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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z	e 4. zasedání 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 20. 12. 2010


















Zasedání Rady Statutárního města Opavy konaného dne 20. 12. 2010 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Lenka Grigarová
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Hosté
Ing. Hynek Woitek, ředitel MDPO, a.s.











































56/04 RM 10

Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem pozemku  parc.č. 227-zast.pl. a nádvoří o výměře 214 m2 k.ú. Opava-Město spoluvlastníkům domu Popská 5 – manželům Petrovi a Jarmile Neklapilovým a paní Romaně Andělové na dobu neurčitou za 15,- Kč/m2/rok ( zveřejněno č. 1780/10)


b)
nájem pozemku parc.č. 2600-zast.pl. a nádvoří o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing.arch. Janu a paní Simoně Bindrovým na dobu neurčitou za 15,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 2049/10)

c)
výpůjčku části pozemku parc.č. 2333/1-ost.pl./ost.komunikace o výměře 342 m2 a pozemků parc.č. 3261/53-ost.pl./silnice o výměře 583 m2, parc.č. 3261/31-ost.pl./silnice o výměře 411 m2, parc.č. 3261/51-ost.pl./silnice o výměře 958 m2 Ředitelství silnic a dálnic ČR po dobu výstavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat-východní část“

d)
výpověď nájemní smlouvy ze dne 30.8.1994 uzavřené mezi pronajímatelem - Úřadem města Opavy se sídlem Horní náměstí 69, Opava zastoupené náměstkem primátora Ing. Rudolfem Chamráthem a nájemcem panem Stanislavem Schneiderem, bytem Pískova 6, Opava 7 na část pozemku parc.č. 76/1-zast.pl. (po digitalizaci k.ú. Jaktař parc.č. 326) o výměře 275 m2 k.ú. Jaktař

e)
výpověď nájemní smlouvy ze dne 27.1.2003 uzavřené mezi pronajímatelem – Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, Opava zastoupené primátorem Ing. Zbyňkem Stanjurou, IČ: 300ﾠ535 a300 535 a nájemcem Ing. Ludvíkem Psotkou, bytem Vrchní 2, Opava 5 na pozemek parc.č. 2308/14-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

f)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 318-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 318/3 k.ú. Opava-Předměstí (Olomoucká 7)

g)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 294/1-ost.pl.  dle přiloženého zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2373/330-zahrada k.ú. Opava-Předměstí 
(Palackého 21)

i)
záměr prodeje pozemku parc.č. 3295-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí




2. 
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č.1636/26-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č.2530/444-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí 

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č.2724/53-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č.2168/105-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí
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e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č.901/4-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí




3. 
nepřijalo usnesení 


k nájmu pozemku parc.č. 2592/1-orná půda o výměře 5432 m2 k.ú. Kylešovice panu Miroslavu Kapusňakovi na dobu neurčitou za 500,- Kč/rok za účelem zemědělské výroby
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Seniorcentrum Opava – bytové záležitosti

Rada města



schvaluje



pořadník na rok 2011 pro jednotlivce a dvojice žadatelů o nájemní byty ve správě příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 


58/04 RM 10

Potvrzení vedoucího pracovního místa

Rada města



potvrzuje 



paní Jaroslavu Polákovou ve vedoucím pracovním místě ředitelky příspěvkové organizace Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. ledna 2011



59/04 RM 10

Nabytí movitého majetku z vlastnictví MSK do vlastnictví SMO a dohody o skončení nájmu a podnájmu nebytových prostor a skončení výpůjčky movitých věcí

Rada města



schvaluje


a)
bezúplatný převod movitých věcí dle přílohy č. 4 v celkové účetní pořizovací ceně 5.739.325,86 Kč, nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření darovací smlouvy (PID MMOPP0077LDK) z majetku MSK do majetku SMO


b)
darovací smlouvu, (movitý majetek, PID MMOPP0077LDK), mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města
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c)
převod nabytých movitých věcí dle přílohy č. 4 v celkové účetní pořizovací ceně 5.739.325,86 Kč k hospodaření příspěvkové organizaci Středisku volného času, Opava, Jaselská 4/227, Opava, IČ 72071397, (ZL SVČ, PID MMOPP0077LBU), a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření darovací smlouvy (PID MMOPP0077LDK) 

d)
dohodu o skončení nájmu (PID MMOPP008V3TP) mezi Národním institutem pro další vzdělávání se sídlem Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1, IČ: 45768455, zastoupeným Mgr. Helenou Plitzovou, ředitelkou 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 0030535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, ke dni 31. 12. 2010


