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Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 33. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 9. 3. 2016


















Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
p. Radomír Bittner
Ing. Jana Onderková
Mgr. Marcela Poštulková
Hosté
Ing. Jan Hazucha, ředitel a jednatel společnosti Technické služby Opava s.r.o.
Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek ředitele Technických služeb Opava s.r.o.
p. Milan Kolář, jednatel společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.



	
1141/33 RM 16
1/33
Dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku ke smlouvě č. 351/2015 (CAS 15 ATEGO)



Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 ke smlouvě o bezúplatném převodu majetku (MMOPP009KQY1)   ke smlouvě, (MMOPP004FKCF) ze dne 21. 9. 2015 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 70884561, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem


Hlasování: 11-0-0
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Součinnostní dohovor (mezi Krajským vojenským velitelstvím Ostrava                      a Statutárním městem Opava, dle zákona č. 585/2004 Sb., a zákona č. 222/1999 Sb.)



Rada města


schvaluje


součinnostní dohovor, (MMOPP004FKS7), mezi Statutárním městem Opava    se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Krajským vojenským velitelstvím Ostrava se sídlem Nádražní 119, 701 00 Ostrava 1, IČ 60162694, zastoupeným plukovníkem Ing. Jaroslavem Hrabcem, ředitelem


Hlasování: 11-0-0
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Vypovězení „Realizační dohody mezi Statutárním městem Opava a Krajským vojenským velitelstvím v Ostravě“



Rada města


ruší


usnesení č. 2832/74 RM 06, ze dne 18. 7. 2006 (Realizační dohodu mezi – Statutárním městem Opava, se sídlem Horní nám č. 69, Opava 746 01 zastoupeným Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města Opavy a Krajským vojenským velitelstvím, se sídlem Nádražní 119, Ostrava – zastoupeným 
plk. Ing. Pavlem Glucem, ředitelem KVV Ostrava)


Hlasování: 11-0-0
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Návrh na přijetí darů pro potřebu Městského útulku pro psy za rok 2015



Rada města

1.
schvaluje

	

přijetí věcného daru poskytnutého statutárnímu městu Opava pro potřebu Městského útulku v Opavě v celkové výši 124.829,00 Kč


	

přijetí finančního daru poskytnutého statutárnímu městu Opava pro potřebu Městského útulku v Opavě  v celkové výši  6.441,00 Kč


2.
bere na vědomí



že zapojení finančních prostředků ve výši 6.441,00 Kč do výdajů odboru životního prostředí proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2015, které bude předloženo na jednání rady a zastupitelstva města v dubnu 2016 odborem finančním a  rozpočtovým


Hlasování: 11-0-0
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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 následujících nabízených nemovitostí :

a)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/27 v katastrálním území Opava – Předměstí, která je ve vlastnictví Vojtěcha Drasticha, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 85 tis. Kč


b)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2626/304 v katastrálním území Opava – Předměstí, která je ve vlastnictví Žanety Daňkové,  bytem Hradec nad Moravicí, za nabízenou kupní cenu 160 tis. Kč


Hlasování: 11-0-0
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Smlouva na zhotovení rozpočtu oprav kotelen


Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00EIU93), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Unicont inženýring s.r.o. se sídlem Hradecká 4, 746 01 Opava, IČ 65142748, zastoupenou ing. Ivo Čechem, jednatelem 


Hlasování: 11-0-0
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Jmenování členů konkursní komise na pracovní místo ředitele Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice



Rada města


jmenuje


členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele 
Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice, a to:
Předseda konkursní komise:
Ing. Andrea Štenclová, pověřena řízením odboru školství
 Členové konkursní komise:
Josef Stiborský, náměstek primátora
	Ing. Pavlína Kadrnková, referentka oddělení správy škol OŠMS KÚ
	Mgr. Pavel Gregor, ředitel Základní školy a Mateřské školy 
Opava-Vávrovice
	RNDr. Libor Kubica, školní inspektor České školní inspekce
	Mgr. Hana Šišmová, pedagog Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice
	Mgr. Miroslava Konečná, členka školské rady při Základní škole 
a Mateřské škole Opava-Malé Hoštice



Hlasování: 11-0-0
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Navýšení cílové kapacity ŠD při Základní škole T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace – doplnění



Rada města


schvaluje


zřízení odloučeného pracoviště školní družiny na adrese Mírová 492/35, Předměstí, 746 01  Opava u organizace Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016


Hlasování: 11-0-0
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Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2016                                      


