základ i daň, MMOPP00BBDX0 – základ i daň, MMOPP00FUXR7 – základ i daň, MMOPP00FUXL1 – základ i daň, MMOPP00EQIIA – základ i daň)




ZŠ E. Beneše (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru
- 20.274.624,72 Kč



(3113,6121,00000024,0220,0007741000000)









ZŠ E.Beneše (zateplení+výměna oken)- PD




- předfinancováno z vlastních zdrojů




(3113,6121,00000000,0220,0007741000000)
- 91.670,81 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti (85 % uznatelných výdajů)




(3113,6121,54515835,0220,0007741000000)
+17.311.350,91 Kč








- kryto dotací ze SFŽP (5% uznatelných výdajů)




(3113,6121,54190877,0220,0007741000000)
+ 1.018.314,75 Kč








- vlastní zdroje SMO (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (10% uznatelných výdajů)




(3113,6121,54100120,0220,0007741000000)
+ 2.027.462,79 Kč








- vlastní zdroje SMO 




(3113,6121,54100000,0220,0007741000000)
+ 9.167,08 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 2.027.462,79 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




investiční akce – projektová příprava




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 82.503,73 Kč


ve financování – odbor finanční a rozpočtový




splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 20.274.624,72 Kč


Hlasování: 8-0-0

971/28 RM 15
35/28
Dotace ostatní

Rada města


schvaluje 


finanční dotaci Slezskému spolku neslyšících se sídlem Dolní náměstí 306/20, 746 01 Opava, IČ 26994208, na náklady související s výpůjčkou nebytového prostoru SMO, ve výši 26.000,00 Kč 


Hlasování: 8-0-0



schvaluje 


prodloužení lhůty pro vyúčtování u kulturního grantu 009/2.3/2015, s názvem Nejeden život, poskytnutého panu Imrichu Veberovi


Hlasování:  8-0-0


schvaluje 


prodloužení lhůty pro úhradu finančních prostředků poskytnutých na výjezd studentů do partnerského města Roth


Hlasování: 8-0-0


schvaluje 


finanční dar Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, IČ 00844004, zastoupené Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem,  pro dětské pacienty tohoto zařízení, ve výši 20.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0

5.
schvaluje 

	

dodatek č.1 MMOPP00CWTV4 ke smlouvě MMOPP00CX01K ze dne 05.06.2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Imrichem Veberem se sídlem Antonína Sovy 1516/37, 747 05 Opava 5, IČ 46083294, na prodloužení lhůty pro vyúčtování u kulturního grantu 009/2.3/2015, s názvem Nejeden život


	

dodatek č. 1 MMOPP00CWTU9 ke smlouvě MMOPP00CWUJL ze dne 25.11.2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Mendelovým gymnáziem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na prodloužení lhůty pro úhradu finančních prostředků poskytnutých na výjezd studentů do partnerského města Roth


	

smlouvu MMOPP00CWTTE mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezským spolkem neslyšících se sídlem Dolní náměstí 306/20, 746 01 Opava, IČ 26994208, zastoupeným Josefem Skýpalou, předsedou, na náklady související s výpůjčkou nebytového prostoru SMO, ve výši 26.000,00 Kč
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smlouvu MMOPP00CWTSJ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Psychiatrickou nemocnicí v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, IČ 00844004, zastoupenou Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem, pro dětské pacienty tohoto zařízení, ve výši 20.000,00 Kč


	

Rozpočtové opatření č. 2015/358


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   - 46.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   + 46.000,00 Kč








Dotace ostatní 




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 46.000,00 Kč








Slezský spolek neslyšících




(4379,5222,00000000,0020,0000410000000)
+ 26.000,00 Kč








Psychiatrická nemocnice v Opavě




(3523,5321,00000000,0020,0000462000000)
+ 20.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0


6.
neschvaluje


finanční dotaci panu Rudolfu Tvrdoňovi se sídlem Polní 281, 747 92 Háj ve Slezsku, Chabičov, IČ 73308552, na tréninkovou sportovní činnost v roce 2015, ve výši 30.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-0



972/28 RM 15
36/28
Schválení smluv

Rada města


schvaluje

a)
smlouvu, MMOPP00CWTXU, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Junákem – českým skautem, okres Opava, z. s. se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810980, zastoupeným  Mgr. Janem Píšalou, předsedou, na zajištění provozu Junáka Opava v roce 2015, ve výši 50.000,00 Kč

 

b)
upravenou smlouvu, MMOPP00CWTYP, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Psychiatrickou nemocnicí v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, IČ 00844004, zastoupenou Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem, na nákup nemocničních válend včetně antidekubitních matrací na oddělení H stanice č.17 BC, ve výši 50.000,00 Kč

972/28 RM 15
36/28
c)
smlouvu, MMOPP00CWTWZ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Klubem přátel opavského středoškolského sboru LUSCINIA se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 66144302, zastoupeným Darjou Jedličkovou, předsedkyní a Mgr. Eliškou Slovíkovou, místopředsedkyní, na náklady související s vánočními koncerty ve městě Roth, ve výši 50.000,00 Kč


d)
Rozpočtové opatření č. 2015/359


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   - 83.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   + 83.000,00 Kč








Dotace ostatní 




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 150.000,00 Kč








Junák – český skaut, okres Opava




(3421,5222,00000000,0020,0000407000000)
+ 50.000,00 Kč








Psychiatrická nemocnice v Opavě




(3523,5339,00000000,0020,0000462000000)
+ 50.000,00 Kč








Klub přátel opavského středoškolského sboru LUSCINIA




(3312,5222,00000000,0020,0000203000000)
+ 50.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



973/28 RM 15
37/28
Městský dopravní podnik Opava, a.s. – odhad prokazatelné ztráty pro městskou hromadnou autobusovou a trolejbusovou dopravu na rok 2016

Rada města


bere na vědomí


informaci o novém předběžném odhadu prokazatelné ztráty pro městskou autobusovou a trolejbusovou dopravu na rok 2016 předloženou na základě smlouvy (MMOPP003IPYS), 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



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 2015


Hlasování: 8-0-0




974/28 RM 15
38/28
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup „informačního kiosku“ pro úřední desku MMO a prezentaci města“ – zahájení výběrového řízení


Rada města

1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup „informačního kiosku“ pro úřední desku MMO a prezentaci města“.