e)
dohodu o skončení podnájmu nebytových prostor a skončení výpůjčky movitých věcí (PID MMOPP008V3UK) mezi Statutární městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69 , 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Střediskem volného času, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Jaselská 227/4, 746 01 Opava, IČ: 00849782, zastoupeným Jaroslavou Polákovou, ředitelkou organizace, ke dni 31. 12. 2010

f)
převod movitých věcí dle přílohy č. 4 v celkové účetní pořizovací ceně 519.698,64 Kč k hospodaření příspěvkové organizaci Středisku volného času, Opava, Jaselská 227/4, Opava, IČ: 72071397, a to od 1. 1. 2011


60/04 RM 10

Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2010

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2010/341



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Cyklostezka ul. Krnovská – PD




(poplatek)




(2219,6121,00000000,0220,0007831130000)
 +    120,- Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 -    120,- Kč







ab)
Malé Hoštice – splašková kanalizace




(2321,6121,00000000,0220,0007766000000)
+ 110.792,- Kč








investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 110.792,- Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2010/342



ve výdajích – odbor životního prostředí




sběr a svoz komunálních odpadů




nákup ostatních služeb




(3721,5169,00000000,0130,0001075000000)
- 70.000,- Kč



(3722,5169,00000000,0130,0001075000000)
- 470.000,- Kč
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platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům




(3722,5365,00000000,0130,0001075000000)
+ 110.000,- Kč








- výkony TSO




čistota města




platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům




(3745,5365,00000000,0790,0002536000000)
+ 20.000,- Kč








veřejná zeleň




nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0790,0002537000000)
- 80.000,- Kč








platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům




(3745, 5365,00000000,0790,0002537000000)
- 50.000,- Kč








- odbor majetku města




- výkony TSO




údržba obsluhovaného majetku




opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0790,0001099000000)
- 300.000,- Kč








projektová příprava




nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0790,0001100000000)
- 190.000,- Kč








provoz RHS




studená voda




(3412,5151,00000000,0790,0001102000000)
- 540.000,- Kč



teplo




(3412,5152,00000000,0790,0001102000000)
+ 200.000,- Kč



plyn




(3412,5153,00000000,0790,0001102000000)
- 120.000,- Kč



elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001102000000)
- 470.000,- Kč



nákup ostatních služeb




(3412,5169,00000000,0790,0001102000000)
-130.000,- Kč



opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001102000000)
-350.000,- Kč








správa a údržba zimního stadionu




studená voda




(3412,5151,00000000,0790,0001103000000)
- 180.000,- Kč



teplo




(3412,5152,00000000,0790,0001103000000)
+ 170.000,- Kč



elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001103000000)
+ 260.000,- Kč
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pohonné látky a maziva




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



nákup ostatních služeb




(3412,5169,00000000,0790,0001103000000)
- 50.000,- Kč



opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001103000000)
+ 450.000,- Kč








správa a údržba fotbalového hřiště




Kylešovice




elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001104000000)
- 80.000,- Kč



opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001104000000)
+ 90.000,- Kč








parkovací dům




elektrická energie




(2219,5154,00000000,0790,0001105000000)
- 60.000,- Kč



opravy a udržování




(2219,5171,00000000,0790,0001105000000)
+ 20.000,- Kč








veřejné WC




nákup materiálu j.n.




(3639,5139,00000000,0790,0001109000000)                      
- 40.000,- Kč



elektrická energie




(3639,5154,00000000,0790,0001109000000)                      
- 40.000,- Kč



nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0790,0001109000000)                      
+ 20.000,- Kč








údržba komunikací




opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0790,0002534000000)
+ 60.000,- Kč








veřejné osvětlení




elektrická energie




(3631,5154,00000000,0790,0002538000000)
- 630.000,- Kč



služby telekomunikací a radiokomunikací




(3631,5162,00000000,0790,0002538000000)
- 50.000,- Kč



opravy a udržování




(3631,5171,00000000,0790,0002538000000)
+ 870.000,- Kč








údržba hřbitovů




studená voda




(3632,5151,00000000,0790,0002539000000)
- 40.000,- Kč



nákup ostatních služeb




(3632,5169,00000000,0790,0002539000000)
- 150.000,- Kč



opravy a udržování




(3632,5171,00000000,0790,0002539000000)
+ 510.000,- Kč
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správa a údržba smuteční obřadní síně