Rada města


schvaluje

	

přijetí účelové dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 200.000,00 Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek: bývalý minoritský klášter č. p 342, parc. č. 496/1 a 496/2, k. ú. Opava - Město – repase vnějších vchodových dveří a vrat a měšťanský dům č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město - výměna oken dvorní fasády, v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ pro předložení zastupitelstvu města
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poskytnutí přijaté účelové dotace v celkové výši 200.000,00 Kč na obnovu kulturních památek a to: 137.000,00 Kč na repasi vnějších vchodových dveří a vrat objektu bývalého minoritského kláštera č. p. 342, parc. č. 496/1, 496/2, k. ú. Opava - Město ve vlastnictví Konventu minoritů v Opavě, zastoupeného kvardiánem P. Mgr. Krzysztofem Skibińskim OFMConv. a 63.000,00 Kč 
na výměnu oken dvorní fasády měšťanského domu č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město ve vlastnictví Jana Illíka a Soni Illíkové, dále poskytnutí účelového příspěvku v celkové výši 41.374,00 Kč jako povinné spoluúčasti SMO na obnovu kulturních památek, v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ pro předložení zastupitelstvu města


	

Rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z


v příjmech - odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu - Program regenerace MPZ účelová dotace




(0000,4116,00034054,0020,0002452000000)
   +200 000,00 Kč





ve výdajích - odbor hlavního architekta a územního plánu



účelové neinvestiční transfery fyzickým osobám




(3322,5493,00034054,0080,0002452000000)
+63.000,00 Kč



povinný příspěvek SMO vlastníkům předmětných kulturních památek




(3322,5493,00000000,0080,0002452000000)
+13.973,00 Kč



účelové neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem




(3322,5223,00034054,0080,0002452000000)
+137.000,00 Kč



povinný příspěvek SMO vlastníkům předmětných kulturních památek




(3322,5223,00000000,0080,0002452000000)
+27.401,00 Kč





ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový



podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
  - 41.374,00 Kč



Změna účelového zdroje je vyhrazena Ministerstvu kultury



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0
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Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu


Rada města


schvaluje

	

smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 7/2016/PRI (MMOPP00GGNTG) pro územní rozhodnutí, stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377, zastoupenou Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva na zakázku malého rozsahu „Podvihov – Podvihovský Mlýnek - most“ za cenu nejvýše přípustnou 446.200,00 Kč bez DPH (539.902,00 Kč vč. DPH) 


	

Rozpočtové opatření č. 2016/41


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


	

Podvihov – Podvihovský Mlýnek - most




(2212,6121,00000000,0220,0007593000000)
   - 539.902,00 Kč










Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 539.902,00 Kč


Hlasování: 9-0-2 
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Předložení žádosti o dotaci v rámci 19. výzvy OP Životní prostředí pro projekt „MŠ Malé Hoštice – revitalizace“



Rada města


schvaluje

	

podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „MŠ Malé Hoštice – revitalizace“ v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie


	

zajištění financování projektu „MŠ Malé Hoštice – revitalizace“ 
v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 


	

zajištění udržitelnosti projektu „MŠ Malé Hoštice – revitalizace“ 
v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané 
v rámci 19. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní 
osy 5 Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Snížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie 


Hlasování: 11-0-0
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Souhlas se zastupováním příspěvkové organizace zřizovatelem v zadávacích řízeních dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách



Rada města



souhlasí


se zastupováním Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace Statutárním městem Opava v zadávacích řízeních dle § 151 zákona o veřejných zakázkách v rozsahu dle důvodové zprávy


Hlasování: 11-0-0
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Rozpočtová opatření 2016


Rada města


schvaluje

	
Rozpočtové opatření č. 2016/42


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě 
- Komárov 




(poplatek)
   + 9.753,00 Kč



(2219,6121,00000000,0220,0007896000000)









Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
   - 9.753,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2016/43


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů



MD 231 0000
(0000,4122,00000313,0020,0002424000000)
+ 25.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO – projekt „rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko“ – pokrytí paušálních výdajů za 1/2016




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 25.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2016/44


v příjmech – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení



úhrada nákladů za zásah jednotky JSDH od pojišťovny



MD 231 0600
(5512,2324,00000000,0193,0009167000000)
+ 16.800,00 Kč







ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení



JSDH – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
+ 16.800,00 Kč
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d)
Rozpočtové opatření č. 2016/45


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




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







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



úhrada věcných břemen, jejichž hodnota nepřesáhne 40.000,00 Kč




(3639,5137,00000000,0050,0000000000000)
+ 100.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2016/46


