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dne 22. 6. 2016

2

41. RMO 22. 6. 2016

Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 22. 6. 2016 se zúčastnili
Členové RMO
Omluveni
Tajemník MMO
Zapisovatelka
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO

Zaměstnanci

10
Ing. Jan Sedláček
pí Renata Zahradníková
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Ing. Radka Honková
Bc. Dalibor Majdanics
p. Radomír Bittner
Ing. Jana Onderková
Ing. Milena Skazíková
Mgr. Renáta Mrákotová
Ing. arch. Zdeněk Bendík
pí Hana Fraňková
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Majetkové záležitosti
Rada města
1.

schvaluje
smlouvu o výpůjčce č. OP-103-16-11-Ro (PID MMOPP00FP0E8) mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, příspěvkovou organizací, se sídlem Na Pankráci
546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, zastoupenou Ing. Tomášem Opělou, ředitelem
Správy Ostrava jako půjčitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části
pozemku parc.č. 971 - ostatní plocha a části pozemku parc.č. 1056/1 - ostatní
plocha, k.ú. Komárov u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální
mapy

2.

schvaluje

a)

záměr prodeje části pozemku parc.č. 1453/3 – zastavěná plocha a nádvoří,
a pozemku parc.č. 1453/1 - zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu
ve snímku katastrální mapy

b)

záměr prodeje pozemku parc.č. 2154/16 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

c)

záměr prodeje pozemku parc.č. 2522/1 – ostatní plocha a pozemku parc.č.
2522/9 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
Hlasování o bodu č. 1 - 2: 10-0-0

3.

odročuje
projednání záměru prodeje částí pozemků parc.č. 2689 – zastavěná plocha a
nádvoří a parc.č. 2688 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v
přiloženém snímku katastrální mapy
Hlasování: 10-0-0

4.

schvaluje

a)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/27 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)

záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/227 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
Hlasování: 10-0-0
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Školní jídelna U Hřiště - stavební úpravy výdeje jídla
Rada města
schvaluje
v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Zařízení školního stravování Opava stavební úpravy výdeje jídla
odloučeného pracoviště ŠJ U Hřiště v hodnotě 333.907,14 Kč vč. DPH
Hlasování: 9-0-0

1416/41 RM 16
3/41

Mateřská škola Edvarda Beneše – revitalizace školní zahrady
Rada města
schvaluje
v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše revitalizaci školní zahrady
ve výši 399.760,93 Kč vč. DPH
Hlasování: 10-0-0
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Poskytnutí dotace MSK na činnost Střediska volného času, Opava, příspěvková
organizace, převodem na účet SMO
Rada města
souhlasí
s přijetím účelové neinvestiční dotace Moravskoslezského kraje ve výši
76.900,00 Kč a jejím vypořádáním prostřednictvím rozpočtu statutárního města
Opava pro příspěvkovou organizaci Středisko volného času, Opava
Hlasování: 10-0-0
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Základní škola Opava-Kylešovice – rozvody vody
Rada města
schvaluje
v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové
organizace Základní škola Opava-Kylešovice výměnu rozvodů vody v celkové
výši 578.969,23 Kč vč. DPH
Hlasování: 10-0-0
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Změny platových výměrů některých ředitelů ZŠ
Rada města
schvaluje
a)

změnu ve výši zvláštního příplatku Mgr. Pavlu Gregorovi, řediteli Základní školy
a Mateřské školy Opava-Vávrovice – příspěvková organizace z důvodu pozbytí
nároku na přiznání zvláštního příplatku s účinností od 1. 9. 2016

b)

změnu ve výši specializačního příplatku Mgr. Janě Marečkové, ředitelce
Základní školy Opava-Kylešovice z důvodu pozbytí nároku na přiznání
specializačního příplatku s účinností od 1. 9. 2016

c)

změnu úvazku Ing. Miladě Pazderníkové, ředitelce Základní školy Nový svět,
Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016
Hlasování: 10-0-0
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Platový postup do vyššího platového stupně některých ředitelů ZŠ
Rada města
stanoví
a)