plyn




(3632,5153,00000000,0790,0000545000000)
- 60.000,- Kč








jmenovité akce TSO




(6409,5901,00000000,0790,00040000,00000)
+ 1.350.000,- Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2010/343



ve výdajích – odbor majetku města



ca)
teplo – bytové hospodářství




(3612,5152,00000000,0051,0001035000000)
 + 180.000,- Kč







cb)
teplá voda – bytové hospodářství




(3612,5157,00000000,0051,0001035000000)
+ 70.000,- Kč







cc)
teplo – nebytové hospodářství




(3613,5152,00000000,0051,0001035000000)
+ 50.000,- Kč








daň z převodu nemovitostí




(3639,5362,00000000,0051,0000000000000)
- 300.000,- Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2010/344



v příjmech – odbor majetku města




přijaté pojistné náhrady




(6171,2322,00000000,0050,000928200000)
+ 40.300,- Kč







ve výdajích – odbor majetku města




opravy a udržování – nebytové prostory




(3613,5171,00000000,0051,0001035000000)
+ 40.300,- Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2010/345



ve výdajích –  odbor hlav.architekta a územ.plánu




územně proj. dokumentace Opava




nákup ostatních služeb




(3535,5169,000000,0080,0001040000000)
- 2.764,- Kč








ostatní územní příprava




nákup ostatních služeb




(3535,5169,000000,0080,0001039000000)
+ 2.764,- Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2010/346



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




JSDH – ochranné pomůcky




(5512,5132,00000000,0193,0002530000000)
 - 39.191,- Kč



JSDH – nákup materiálu




(5512,5139,00000000,0193,0002530000000)
- 3.500,- Kč
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ve výdajích – MČ Podvihov




JSDH – nákup PHM




(5512,5156,00000000,0820,0002530000000)
+ 5.316,- Kč








MČ Malé Hoštice




JSDH – ochranné pomůcky




(5512,5132,00000000,0810,0002530000000)
+ 10.578,- Kč








MČ Milostovice




JSDH – ochranné pomůcky




(5512,5132,00000000,0870,0002530000000)
+ 6.004,- Kč









MČ Suché Lazce




JSDH – ochranné pomůcky




(5512,5132,00000000,0830,0002530000000)
+ 1.387,- Kč








MČ Vávrovice




JSDH – nákup materiálu




(5512,5139,00000000,0840,0002530000000)
+ 3.019,- Kč








MČ Zlatníky




JSDH – nákup DHDM




(5512,5137,00000000,0860,0002530000000)
+ 12.887,-Kč








MČ Komárov




JSDH – nákup PHM




(5512,5156,00000000,0800,0002530000000)
+ 3.500,- Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2010/347



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HS




nákup materiálu




(6171,5139,00000000,0191,0000000000000)
- 22.316,60 Kč








volby do zastupitelstev obcí – nákup materiálu




(6115,5139,00000000,0191,0000000000000)
+ 22.316,60 Kč











h)
Rozpočtové opatření č. 2010/348



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ost. služby a činnosti soc. péče – nákup ostatních služeb




(4359,5169,00000000,0040,0000000000000)
 - 15.000,- Kč








Kluby důchodců - DDHM




(4359,5137,00000000,0040,0002505000000)
+ 15.000,- Kč
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i)
Rozpočtové opatření č. 2010/349



ve výdajích – odbor životního prostředí




útulek pro psy – elektrická energie




(1014,5154,00000000,0130,0002524000000)
 - 7.667,- Kč







ve výdajích –kanc.tajemníka, odd.pers. a mzdové




útulek pro psy – náhrady mezd v době nemoci




(1014,5424,00000000,0192,0002524000000)
- 3.276,- Kč








útulek pro psy – ost. osobní výdaje




(1014,5021,00000000,0192,0002524000000)
 + 8.180,- Kč








útulek pro psy – sociální pojištění




(1014,5031,00000000,0192,0002524000000)
+ 2.045,- Kč








útulek pro psy – zdravotní pojištění




(1014,5032,00000000,0192,0002524000000)
+ 718,- Kč











j)
Rozpočtové opatření č. 2010/350



v příjmech – odb. maj. města, sam. prac. maj.




poj. plnění – přijaté poj. náhrady




(6171,2322,00000000,0050,0009282000000)
 + 277.531,- Kč







ve výdajích – odb.maj. města, sam. prac. maj.




