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RADA                        StatutárníHO městA opavY









U S N E S E N Í

z mimořádné 32. schůze 
RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 8. 09. 2014
























Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 8. 09. 2014 se zúčastnili


Členové RMO
7
Omluveni
p. Petr Baránek 
p. David Horák
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
p. Žídek Daniel
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Bc. Jana Müllerová
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanec
Mgr. Antonín Binar
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Lenka Grigarová
Hosté
Ing. Radim Kepák, likvidátor společnosti
p. Michal Krejčí – předseda představenstva HALA OPAVA, a.s.
p. Ladislav Schreiber – ředitel společnosti HALA OPAVA, a.s.






































3231/32MRM14
bod 1/M32
Likvidace společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“

Rada města


1.
schvaluje


a)
zprávu o průběhu likvidace společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ 


b)
návrh na rozdělení likvidačního zůstatku společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ s tím, že v části upravující nabytí nemovitých věcí 
a postoupení pohledávky vyšší než 20.000 Kč, jakož i pohledávek t.č. neznámé výše (u kterých nelze vyloučit, že budou vyšší než 20.000 Kč), jejíž schválení je dle zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města, podléhá tento Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválení také Zastupitelstvem Statutárního města Opavy 

c)
účetní závěrku společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ sestavenou ke dni zpracování Návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku 


d)
smlouvu o poskytnutí likvidačního zůstatku jedinému společníkovi společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ (MMOPP00DZQ26) mezi společností Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“, se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ: 747 45, IČ: 26793041, a Statutárním městem Opavou s tím, že 
v části upravující v článku IV. nabytí předmětných nemovitostí a v článku VI. postoupení předmětných pohledávek podléhá tato smlouva schválení také Zastupitelstvem Statutárního města Opavy 


e)
dodatek č. 2 (MMOPP00DZPLQ) ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Opava, se sídlem Skřipov 110, PSČ: 747 45, 
IČ: 00849669, pro předložení zastupitelstvu města


f) 
Rozpočtové opatření č. 2014/204	
v příjmech – odbor majetku města 	
	                    přijetí likvidačního zůstatku společnosti Pila Hrabství s.r.o.              
                     „v likvidaci“	
	                     (3639,3202,00000000,0050,0009166000075)	     + 3.000.000,00 Kč
		
ve výdajích – odbor majetku města	
	                    účelová rezerva na dofinancování výdajů v souvislosti s 
                    převzatým majetkem příspěvkovou organizací Městské 
                      lesy Opava	
	                      (6409,5901,00000000,0050,0000000000000)	   + 3.000.000,00, Kč
		

2.
ukládá

a)
1. náměstkyni primátora Ing. Pavle Brady předložit Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ Zastupitelstvu Statutárního města Opavy na zasedání dne 15. 9. 2014, aby o něm rozhodlo v části, jejíž schválení je dle zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města, tzn. v části upravující nabytí nemovitých věcí a postoupení pohledávky vyšší než 20.000,00 Kč, jakož i pohledávek t.č. neznámé výše (u kterých nelze vyloučit, že budou vyšší než 20.000,00 Kč) 
3231/32MRM14
bod 1/M32
b) 
1. náměstkyni primátora Ing. Pavle Brady předložit Smlouvu o poskytnutí likvidačního zůstatku jedinému společníkovi společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ (MMOPP00DZQ26) mezi společností Pila Hrabství s.r.o. 
„v likvidaci“, se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ: 747 45, 
IČ: 26793041, a Statutárním městem Opavou Zastupitelstvu Statutárního města Opavy na zasedání dne 15. 9. 2014, aby o něm rozhodlo v části, jejíž schválení je dle zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města, 
tzn. v části upravující v článku IV. nabytí předmětných nemovitostí 
a v článku VI. postoupení předmětných pohledávek


c)
1. náměstkyni primátora Ing. Pavle Brady předložit Dodatek č. 2 (MMOPP00DZPLQ) ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Opava, se sídlem Skřipov 110, PSČ: 747 45, IČ: 00849669, Zastupitelstvu Statutárního města Opavy na zasedání dne 15. 9. 2014 


Hlasování: 6-0-0


3232/32MRM 14
bod 2/M32
Dohoda o poskytnutí dotace

Rada města



schvaluje


a)
Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR (MMOPP00DZPTM), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
na základě plné moci Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města a Státním zemědělským intervenčním fondem se sídlem 
Ve Smečkách 801/33, 110 00 Hlavní město Praha – Nové Město, 
IČ 48133981, zastoupeným Ing. Pavlem Jarošem, ředitelem RO SZIF Opava


b)
pověření pro Mgr. Bc. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy, dle přiloženého návrhu 



Hlasování: 6-0-0


3233/32MRM 14
bod 3/M32
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1875/13/5628