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



MD 231 0000
(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+ 22.078,81 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



úroky – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00000000,0020,0007766000000)
- 20.000,00 Kč



(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 22.078,81 Kč








rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 20.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2016/47


v příjmech  – odbor Kanceláře tajemníka, odd.
hospodářské správy




příjmy z pojistného plnění




(6171,2322,00000000,0191,0009282000000)
 + 3.933,00 Kč







ve výdajích – odbor Kanceláře tajemníka, odd.
hospodářské správy




opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0191,0002512000000)
+ 3.933,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2016/48


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů



MD 231 0000
(0000,4122,00000345,0020,0000000000035)
+ 1.971.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora



Knihovna Petra Bezruče v Opavě – účelový příspěvek na provoz – zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK




(3314,5336,00000345,0121,0001002000035)
+ 1.971.000,00 Kč
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2.
ukládá


kanceláři primátora uvolňovat finanční prostředky (návaznost na rozpočtové opatření v bodu 1g) dle splátek uvedených v článku V., bodu 1. „Smlouvy            o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“ následovně: první splátku ve výši 985.500,00 Kč po schválení rozpočtového opatření v RMO 09.03.2016 a druhou splátku ve výši 985.500,00 Kč po obdržení finančních prostředků od KÚ MSK na účet SMO


Hlasování: 11-0-0 
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Dotace ostatní


Rada města


schvaluje 

	

finanční dotaci spolku Junák – český skaut, přístav Poseidon Opava, z.s.          se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810998, na náklady související s opravou stropu kluboven, ve výši 40.000,00 Kč 


Hlasování: 11-0-0 

	

finanční dotaci Klubu přátel zdravotně postižených dětí Eliška,z.s.se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související s projektem Moře 2016, ve výši 70.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0

	

finanční dotaci Marku Schusterovi bytem Opava, na náklady související s přípravou směřující na Mistrovství Evropy v Orientačním běhu 2016, ve výši 20.000,00 Kč 


Hlasování: 11-0-0

	

finanční dotaci Libuši Kučové bytem Opava, na činnost vlastivědné vzdělávací společnosti Stopa Opava, ve výši 10.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene



Rada města


schvaluje


a) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGFKQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava,    IČ 43964435, zastoupenou Ludmilou Královou, v plné moci, pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 260/3 v k.ú. Opava - Město pro zrealizovanou stavbu „71010-007556 VPI Opava, Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč + DPH


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FSTSK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 84/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, 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 v pozemcích parc.č. 2322/28, 2322/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu „Opava, Na Bahně, 918/3, Šrajer, přípojka kNN, č. stavby IP-12-8018143“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00FSTH3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Římskokatolickou farností Opava – Jaktař se sídlem Šebelova 32/3, 747 07 Opava, IČ 47810483, zastoupenou Mgr. Petrem Kříbkem, administrátorem, pro umístění podzemního vedení přípojky vody a podzemního vedení areálového vodovodu v pozemcích parc.č. 8, 9, 10, 11, 17/1, 3043 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu „Hygienické zařízení v kostele sv. Petra a Pavla, Opava - Jaktař“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 15.500,00 Kč + DPH


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FSTRP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Vlastou Matouškovou  a Olgou Laifertovou, DiS., obě bytem Opava, Vlaštovičky pro umístění podzemního vedení dvou vodovodních přípojek v pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Vlaštovičky pro zrealizované stavby „RD Vlaštovičky, Marie Dolanské 9/14, parc.č. 51, k.ú. Vlaštovičky – vodovodní přípojka“ a „RD Vlaštovičky, Marie Dolanské 108/14a, parc.č. 49, k.ú. Vlaštovičky – vodovodní přípojka“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.250,00 Kč + DPH
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e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FSTO4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Michalem Heimem bytem Opava, Kateřinky pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemku parc.č. 2330/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu „Rekonstrukce kanalizační přípojky od RD Hillova 301/18 Opava-Kateřinky“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


Hlasování: 11-0-0
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Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy


Rada města


schvaluje

a)
umístění podzemního vedení přeložky veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 2345/4 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129 v úseku Opava – Pilszcz“ – 1. část : „Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129, ul. Pekařské“ v Opavě


b)
umístění stavby silnice na pozemku parc.č. 1172/11 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby: „Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“


c)
umístění nadzemního vedení nízkého napětí včetně provedení výměny sloupů nízkého napětí na pozemcích parc.č. 24/2, 27, 35/1, 38/1, 46, 112/26, 115/1, 238, 253, 303/1, 315, 339/2, 370, 371, 377/2, 424/2, 425, 430, 431, 436, 437, 442, 443, 661, 702, 706, 969/1, 973/35, 979/1, 979/2, 983/1, 983/9, 985/1 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava, Komárov, Ostravská obnova vNN“


Hlasování: 11-0-0
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Tyršův stadion - využití Městskou policií Opava


Rada města


bere na vědomí


Protokol o bezplatném poskytnutí služeb ve sportovním zařízení na Tyršově stadionu v Opavě - tělocvična a prostory související, sepisovaný mezi společností Technické služby Opava s.r.o., IČ: 64618188 jako správcem objektu a zástupcem provozovatele na základě plné moci ze dne 26. 1. 2007 a jejího doplnění ze dne 19. 1. 2009, jednající Ing. Janem Hazuchou, ředitelem               a jednatelem a Městskou policií Opava, zastoupenou Mgr. Pavlem Šuranským, ředitelem


Hlasování: 11-0-0




	1158/33 RM 16
18/33
Ceník výkonů a služeb Technických služeb Opava s.r.o. a Statutárního města Opava


Rada města


schvaluje


Nabídkový ceník prací a služeb pro Magistrát města Opavy s účinností             od 1. 4. 2016



bere na vědomí


Nabídkový ceník prací, služeb a materiálů Statutárního města Opava s účinností od 1. 4. 2016


3.
ukládá


Mgr. Bc. Pavlu Vltavskému, vedoucímu odboru majetku města, aby jménem Statutárního města Opavy podepsal titulní stranu písemného vyhotovení Nabídkového ceníku prací, služeb a materiálů Statutárního města Opava dle výše uvedeného usnesení


Hlasování: 11-0-0
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Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov (II etapa)“ – zahájení zadávacího řízení



Rada města


rozhodla

	
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov (II. etapa)“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 

	

dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky 
a k prokázání kvalifikace:
1. VZS RYCHTÁŘ, Březová 121, 747 44 Březová
2. Stavební firma Ing. Vít Lesák, U Dvora 331, 747 81 Otice
3. STRABAG a.s., Poslanecká 827/49, 721 00 Ostrava
4. SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov – 
    Pod Bezručovým vrchem
5. RENESA-stavební firma, s.r.o., Komárovská 27, 746 01 Opava
6. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, Nové Město, 110 00 Praha 1
7. POHL Cz, a.s., Holasická 57A, Opava 5
8. ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, Krásno nad Bečvou, 757 01  Valašské Meziříčí
9. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
10. Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava
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jmenuje

	
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková  
2.  Ing. Martin Chalupski 
3.  Mgr. Marcela Poštulková


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. Ing. Milena Skazíková


c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková
2.  Ing. Radka Šabatková
3.  Ing. Rudolf Klein
4.  Mgr. Dalibor Halátek
5.  Ing. Lumír Měch


d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Renata Cvancigerová
2.  Ing. Martin Chalupski 
3.  Ing. Dalibor Novotný
4.  Ing. Jan Sedláček
5.  Ing. Lukáš Kovařík



Hlasování: 11-0-0 
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Smlouva o dílo – „Oprava volných bytů, Opava“


Rada města


schvaluje


smlouvu o dílo (MMOPP00FP1WJ), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Jiřím Rickou se sídlem Sadová 20, 746 01 Opava, IČ 46080201


Hlasování: 11-0-0
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Pořadí žadatelů o pronájem – Dolní nám., Krnovská; slevy nájmů



Rada města


schvaluje

	
upravené pořadí žadatelů pro uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který je situován v 1 PP a 1 NP budovy č.p. 138, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 609, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, na adrese Dolní náměstí 23, Opava

	Boris Peterek, IČ 66721148, se sídlem 747 06 Opava - Kylešovice,      17. listopadu 910/18
	Atlas zájezdů s.r.o., IČ 04617967, se sídlem 747 45 Skřipov 164
	Martin Borák, IČ 61610127, se sídlem 747 06 Opava - Kylešovice,        Na Pomezí 408/52
	DATA EUROINFO spol. s r.o., IČ 48398314, se sídlem 746 01 Opava,    U Fortny 50/1




Hlasování: 9-0-2 


	

pořadí žadatelů pro uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který je situován v 1 NP budovy bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 2162/64, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, budova v areálu MMO Krnovská, Opava