nebytové hospodářství – opravy a udržování




(3613,5171,00000000,0051,0001035000000)
+ 384.170,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 106.639,- Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2010/351



ve výdajích – odbor sociálních věcí




poštovné k dávkám – služby pošt




(6171,5161,00000000,0040,0000000000000)
 + 8.000,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 8.000,- Kč





l)
Rozpočtové opatření č. 2010/352



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový 




přijetí dotace z rozpočtu ministerstva vnitra
Město Opava – procesní analýza, projektové řízení, komunikace
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Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,33514013,0020,0002472000000)
+ 1.035.725,- Kč



Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,33514924,0020,0002472000000)
+425.000,- Kč







ve výdajích – kanc. tajemníka, odd. pers. a mzdové




ostatní osobní výdaje



85% EU
(6171,5021,33514013,0192,0002472000000)
+ 432.650,- Kč


15%vl.zdr.
(6171,5021,33100000,0192,0002472000000)
+ 76.350,- Kč








sociální pojištění



85% EU
(6171,5031,33514013,0192,0002472000000)
+ 108.162,50,- Kč


15%vl.zdr.
(6171,5031,33100000,0192,0002472000000)
+ 19.087,50,- Kč








zdravotní pojištění



85% EU
(6171,5032,33514013,0192,0002472000000)
+ 38.938,50 Kč


15%vl.zdr.
(6171,5032,33100000,0192,0002472000000)
+ 6.871,50 Kč







ve výdajích – odbor kontroly




nákup software



85% EU
(6171,6111,33514924,0210,0002472000000)
+ 425.000,- Kč


15%vl.zdr.
(6171,6111,33100000,0210,0002472000000)
+ 75.000,- Kč








analýzy, zpracování strategií a návrhů



85% EU
(6171,5166,33514013,0210,0002472000000)
+ 358.054,- Kč


15%vl.zdr.
(6171,5166,33100000,0210,0002472000000)
+ 63.186,- Kč








nákup školících služeb



85% EU
(6171,5167,33514013,0210,0002472000000)
+ 97.920,- Kč


15%vl.zdr.
(6171,5167,33100000,0210,0002472000000)
+ 17.280,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 257.775,- Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2010/353



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 49.000,- Kč







ve výdajích – Městská část Zlatníky




dary obyvatelstvu




(5269,5492,00000000,0860,0000000000000)
+ 49.000,- Kč
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Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o novém předběžném odhadu prokazatelné ztráty pro městskou autobusovou a trolejbusovou dopravu na rok 2011 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


2. 
schvaluje


na základě výše uvedené smlouvy dle článku 3, odstavce 4 a 5 nové přílohy této smlouvy č. 1-5, které v plném rozsahu nahrazují přílohy z roku 2010

3. 
schvaluje


tarify MHD Opava pro rok 2011 dle předložených tabulek


Časové jízdné opavská zóna (30) – zahrnuje území SMO
opavská zóna (30)
Cena 2011

Druh časové jízdenky


ODIS-30 denní nezlevněné
378 Kč

ODIS-90 denní nezlevněné
1 019 Kč

ODIS-30 denní 6-15 let
142 Kč

ODIS-90 denní 6-15 let  
381 Kč

ODIS-30 denní studenti
189 Kč

ODIS-90 denní studenti 
509 Kč

ODIS-30 denní důchodci do 70 let 
284 Kč

ODIS-90 denní důchodci do 70 let 
764 Kč


Časové jízdné opavská zóna (30 + 350) – zahrnuje území SMO a přilehlé obce – Slavkov, Otice, Raduň, Vršovice a Chvalíkovice


opavská zóna (30 + 350)
Cena 2011

Druh časové jízdenky


ODIS-30 denní nezlevněné
483 Kč

ODIS-90 denní nezlevněné
1 305 Kč

ODIS-30 denní 6-15 let
181 Kč

ODIS-90 denní 6-15 let  
489 Kč

ODIS-30 denní studenti 
242 Kč

ODIS-90 denní studenti
652 Kč

ODIS-30 denní důchodci do 70 let 
362 Kč

ODIS-90 denní důchodci do 70 let 
979 Kč
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Cena 2011




Důchodce nad 70 let- roční
450 Kč

Dárce krve  - roční *
600 Kč

*dárce krve – držitel zlaté Jánského plakety, který tohoto ocenění dosáhl
 do 31.12.2004