plat Mgr. Monice Jarošové, ředitelce Základní školy Ilji Hurníka Opava,
Ochranova 6 – příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu
v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně
příslušné třídy s účinností od 1. 9. 2016

b)

plat Mgr. Martině Škrobánkové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy
Opava-Suché Lazce – příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu
v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně
příslušné třídy s účinností od 1. 9. 2016
Hlasování: 9-0-1
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Plat ředitele Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice – příspěvková
organizace
Rada města
stanoví
plat Mgr. Evě Mlýnkové nově jmenované na pracovní místo ředitele
Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice – příspěvková organizace
s účinností od 1. 8. 2016
Hlasování: 10-0-0
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Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2016
Rada města
schvaluje
a)

změnu odpisového plánu Mateřské školy Dětský svět, Opava, příspěvková
organizace na rok 2016

b)

změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková
organizace na rok 2016

c)

změnu odpisového plánu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská příspěvková organizace na rok 2016

d)

změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice –
příspěvková organizace

e)

změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 –
příspěvková organizace na rok 2016

f)

změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 –
příspěvková organizace na rok 2016

g)

změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková
organizace na rok 2016

h)

změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice na rok 2016

i)

změnu odpisového plánu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 –
příspěvková organizace na rok 2016

j)

změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Otická 18 – příspěvková
organizace na rok 2016

k)

změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková
organizace na rok 2016
Hlasování: 10-0-0
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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. 2530/402
v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Ilony Krčmářové, bytem
Opava, za nabízenou kupní cenu 80.000,00 Kč

b)

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. St.84/2
v katastrálním území Kateřinky u Opavy ve vlastnictví Danuše Vltavské, bytem
Opava – Malé Hoštice, za nabízenou kupní cenu 70.000,00 Kč
Hlasování: 9-0-0
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Zrušení veřejné zakázky projektu EPC II
Rada města
rozhodla
v souladu s § 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, v platném znění, o zrušení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné
zakázce na služby zadávané v jednacím řízení s uveřejněním s názvem
„Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku Statutárního
města Opava metodou EPC, ČÁST DRUHÁ“
Hlasování: 9-0-0
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Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu
Rada města
1.

schvaluje

a)

smlouvu
na
zhotovení
projektové
dokumentace
č.
28/2016/PRI
(MMOPP00GGNLK) pro provádění stavby mezi statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535
zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností SHB a.s.
se sídlem Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365, DIČ: CZ25324365,
jednající Ing. Hubertem Řehulkou, členem představenstva na zakázku malého
rozsahu „Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova –
rekonstrukce komunikací“ za cenu nejvýše přípustnou 164.000,00 Kč bez DPH
(198.440,00 Kč vč. DPH)

b)

smlouvu o dílo č. 29/2016/PRI (MMOPP00GGN0H) mezi statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,
DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a společností RENESA – stavební firma s.r.o. se sídlem Komárovská 2869/27,
746 01 Opava, IČ: 62305620, DIČ: CZ62305620, zastoupenou Ing. Romanem
Rossípalem, jednatelem společnosti na realizaci zakázky malého rozsahu
„ZŠ E. Beneše - atrium“ za cenu nejvýše přípustnou 888.710,74 Kč bez DPH
(1.075.340,00 Kč vč. DPH)

c)

Rozpočtové opatření č. 2016/143
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Kylešovice – ul. Staňkova, Rybníky,
Mařákova, Holečkova – rekonstrukce
komunikací - PD
(2212,6121,00000000,0220,0007772000000)

+ 198.440,00 Kč

Investice – projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

- 198.440,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2016/144
v příjmech – odbor školství
Základní škola Opava, Edvarda Beneše –
odvod z fondu investic
MD 231
0600

(3113,2122,00000000,0030,0009273000024)

- 1.075.340,00 Kč

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
ZŠ E. Beneše - atrium
(3113,6121,00000000,0220,00075830000000)

2.