	Ing. Bc. Lukáš Hula, IČ 73937223, se sídlem 747 69 Hlubočec 29
	DanCars CZ s.r.o., IČ 26819309, se sídlem 746 01 Opava - Předměstí,  U Opavice 1758/15




Hlasování: 8-0-3 



schvaluje

	
záměr snížit nájemné (v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,        o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostoru sloužícího podnikání, který               se nachází v 1 NP budovy č.p. 351 a 346, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 509 a 507/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, kterýžto nájem byl založen Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřenou dne 17.7.2015 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Petrem Klemensem se sídlem Na Tylovách 527, 747 41 Hradec nad Moravicí,              IČ 12693626, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 166.524,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 133.224,00 Kč bez DPH      za jeden kalendářní rok (prostor na adrese Hrnčířská 15 a 15a, Opava)



Hlasování: 11-0-0
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b)
záměr snížit nájemné (v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,        o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostoru sloužícího podnikání, který               se nachází v 1 NP budovy č.p. 125, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 434, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu nebytových prostor, uzavřenou dne 6.6.2012 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností BETINA spol. s r.o. se sídlem Mostní 72/1020, 747 05 Opava - Kateřinky, IČ 18054269, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 196.816,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 157.452,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (prostor na adrese Hrnčířská 11, Opava)



Hlasování: 11-0-0


3.
nepřijala usnesení


k záměru snížit nájemné (v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,        o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostoru sloužícího podnikání, který               se nachází v 1 NP budovy č.p. 136 a 137, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 605 a 607, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřenou dne 6.5.2015 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Erhardem Stoškem se sídlem Opavská 109/97, 747 21 Kravaře, IČ 41041038, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 180.540,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 144.432,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (prostor na adrese Mezi Trhy 4 a 6, Opava)


Hlasování: 0-8-3 
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Občanské obřady


Rada města

1.
pověřuje


pana Mgr. Petra Czudka, člena zastupitelstva Statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona          č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
s účinností od 10. 03. 2016


2.
stanoví


aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů užíval  
při občanských obřadech u Magistrátu města Opavy závěsný odznak se státním znakem České republiky
 pan Mgr. Petr Czudek
s účinností od 10. 03. 2016


Hlasování: 11-0-0
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO


Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 11-0-0
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Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 23. 02. 2016 
do 03. 03. 2016


Hlasování: 11-0-0
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Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady




Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava, Zámecký okruh 413/8, PSČ 746 01, 
IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64452 (dále jen „společnost Hokejový klub Opava“), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů tak, že: 

1.
schvaluje


Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Hokejový klub Opava 
a Milanem Kolářem, narozen 15. 09. 1980, trvale bytem Černá 5, Opava 5 jako jednatelem společnosti

2.
ukládá


Ing. Radimu Křupalovi, primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.


Hlasování: 10-0-1  
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Svatební obřady – úprava odměn


Rada města

1.
ruší


usnesení 905/27 RM15/c  ze dne 2. 12. 2015
(RMO schvaluje zvýšení příspěvku na úpravu zevnějšku před konáním svatebních obřadů pro matrikářky, ceremoniářky, hudebníky, zdravotní dozor     a zvýšení odměny pro zdravotní dozor při vítání občánků dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2016)


2.
schvaluje



zvýšení příspěvku na úpravu zevnějšku před konáním svatebních obřadů         pro matrikářky, ceremoniářky, hudebníky, zdravotní dozor dle důvodové zprávy s účinností od 1. 1. 2016


Hlasování: 11-0-0
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Veřejnoprávní smlouvy k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu


Rada města


schvaluje

	

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění (PID MMOPP00B8M8T) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Hrabyně, IČ:00300136, zastoupenou starostkou obce


	

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Otice, IČ:00300543, zastoupenou starostou obce


	