Jednotlivé jízdné
Hotovostní jízdné
Cena 2011




Plné jízdné
12 Kč

Zlevněné jízdné
7 Kč


Elektronická peněženka
Cena 2011




Plné jízdné
10,61 Kč

Zlevněné jízdné
5,88 Kč

Přestupní tarif do 30 min plný
3,70 Kč

Přestupní tarif do 30 min zlevněný
1,90 Kč

 




62/04 RM 10

Smlouva o výpůjčce odpadových nádob

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP009CULY), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČ 25134701, zastoupenou Markem Hruškou DiS., na základě plné moci



63/04 RM 10

Plat ředitelů školských PO

Rada města



stanoví



plat ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním městem Opava s účinností od 1. ledna 2011 dle předloženého návrhu 





64/04 RM 10

Dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a nájmu movitých věcí


Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 ke smlouvě, PID MMOPP002J2WN ze dne 13. 1. 2010 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janem Kuchařem trvalým bydlištěm Vratimovská 178, 739 32 Horní Datyně, IČ 69595038



65/04 RM 10

Zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Zahraniční výjezd do Velké Británie – realizace na klíč“

Rada města



rozhodla



v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče PRO TRAVEL CK, s. r. o., Prokopova 23, Plzeň, IČ: 26355353, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka nejvýhodnější



66/04 RM 10

Financování projektů realizovaných v rámci IPRM Přitažlivé město – „Regenerace městských parků v Opavě“ a „Dětská hřiště“

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Regenerace městských parků v Opavě“ v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst

b)
zajištění financování projektu „Regenerace městských parků v Opavě“ v investiční fázi pro rok 2011 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst

c)
zajištění financování projektu „Regenerace městských parků v Opavě“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst
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d)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Dětská hřiště“ v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst

e)
zajištění financování projektu „Dětská hřiště“ v investiční fázi pro rok 2011 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst

f)
zajištění financování projektu „Dětská hřiště“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst


67/04 RM 10

Kupní smlouva na nákup notebooků včetně vybavení

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00B1UJ9, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DATA-INTER, s.r.o., U fortny 50/1, Opava, 746 01, IČ 14615754, zastoupenou Ing. Karlem Boženkem, jednatelem
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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, (MMOPP008D3AU), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,  zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ivo Palyzou, bytem Ruská 789/25, 747 06 Opava - Kylešovice pro umístění podzemního vedení přípojky vody a plynu do pozemků parc.č. 1806/30, 1807 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Rodinný dům na pozemku parc.č. 1719/2 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 3.000,- Kč + DPH v platné výši
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b)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP008D5AG) mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746  26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a SMP Net, s.r.o. se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961, zastoupena RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a panem Ing. Ivo Bolkem, technikem správy nemovitého majetku a Ing. Romanem Šťastným, bytem Pavlovského 703/59, 747 07 Opava – Jaktař, pro umístění plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 95 v k.ú. Jaktař pro  stavbu: „Plynovod a přípojka plynu pro RD Ing. Šťastný“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 1.500,- Kč + DPH v platné výši


c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP008D34O), mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, jednatelem a Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,  zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1806/19, 1806/20 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Kylešovice, smyčka kNN, přípojka pro manželé Imrýškovi, IP-12-8004920“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 10.000,- Kč + DPH v platné výši


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP008D32Y), mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, jednatelem a Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,  zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 15, 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: "Suché Lazce, Na pískovně, přípojka NN pro RD p. Kubesy, IP-12-8007364“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 10.000,- Kč + DPH v platné výši


e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP008D33T), mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, jednatelem a Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,  zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1854 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Kylešovice, Česká, přípojka kabelem NN pro RD p. Rončka, IP-12-8006831“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 10.000,- Kč + DPH v platné výši


f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP008D313), mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, jednatelem a Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,  zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemků parc.č. 589/1, 590, 592/1 v k.ú. Opava – Město a parc.č. 292/1, 2957, 2959/4 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Pivovarská, VN977, přeložka kVN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 50.000,- Kč + DPH v platné výši
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Pronájem nebytových prostor ve správě TSO s.r.o.