+ 1.075.340,00 Kč

ukládá
příspěvkové organizaci Základní škola Edvarda Beneše, Opava odvést finanční
prostředky z fondu investic na realizaci investiční akce dle bodu 1 b) a d) tohoto
usnesení takto:
• do 15.07.2016 - 700.000,00 Kč
• do 15.11.2016 - 375.340,00 Kč
Z: vedoucí odboru školství
Hlasování: 10-0-0

1426/41 RM 16
13/41

Nařízení č. 4/2016, kterým se vydává tržní řád
Rada města
1.

stanoví
maximální dobu provozu restaurační předzahrádky:
pondělí – neděle: od 8.00 hod. do 22.00 hod.
a v zavedeném letním čase: pondělí–čtvrtek, neděle: od 8.00 hod. do 22.00 hod.
pátek – sobota: od 8.00 hod. do 23.00 hodin

2.

schvaluje
Nařízení č. 4/2016, kterým se vydává tržní řád
Hlasování: 8-0-2
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Bytové záležitosti
Rada města
1.

schvaluje
mimořádné přidělení volného bytu č. 12 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní
náměstí 34 v Opavě p. Mgr. Ilju Rackovi PhD. trvale bytem Ostrava, který mu
2
bude pronajat jako byt služební, a to za smluvní měsíční nájemné za 1 m
podlahové plochy bytu ve výši 80,00 Kč
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2.

neschvaluje

a)

mimořádné přidělení bezbariérového bytu v majetku SMO žadatelce p. Mgr.
Ivetě Heimové trvale bytem Opava

b)

mimořádné přidělení volného bytu v majetku SMO p. Jarmile Samkové trvale
bytem Opava
Hlasování: o bodu č. 1 a 2: 9-0-0

3.

odročuje
projednání mimořádného přidělení volného bytu v majetku SMO žadatelce
p. Bc. Barboře Lesákové trvale bytem Opava
Hlasování: 9-0-0
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Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla k užívání
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP009KSEF mezi
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, 1. náměstkem primátora
a panem Ing. Radimem Křupalou

b)

smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP009KSFA mezi
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a panem Ing. Martinem Vítečkem
Hlasování: 8-0-1

1429/41 RM 16
16/41

Rozpočtová opatření 2016
Rada města
schvaluje
a)

Rozpočtové opatření č. 2016/145
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
MD 231
0000

(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)

ve výdajích – odbor životního prostředí
Činnost odborného lesního hospodáře za
I.Q 2016

+ 233.677,00 Kč
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- neinvestiční transfery fyzickým osobám
(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)

+ 163.361,00 Kč

- neinvestiční transfery právnickým osobám
(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)

+ 69.598,00 Kč

- neinvestiční transfery státním podnikům
(1036,5219,00029008,0130,0000000000000)

b)

+ 718,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/146
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
(MŠ E.Beneše )

ostatní investiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
FS

231
0000

SFŽP

231
0000

(0000,4216,54515835,0020,0007749000000)

+ 177.044,95 Kč

investiční přijaté transfery ze státních fondů
(0000,4213,54190877,0020,0007749000000)

+ 10.414,40 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

c)

+ 187.459,35 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/147
ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště
úhrada věcných břemen do 40.000,00 Kč
(3639,5137,00000000,0050,0000000000000)

- 414,00 Kč

úhrada věcných břemen nad 40.000,00 Kč
(3639,6129,00000000,0050,0000000000000)

d)

+ 414,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/148
ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování
příprava projektových žádostí
(6409,6119,00000000,0140,0000000000000)

- 151.250,00 Kč

Plnění strategického plánu 2015 – 2020Zdravé město Opava
grafický návrh loga Zdravého města Opava
– dlouhodobý nehmotný majetek
(6171,6119,00000000,0140,0002431210000)

+ 60.500,00 Kč

www stránky Zdravého města Opava –
nákup služeb
(6171,5169,00000000,0140,0002431210000)

+ 90.750,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2016/149
ve výdajích – odbor školství
Středisko volného času
Mistrovství světa ve stepu
(3233,5331,00000000,0030,0001002000039)

+ 100.000,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
Rezerva FaRO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

f)