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Budišovice, IČ: 00635413, zastoupenou starostou obce


d)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Chlebičov, IČ: 00533947, zastoupenou starostou obce


e)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Neplachovice, IČ: 00561193, zastoupenou starostkou obce
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f)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Služovice, IČ: 00300675, zastoupenou starostou obce


g)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Velké Heraltice, IČ:00300837, zastoupenou starostkou obce


h)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Oldřišov, IČ: 00300527, zastoupenou starostou obce


i)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Štítina, IČ: 00300764, zastoupenou starostou obce


j)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Mokré Lazce, IČ: 00300462, zastoupenou starostou obce


k)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Raduň, IČ: 00300624, zastoupenou starostkou obce


l)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Branka u Opavy, zastoupenou starostou obce


m)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Stěbořice, zastoupenou starostou obce


o)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Slavkov, IČ: 00300667, zastoupenou starostou obce


p)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Velké Hoštice, IČ: 00300845, zastoupenou starostou obce


q)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Kyjovice, IČ: 00534722, zastoupenou starostou obce
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r)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Štáblovice, IČ: 00635448, zastoupenou starostou obce


s)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Dolní Životice, IČ: 00635570, zastoupenou starostou obce


t)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Hlavnice, IČ: 00635596, zastoupenou starostou obce


u)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Jakartovice, IČ: 00300187, zastoupenou starostkou obce


v)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Holasovice, IČ: 00300080, zastoupenou starostou obce


Hlasování: 11-0-0
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Nákup sáčků na psí exkrementy 2016


Rada města


schvaluje


smlouvu, MMOPP00CWTN8, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností HAFYSO s.r.o. se sídlem Ždánská 906, 685 01 Bučovice, IČ 29301963, zastoupenou Petrem Hasalou, jednatelem a Pavlem Hasalou, jednatelem, na nákup sáčků na psí exkrementy, ve výši 90.000,00 Kč včetně DPH


Hlasování: 9-0-0 
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Městské lesy Opava – souhlas vlastníka k dotaci z Programu rozvoje venkova


Rada města


schvaluje


souhlas vlastníka pozemků se zařazením vybraných porostních skupin              do opatření podle § 2 NV č. 29/2016 Sb. – porostní skupiny zařazené               do Národního programu    


Hlasování: 11-0-0
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Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady


Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06, IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s.“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:

1.
schvaluje


Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a.s. a p. Adamem Ludvíkem Kwiekem, nar. 12. 10. 1983, trvale bytem Dostojevského 20, Opava jako předsedou představenstva



Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Tomášem Navrátilem, nar. 21. 05. 1983, trvale bytem 6. května 94/34a, Opava – Milostovice jako místopředsedou představenstva



Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a.s. a p. René Holušou, nar. 9. 6. 1974, trvale bytem Okružní 5, Opava – Vlaštovičky jako členem představenstva



Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Michalem Jedličkou, nar. 10. 9. 1980, trvale bytem Zeyerova 2, Opava 5 jako členem představenstva



Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Liborem Pěčonkou, nar. 16. 9. 1952, trvale bytem Lidická 2401/24, Opava jako členem představenstva



Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Janem Sedláčkem, MBA, Ph.D., nar. 15. 11. 1982, trvale bytem Lidická 733/5, Opava jako předsedou dozorčí rady



	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Vojtěchem Turkem, nar. 21. 8. 1947, bytem Jiráskova 2212/11, Opava jako místopředsedou dozorčí rady




Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Ondřejem Veselým, nar. 26. 9. 1972, trvale bytem Slovenská 38, Opava 6 jako členem dozorčí rady



Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a.s. a p. Petrem Urbánkem, nar. 14. 11. 1971, trvale bytem Medlova 24, Opava jako členem dozorčí rady



Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a.s. a Ing. Danielem Bennou, nar. 23. 8. 1962, trvale bytem Na Pomezí 2c, Opava 6 jako členem dozorčí rady
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2.
ukládá


Ing. Radimu Křupalovi, primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.


Hlasování: 10-0-0 
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Smlouva o centralizovaném zadávání


Rada města


schvaluje


smlouvu o centralizovaném zadávání (MMOPP00GBY2V) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Česká republika – Ministerstvo vnitra se sídlem: Nad Štolou 936/3, 170 00 Praha 7 - Holešovice, IČ: 00007064, zastoupenou Ing. Miroslavem Tůmou, Ph.D., ředitelem odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií, na základě pověření ministrem vnitra


Hlasování: 10-0-0 
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Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou PO


Rada města


souhlasí


s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Základní školou 
a Mateřskou školou Opava-Malé Hoštice – příspěvková organizace, se sídlem Dvořákova 26/37, Malé Hoštice, 747 05 Opava, IČ: 70999368, zastoupenou 
Mgr. Dagmar Mlčochovou, ředitelkou školy, jako zaměstnavatelem, 
a Mgr. Dagmar Mlčochovou, trvale bytem Opava – Kylešovice, jako zaměstnancem 


Hlasování: 11-0-0





Ing. Martin Víteček  v.r.
 náměstek primátora
Mgr. Dalibor Halátek   v.r.
náměstek primátora