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č.3 (MMOPP008SP4Z) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP005M8PY) ze dne 3.3.2009 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Martou Lerchovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona pod obchodní firmou Marta Lerchová – PLAVECKÁ ŠKOLA, nezapsanou v obchodním rejstříku, se sídlem Strossmayerova 2143/6, 746 01 Opava, IČ 68914881


b)
záměr pronájmu nebytového prostoru nacházejícího se v budově č. p. 38, stavba občanského vybavení, ležící na pozemku parc. č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava - Město, sestávajícího ze dvou propojených místností, o výměře 17,1 m2 umístěného (dle přiloženého zákresu) ve 2. NP předmětné budovy (budova městských lázní) 




70/04 RM 10

Záměr pronájmu nebytového prostoru – Liptovská 21, Opava

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v budově č.p. 1045, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 1153/98, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 1388, ležící v části obce Kylešovice, nebytový prostor na adrese Liptovská 21, Opava




71/04 RM 10

Dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a věcí movitých 

Rada města



schvaluje



dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor a věcí movitých MMOPP006QZG1 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zařízením školního stravování Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Otická 24, 746 01 Opava, IČ 70999627, zastoupenou Bronislavou Hertlovou, ředitelkou. Nebytový prostor na adrese Krnovská 71d, 746 01  Opava
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Pořadí žadatelů o nebytový prostor Mezi Trhy 3,5, Opava

Rada města


1. 
odročuje



projednání bodu „Pořadí žadatelů o nebytový prostor Mezi Trhy 3, 5, Opava“ 


2.
ukládá


předsedovi majetkové komise opětovně projednat pořadí žadatelů o nebytový prostor Mezi Trhy 3, 5 Opava
Z: Ing. Klučka, předseda majetkové komise
T: 31. 12. 2010
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Záměry pronájmů

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmů - budovy v části obce Město, č.p. 21, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/3, budovy v části obce Město, č.p. 27, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/2 a na pozemku parc.č. 270, budovy v části obce Město bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/5, podílu ve výši 41290/100000 na budově v části obce Město bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/4 a podílu ve výši 41290/100000 na budově v části obce Město č.p. 22, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 260/4, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město, část obce Město, obec a okres Opava, (OC Slezanka) 


b)
záměr pronájmu - budovy v části obce Předměstí č.p. 194-objekt k bydlení na pozemku parc. č. 1835-zast. plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 3618, část obce Předměstí, k.ú. Opava-Předměstí, (Rybářská, č. or. 70, Opava) 


74/04 RM 10

Návrh odměny řediteli PO Seniorcentrum Opava

Rada města


1.
odročuje 



projednání bodu „Návrh odměny řediteli PO seniorcentrem Opava“ 

2.
ukládá


vedoucí odboru sociálních věcí dopracovat tento materiál a předložit k projednání  na zasedání RMO dne 10. 1. 2011
Z: Ing. Jindřiška Těžká, vedoucí odboru sociálních věcí
T: 10. 1. 2011
75/04 RM 10

Přiznání odměn ředitelů příspěvkových organizací působících v oblasti kultury


Rada města


1.
schvaluje


a)
přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruce za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 ve výši dle důvodové zprávy


b)
přiznání odměny řediteli Slezského divadla Opava za období od 1.1.2010 do 31.12.2010 ve výši dle důvodové zprávy






2.
nepřijala usnesení 


k přiznání odměny zástupkyni ředitele Opavské kulturní organizace za období od 1.7.2010 do 31.12.2010 ve výši dle důvodové zprávy


76/04 RM 10

Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
přidělení volné obytné místnosti č.1 velikosti 0+2 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě manž. Robertu a Janě Levayovým  trvale bytem Rolnická 24, Opava


b)
přidělení volné obytné místnosti č.10 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1  v Opavě žadateli p.Vojtěchu Giňovi a Janě Oračkové  trvale bytem Horní náměstí 69, Opava




77/04 RM 10

Výběrová řízení na byty

Rada města



schvaluje



pořadí prvních uchazečů seřazených dle výše nabízené úhrady za první měsíční smluvní nájemné konkrétního uvolněného bytu:


a)
byt č.19 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
      1. Pavlína Dratvová, trvale bytem Tyršova 3, Opava
2. Robin Štěpanovský, trvale bytem Vodárenská 27, Opava
3. Helena Husová, trvale bytem Ostravská 3, Český Těšín
      4. Věra Štěpánová, trvale bytem Kolářská 1, Opava
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b)
byt č.30 velikosti 3+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
      1. Jaroslav Kania, trvale bytem Olbrichova 25, Opava
      2. Monika Válková, trvale bytem Těšínská 34, Opava
3. Nikola Džemlová, trvale bytem Popská 3, Opava
      4. Michaela Hoblíková, trvale bytem Chelčického 4, Opava
      5. René Smuda, trvale bytem Masařská 17, Opava 


c)
byt č.4 velikosti 2+1 na adrese Jateční 10A v Opavě
      1. Eva Dostalová, trvale bytem Jaselská 27, Opava
      

d)
byt č.2 velikosti 1+1 na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě
      1. Denisa Štěpánovská, trvale bytem Vodárenská 27, Opava
      2. Maxmilián Kubný, trvale bytem Milady Horákové 3, Opava
3. Martin Zedek, trvale bytem Stará Silnice 18, Opava
4. Petr Juřena , trvale bytem Horní náměstí 69, Opava 