- 100.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/150
ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení
havarijního a krizového řízení
rezerva na ceny – soutěž JSDH SMO
„O putovní pohár primátora města Opavy“
2016
(6409,5901,000000000,0193,00025190000000)

- 100.000,00 Kč

Městská část Komárov – 1. místo
JSDH – ochranné pomůcky
(5512,5132,000000000,0800,0002530000000)

+ 30.000,00 Kč

Městská část Vávrovice – 2. místo
JSDH – ochranné pomůcky
(5512,5132,000000000,0840,0002530000000)

+ 25.000,00 Kč

JSDH Opava Kylešovice – 3. místo
JSDH – ochranné pomůcky
(5512,5137,000000000,0193,0002530000000)

+ 20.000,00 Kč

Městská část Malé Hoštice – 4. místo
JSDH – ochranné pomůcky
(5512,5132,000000000,0810,0002530000000)

+ 10.000,00 Kč

Městská část Zlatníky – 5. místo
JSDH – ochranné pomůcky
(5512,5132,000000000,0860,0002530000000)

+ 8.000,00 Kč

Městská část Vávrovice – Palhanec – 6.
místo
JSDH – ochranné pomůcky
(5512,5132,000000000,0840,0002530000000)

g)

+ 7.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/151
ve výdajích – odbor Kancelář primátora
Rozvoj služeb MIC – služby
(2143,5169,000000000,0120,00010422100000)

- 15.600,00 Kč
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ve výdajích – odbor Kancelář primátora
Aktualizace POI bodů – ostatní osobní
výdaje
(2143,5021,000000000,0120,0002418210000)

h)

+ 15.600,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/152
ve výdajích – odbor Kancelář primátora
Rozvoj služeb MIC – služby
(2143,5169,000000000,0120,00010422100000)

- 79.500,00 Kč

ve výdajích – odbor Kancelář primátora
Zkvalitnění služeb MIC 2016 – DHDM

i)

(2143,5137,000000000,0120,0002419210000)

+ 30.000,00 Kč

Zkvalitnění služeb MIC 2016 – ostatní osobní
výdaje
(2143,5021,000000000,0120,0002419210000)

+ 49.500,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/153
ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště
koupaliště (vazba na snížení základného kapitálu
společnosti, ZMO 24.04.2016)

drobný dlouhodobý hmotný majetek
(3639,5137,00000000,0050,0007999000000)

- 638.360,00 Kč

stroje, přístroje, zařízení
(3639,6122,00000000,0050,0007999000000)

j)

+ 638.360,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/154
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
MD 231
000

(0000,4116,00014018,0020,0002417000000)

+ 30.000,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva na dotační programy
(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)

- 6.160,00 Kč

ve výdajích – městská policie
Program prevence kriminality v roce 2016 realizace projektu „Forenzní značení
jízdních kol a invalidních vozíků
prostřednictvím syntetické DNA v roce
2016“
- nákup materiálu
(4349,5139,00014018,0110,0002417000000)
(4349,5139,00000000,0110,0002417000000)

+ 15.000,00 Kč
+ 6.160,00 Kč

- drobný hmotný dlouhodobý majetek
(4349,5137,00014018,0110,0002417000000)

+ 15.000,00 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2016/155
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu
MD 231
000

(0000,4116,00014018,0020,0002416000000)

+ 35.000,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva na dotační programy
(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)

- 12.040,00 Kč

ve výdajích – odbor školství, protidrogový koordinátor a prevence kriminality
Program prevence kriminality v roce 2016 –
realizace projektu „Vzdělávání strážníků –
komunikační a psychologické aspekty
výkonu služby“
- ostatní osobní výdaje
(4349,5021,00014018,0030,0002416000000)
+ 35.000,00 Kč
- nákup materiálu
(4349,5139,00000000,0030,0002416000000)

+ 1.020,00 Kč

- nákup služeb
(4349,5169,00000000,0030,0002416000000)

+ 1.020,00 Kč

- cestovné
(4349,5173,00000000,0030,0002416000000)

+ 8.000,00 Kč

- pohoštění
(4349,5175,00000000,0030,0002416000000)

l)