2.
jmenuje


	

členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Bc. Svatopluk Šimánek
2. Mgr. Ing. Jaroslav Machovský
3. Jindra Bennová

	

náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. RNDr. Ronald Raszka
2. Ing. Bc. Olga Ovčáčková
3. Bc. Jana Müllerová


Hlasování: 8-0-0



975/28 RM 15
39/28
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 8-0-0



976/28 RM 15
40/28
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 26. 11. 2015
do 10. 12. 2015


Hlasování: 8-0-0






977/28 RM 15
44/28
Zpravodaj statutárního města Opavy Hláska

Rada města

1.
schvaluje

	

úhradu požadované sankce ve výši 21.780,00 Kč Slezskému vydavatelství, s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 305/21, 746 01 Opava, IČ: 03934765, statutárním městem Opava z důvodu chybějících stran v některých výtiscích prosincového zpravodaje Hláska


	

uplatnění požadavku na smluvní pokutu ve formě jednorázového snížení ceny za tisk zpravodaje Hláska, a to Kč 4.870,50 Kč což činí 5 % smluvené ceny dle smlouvy „Tisk měsíčníku Hláska“ (PID MMOPP00FHKQK) a dále uplatnění nároku na náhradu vzniklé škody dle bodu 1a) tohoto usnesení, tedy       21.780,00 Kč, z důvodu chybějících stran v některých výtiscích prosincového zpravodaje Hláska vůči zhotoviteli tisku panu Zdeňku Jeníkovi, Městská 710/4, 794 01 Krnov, IČ: 10596950 


	

výpověď smlouvy „Tisk měsíčníku Hláska“ (PID MMOPP00FHKQK) uzavřené dne 16. 11. 2015 mezi Statutárním městem Opava, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Zdeňkem Jeníkem,  Městská 710/4, 794 01 Krnov,       IČ: 10596950 



Hlasování: 8-0-0


	

dodatek č. 1 (MMOPP00FJYLT) ke smlouvě na prodej inzertních stran zpravodaje Hláska (MMOPP00FHLY9) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezským vydavatelstvím s.r.o., se sídlem Dolní náměstí 305/21, 746 01 Opava, IČ: 03934765



Hlasování o bodu d): 7-0-0


e)
Rozpočtové opatření č. 2015/360



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 21.780,00 Kč







ve výdajích – odbor kancelář primátora




sankce – Slezské vydavatelství s.r.o




(3349,5191,00000000,0120,0001057000000)
+ 21.780,00 Kč


Hlasování:  8-0-0



2.
pověřuje 

	

Bc. Annu Kůsovou Sotolářovou, pracovnici prezentace města a vztahů k veřejnosti odboru kancelář primátora k učinění kroků vedoucích k naplnění usnesení RMO dle bodu 1 tohoto usnesení včetně rozhodování a uzavírání příslušných dohod či podání výpovědi/odstoupení



Hlasování:  8-0-0



978/28 RM 15
46/28
Seniorcentrum Opava  – organizační záležitosti

Rada města


schvaluje


uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 39, na ulici Rolnická 1591/29 v Opavě, mezi Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací a panem Janem Halaburtem, bytem Opava


Hlasování: 8-0-0



979/28 RM 15
47/28
Dodatek č. 1 ke smlouvě o obchodní spolupráci a strategickém partnerství s OpavaNet s.r.o.


Rada města


schvaluje


Dodatek č. 1 (MMOPP00FGEMN) ke Smlouvě o obchodní spolupráci a strategickém partnerství uzavřené dne 18.01.2001 (MMOPP00C4N2F) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,           IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností OpavaNet a.s. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava,                IČ 25860011, zastoupenou Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva  


Hlasování: 8-0-0


980/28 RM 15
48/28
HC Slezan Opava - schválení smlouvy


Rada města


souhlasí


s uzavřením kupní smlouvy mezi HC SLEZAN OPAVA, a.s., IČ: 25845802, se sídlem Opava – Kateřinky, Holasická 1154/2, PSČ 747 05, zastoupená              p. Aloisem Hadamczikem, předsedou představenstva jako prodávající 1 a HC Slezan Opava, IČ: 00535176, se sídlem Opava, Zámecký okruh 8, Zimní stadion, zastoupený  p. Aloisem Hadamczikem, předsedou výboru a Karlem Suchánkem, členem výboru jako prodávající 2 a Hokejovým klubem Opava s.r.o., IČ: 04618751, se sídlem Zámecký okruh 413/8, Opava, PSČ 746 01, zastoupená jednateli p. Miroslavem Glosem a p. Milanem Kolářem jako kupující



Hlasování: 7-0-0




Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor
Ing. Martin Víteček  v.r.
1. náměstek primátora