78/04 RM 10

Dotace ostatní – schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP0084TH2 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružením Linka bezpečí se sídlem Ústavní 91/95, 181 21 Praha 8 – Bohnice, IČ 61383198, zastoupeným Bc. Lucií Peškovou, ředitelkou, ve výši 6.000,-Kč na provoz telefonické krizové  linky 116 111


b)
smlouvu MMOPP0084TIX mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a G.H.O.St., občanským sdružením, se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 27051196, zastoupeným Ing. Davidem Kostruhem, předsedou a Mgr. Monikou Klapkovou, hospodářkou, ve výši 3.000,-Kč na úhradu nájemného na akci Host party


  c)
Rozpočtové opatření č. 2010/354



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 9.000,- Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 + 9.000,- Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 9.000,- Kč








Sdružení Linka bezpečí




(4379,5222,00000000,0020,0000168000000)
+ 6.000,- Kč








G.H.O.St., občanské sdružení




(3900,5222,00000000,0020,0000130000000)
+ 3.000,- Kč
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Personální záležitosti

Rada města



schvaluje


zřízení 1 pracovního místa: řidič a údržbář na úřadu MČ Opava – Suché Lazce, a to na dobu neurčitou s účinností od 1.1.2011
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Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - „Malé Hoštice-splašková kanalizace (zbývající část)“

Rada města



schvaluje


 a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP0093SYS) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem




b)
přijetí účelové  investiční dotace v maximální výši 10 % celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Malé Hoštice – splašková kanalizace (zbývající část)“ maximálně však ve výši 5.189.000 Kč




c)
Rozpočtové opatření č. 2010/355



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




příjem dotace z rozpočtu MSK




(0000,4222,00000329,0020,0007766000000)
 + 5.189.000,- Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




projekt “Malé Hoštice – splašková kanalizace (zbývající část)“




(2321,6121,00000329,0220,0007766000000)
+ 5.189.000,- Kč
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Komise Rady statutárního města Opavy – jmenování dalších členů

Rada města


1.
revokuje


usnesení č. 34/01 MRM 10 ze dne 1. 12. 2010 (Zřízení komisí Rady statutárního města Opavy)
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2.
zřizuje



v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2010 – 2014 tyto komise:


a)
Investiční komisi Rady statutárního města Opavy

b)
Majetkovou komisi Rady statutárního města Opavy

c)
Informační komisi Rady statutárního města Opavy

d)
Dopravní komisi Rady statutárního města Opavy

e)
Kulturní komisi Rady statutárního města Opavy

f)
Sportovní komisi Rady statutárního města Opavy

g)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro prevenci kriminality a participace mládeže

h)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán

i)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání

j)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady


3.
jmenuje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2010 – 2014:


a)
předsedu Investiční komise Rady statutárního města Opavy:
Mgr. Olgu Pavlíčkovou (člen ZMO)

b)
členy Investiční komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. Barboru Štenclovou (člen ZMO)
Ing. Romana Kremsera
Ing. Igora Kašpara
Mgr. Ing. Jaroslava Černého (člen ZMO)
pana  Miloslava Kostřibu
Ing. Miroslava Krajíčka (člen ZMO)






c)
předsedu Majetkové komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. Václava Klučku (člen ZMO)

d)
členy Majetkové komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. Janu Kašparovou (člen ZMO)
pana Pavla Stehlíka (člen ZMO)
paní Jitku Měchovou (člen ZMO)
Ing. Michala Jedličku
Ing. Vladimíra Javorského (člen ZMO)
pana Karla Bureše (člen ZMO)
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e)
předsedu Informační komise Rady statutárního města Opavy:
p. Petra Baránka (člen ZMO)