+ 2.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/156
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze
státního rozpočtu – výkon sociální práce (s
výjimkou OSPOD)
MD 231
000

(0000,4116,00013015,0020,0002422000000)

+ 1.486.000,00 Kč

ve výdajích – odbor sociálních věcí
výkon sociální práce (s výjimkou OSPOD) školení
(6171,5167,00013015,0040,0002422000000)

+ 20.213,00 Kč

ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení personální a mzdové
výkon sociální práce (s výjimkou OSPOD)
- platy
(6171,5011,00013015,0192,0002422000000)
+ 1.090.600,00 Kč
- sociální pojištění
(6171,5031,00013015,0192,0002422000000)

+ 272.675,00 Kč
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- zdravotní pojištění
(6171,5032,00013015,0192,0002422000000)

+ 98.200,00 Kč

- náhrady mezd
(6171,5424,00013015,0192,0002422000000)

+ 4.312,00 Kč

Hlasování: 8-0-0

1430/41 RM 16
17/41

Dotace ostatní
Rada města
1.

schvaluje

a)

finanční dotaci ZO ČSOP Nový Jičín se sídlem č. p. 146, 742 54 Bartošovice,
IČ 47657901, na náklady související se záchranou volně žijících živočichů
ze správního území Statutárního města Opavy v roce 2016, ve výši
50.000,00 Kč
Hlasování: 8-0-0

b)

finanční dotaci Slezskému zemskému muzeu se sídlem Nádražní okruh 669/31,
746 01 Opava – Předměstí, IČ 00100595, na náklady související se zhotovením
dermoplastického preparátu slona indického pro Slezské zemské muzeum
v Opavě, ve výši 50.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-1

c)

finanční dotaci Okresnímu fotbalovému svazu Opava se sídlem Vodárenská
2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 22880488, na akci „O pohár města
Opavy“, okresní kola v kopané ve výši 30.000,00 Kč
Hlasování: 8-0-0

d)

finanční dotaci společnosti DŽIVIPEN o.p.s. se sídlem Jiráskova 2213/13,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 26571463, na náklady související s pořádáním
IV. ročníku Open nohejbalového turnaje, ve výši 6.000,00 Kč
Hlasování: 8-0-1

e)

finanční dotaci Občanskému sdružení mažoretky AMA Opava se sídlem
Opavská 860/88, 747 21 Kravaře, IČ 22756035, na náklady související s účastí
na ME v chorvatské Crikvenici, ve výši 30.000,00 Kč
Hlasování: 9-0-0

f)

finanční dotaci Street Hockey clubu Opava se sídlem Opava, na náklady
související s účastí ve finálovém turnaji „Českého poháru“, ve výši 30.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-2
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nepřijala usnesení
k finanční dotaci „Sportovním kurzům.cz, s.k.“ se sídlem Lidická 620/9,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 26656132, na náklady související s akcí Finále
Moravské Inline Tour 2016, ve výši 40.000,00 Kč
Hlasování: RMO nepřijala usnesení

1431/41 RM 16
18/41

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné
zavkladování věcného břemene
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWLE) 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 874/8, 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 pozemku parc.č. 331/1
v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu „Opava, ul. Na Pastrníku, 258/11,
Korpas, č. stavby IP-12-8015636“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 2.850,00 Kč + DPH

b)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3Z1) 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 874/8, 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. 798/29,
820/28 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu „Opava, Suché Lazce,
parc.č. 820/55, Balhar, smyčka kNN, č. stavby IV-12-8010615“ za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 9.150,00 Kč + DPH

c)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV40P) 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 874/8, 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. 793, 969/1
v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Opava, Podvihovská, parc.č.
774, Těžký, přípojka kNN, č. stavby IP-12-8016096“ za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 1.650,00 Kč + DPH
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d)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV41K) 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 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035,
zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250, zastoupenou Pavlou Schorníkovou,
projektantkou pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a vysokého
napětí v pozemku parc.č. 2918 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou
stavbu „Opava, Vojanova, Bárta, DTS, kNN, č. stavby IE-12-8002800“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč +
DPH