Rada města



schvaluje



upravený Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úvěru č. 1875/13/5628, 
(PID MMOPP00CX9QC), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 
150 57 Praha 5, IČ 00001350, zastoupenou Ing. Michalem Klapuchem, firemním bankéřem a Ing. Martinou Mlčochovou, firemním bankéřem
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-0 


3234/32MRM 14
bod 4/M32
Kupní smlouva - ČEZ 


Rada města



schvaluje


návrh na uzavření kupní smlouvy MMOPP00DG6PQ 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 – Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Richardem Ceplechou, vedoucím odboru Správa energetického majetku, pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 6-0-0


3235/32MRM 14
bod 5/M32
Změny závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/205



ve výdajích – odbor kancelář primátora




Národní zahájení EHD a oslavy města




služby




(3399,5169,00000000,0120,0002561000000)
           - 19.367,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(3399,5021,00000000,0120,0002561000000)
+ 19.367,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/206



ve výdajích – odbor školství




MŠ Krnovská – neinvestiční příspěvek




úprava rozp.opatření č.2014/103 ze dne 9.6.2014




(3111,5331,00000000,0030,0001002000015)
- 42.000,00 Kč



MŠ Krnovská – investiční příspěvek




přeložení přípojky plynu




(3111,6351,00000000,0030,0001002000015)
+ 99.766,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	57.766,00 Kč










3235/32MRM 14
bod 5/M32
c)
Rozpočtové opatření č. 2014/207



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




zastupitelé - služby




(6112,5169,00000000,0191,0000000000000)
	 16.000,00 Kč









zastupitelé - pohoštění




(6112,5175,00000000,0191,0000000000000)
+ 16.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/208



ve výdajích – Technické služby Opava




jmenovité akce TSO




Rekonstrukce mostu ul. Slavkovské (havárie)




(2212,5171,00000000,0790,0004137000000)
+ 1.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 1.000.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2014/209



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




opravy a udržování – Krnovská 28,30




(3612,5171,00000000,0051,0001035000000)
+ 746.950,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní rezerva




(6409,5901,000000000,0020,0002998000000)
 -     507.102,00 Kč



rezerva FaRO




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
 -    239.848,00 Kč


Hlasování: 6-0-0




3236/32MRM 14
bod 6/M32
Dotace ostatní

Rada města


1.
 neschvaluje




finanční dotaci Petře Grossmannové bytem Opava, na náklady spojené se stáží na Stálou misi České republiky při OSN v New Yorku, ve výši 188.272,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování:  6-0-0
3236/32MRM 14
bod 6/M32
2.
nepřijala usnesení 

a)
k finanční dotaci Street Hockey clubu Opava se sídlem Opava, 
IČ 68177461, na dofinancování hokejbalového družstva mladších dorostenců v extraligové soutěži hokejbalu ČR v ročníku 2014/2015, 
ve výši 40.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: RMO nepřijala usnesení

b)
k finanční dotaci Fotbalovému klubu Kylešovice se sídlem U Hřiště 59, 747 06 Opava Kylešovice, IČ 66144272, na náklady související s 1.ročníkem fotbalového mládežnického turnaje „POSPĚCH CUP“, ve výši 20.000,00 Kč



Hlasování: RMO nepřijala usnesení 

c)
k finanční dotaci Sboru dobrovolných hasičů Zlatníky se sídlem 6. května, 746 01 Opava – Zlatníky, IČ 66739021, na náklady související s dovybavením družstev mladších žáků, ve výši 70.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: RMO nepřijala usnesení

d)
k finanční dotaci společnosti DECARO RMG s.r.o. se sídlem Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice, IČ 61943762, na náklady související s účastí na 5.Republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských vítězů, ve výši 10.800,00 Kč


Hlasování: RMO nepřijala usnesení


3237/32MRM 14
bod 7/M32
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města – záměr prodeje

Rada města



nepřijala usnesení


k záměru prodeje pozemků parc.č. 2537/1 – ostatní plocha a parc.č. 2537/2– vodní plocha, oba k.ú. Kylešovice pro předložení 
do zastupitelstva města


Hlasování: RMO nepřijala usnesení


3238/32MRM 14
bod 8/M32
Informace z Pracovní skupiny pro Plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem

Rada města



bere na vědomí


informaci z Pracovní skupiny pro Plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem


Hlasování: 6-0-0


3239/32MRM 14
bod 9/M32
Převod majetku společnosti Hala Opava a.s. na SMO


Rada města



schvaluje


a)
kupní smlouvu mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností HALA OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 2904/8, 746 01 Opava, 
IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva


b)
dohodu o úhradě za zhodnocení pozemku mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností HALA OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 2904/8, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-0






                     Ing. Pavla Brady  v.r.			                                                		 Mgr. Dalibor Halátek v.r.    
1. náměstkyně primátora    	                                             náměstek primátora