f)
členy Informační komise Rady statutárního města Opavy:
pana Martina Šatného
Ing. Radima Křupalu (člen ZMO)
pana Pavla Westa
Mgr. Ing. Rostislava Kulišana
pana Petra Paláčka
Ing. Daniela Bennu





g)
předsedu Dopravní komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. Daniela Michalíka (člen ZMO)

h)
členy Dopravní komise Rady statutárního města Opavy:
pana Jana Kramného
MUDr. Jindřicha Sobotku (člen ZMO)
Doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D. (člen ZMO)
MUDr. Ivana Drábka (člen ZMO)
pana Václava Potužníka
Ing. arch. Pavla Mališe





i)
předsedu Kulturní komise Rady statutárního města Opavy:
p. Simonu Streitovou (člen ZMO)

j)
členy Kulturní komise Rady statutárního města Opavy:
pana Ondřeje Hložka
PhDr. Jaromíru Knapíkovou
MUDr. Pavla Vágnera (člen ZMO)
pana Daniela Wariše
paní Milenu Pěšinkovou
Ing. Marka Veselého (člen ZMO)





k) 
předsedu Sportovní komise Rady statutárního města Opavy:
Bc. Marka Vinárka (člen ZMO)

l)
členy Sportovní komise Rady statutárního města Opavy:
pana Ondřeje Těšinu
pana Petra Szalacsiho
Mgr. Jaroslava Horáka (člen ZMO)
Ing. Zbyňka Obdržálka
pana Jaroslava Čecha
Mgr. Petra Czudka (člen ZMO)





m)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro prevenci kriminality a participace mládeže:  Bc. Ondřeje Kubesu (člen ZMO)

n)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro prevenci kriminality a participace mládeže:
JUDr. Jaroslava Bronczka
Bc. René Černohorského (člen ZMO)
pana Miroslava Ficka
pana Tomáše Pchálka 
paní Barboru Fišerovou
Mgr. Petra Borunského
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o)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán:
Bc. René Černohorského (člen ZMO)

p)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán:
paní Hanu Kroheovou
Ing. Libora Schenka
Bc. Tomáše Čvančaru 
pana Jana Hanuše (člen ZMO)
paní Alenu Widlovou
paní Janu Patykovou





q)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání:   Doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D. (člen ZMO)

r)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání:
Mgr. Lenku Mikulovou (člen ZMO)
Bc. Kamilu Streitovou Bindrovou 
Mgr. Jana Píšalu 
Mgr. Marii Krupovou
RSDr. Šárku Truparovou
MUDr. Jiřího Hájka (člen ZMO)





s)
předsedu Komise Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady:
Ing. Pavlu Brady (člen ZMO)

t)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady:
Bc. Ondřeje Kubesu (člen ZMO)
Ing. Daniela Michalíka (člen ZMO)
Ing. Barboru Štenclovou (člen ZMO)
Ing. Václava Klučku (člen ZMO)
Mgr. Jaroslava Horáka (člen ZMO)
Ing. Marka Veselého (člen ZMO)
pana Lubomíra Fišera (člen ZMO)
Bc. Hanu Brňákovou (člen ZMO)






s účinností od 21.12.2010


4.
ukládá


a)
předsedům komisí rady města zpracovat náplň činnosti komise pro volební období 2010 - 2014
Z: předsedové komisí rady města
T: 28.01.2011  


b)
tajemníkovi magistrátu předložit zpracované náplně činností komisí dle bodu 4a) tohoto usnesení na zasedání rady města dne 7.2.2011
Z: JUDr. Elis
T: 07.02.2011
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Dodatek č. 2 ke smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek č. 982706-0012/2009


Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 (MMOPP008X9MS) ke smlouvě o svozu a rozvozu poštovních zásilek č. 982706-0012/2009, (MMOPP005KFSW) ze dne 2. 1. 2009 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, zastoupenou Ing. Miroslavem Štěpánem, obchodním ředitelem regionu   
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Částečné vrácení příspěvku na provoz Slezského divadla


Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2010/356



ve výdajích – kancelář primátora




Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava




snížení neinvestičního příspěvku




(3311,5331,00000000,0121,0001000000034)
 - 500.000,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 500.000,- Kč






b)
Změnu závazných ukazatelů



Příspěvek na provoz
64.716.000,- Kč


z toho účelově vázané příspěvky 
3.516.000,- Kč


z toho příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
2.000.000,- Kč


Limit mzdových prostředků
42.000.000,- Kč




 



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