e)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3Y6) 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, 130 00 Praha 3,
Žižkov, IČ 04084063 zastoupenou Slezskomoravskými telekomunikacemi
Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435,
zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 993/2 v k.ú.
Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „11010-053536 –
PVDSL5M_EO3_T_OPAV129_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

f)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWKJ) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Evou Lasákovou
bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky
v pozemku parc.č. 1813/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu
„Vodovodní přípojka pro stávající RD č.p. 462 na ul. Joži Davida v Opavě
Kylešovicích“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.500,00 Kč + DPH

g)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FOWPU) mezi Statutárním
městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Zdenkou Kolářovou
bytem Opava, Suché Lazce pro umístění podzemního vedení přípojky vody,
přípojky dešťové kanalizace a přípojky plynu v pozemcích parc.č. 897/1, 897/4,
898/1 v k.ú. Suché Lazce a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 898/1 v k.ú.
Suché Lazce za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 248/1 v kat.
území Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu „Novostavba rodinného domu
na pozemku parc.č. 248/2 v k.ú. Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu za
zřízení věcného břemene ve výši 3.650,00 Kč + DPH a penále ve výši 10.000,00
Kč za nedodržení lhůty stanovené v článku III. odst. 4 Smlouvy o právu provést
stavbu a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne
21. 11.2013 (MMOPP00AK5XS)
Hlasování: 9-0-0
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Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy
Rada města
schvaluje
a)

umístění podzemního vedení vodovodního řadu do pozemků parc.č. 225/1, 226
a 285 v k.ú. Malé Hoštice v rámci realizace stavby: „Malé Hoštice, ul. Kmochova
– rekonstrukce vodovodního řadu“

b)

umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 3333/4,
3333/5, 3333/6 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava,
ul. Krnovská, mlékárny, 1. etapa, rozšíření kNN, č. stavby: IV-12-8011733“
Hlasování: 9-0-0

1433/41 RM 16
20/41

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory
Rada města
schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00D71KN) ke smlouvě, (MMOPP00D71MD) ze dne
22. 7. 2015 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem
města a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem
Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Petrem
Valdamen
Hlasování: 9-0-0

1434/41 RM 16
21/41

Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem
„Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřiště“ (fotbalové a hokejbalové) – zahájení
zadávacího řízení
Rada města
odročuje
projednání materiálu „Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v
otevřeném řízení s názvem „Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřiště“
(fotbalové a hokejbalové) – zahájení zadávacího řízení
Hlasování: 10-0-0
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Zřízení 1 pracovního místa na MČ Malé Hoštice
Rada města
schvaluje
zřízení 1 pracovního místa „účetní“ na dobu neurčitou od 1. 7. 2016 na MČ Malé
Hoštice
Hlasování: 9-0-0

1436/41 RM 16
23/41

Zřízení pracovních míst na MČ Malé Hoštice v rámci VPP
Rada města
schvaluje

a)

zřízení 3 pracovních míst „uklízeč“ veřejných prostranství na dobu určitou
od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2017 na MČ Malé Hoštice

b)

Dohodu o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. OPA-V-1/2016 (PID SML MMOPP00FPYEM) uzavřenou
mezi SMO se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,
zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Úřadem práce ČR,
krajskou pobočkou v Ostravě, kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova
č. p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ: 72496991, zastoupeným
Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava, krajské
pobočky v Ostravě

c)

Rozpočtové opatření č. 2016/157
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na
krytí mezd + odvodů v rámci veřejně
prospěšných prací (sml. MMOPP00FPYEM
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č, OPA-V-1/2016)
(0000,4116,000013101,0020,0000000000081)

+ 210.000,00 Kč

ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné
práce
platy
(3639,5011,000013101,0810,0002520000000)

+ 156.716,00 Kč

sociální pojištění
(3639,5031,000013101,0810,0002520000000)

+ 39.179,00 Kč

zdravotní pojištění
(3639,5032,000013101,0810,0002520000000)

Hlasování: 9-0-0

+ 14.105,00 Kč
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Smlouvy o nájmu, záměr pronájmu
Rada města
1.

schvaluje

a)

smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, PID: MMOPP009XFBO, mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Pavlem Hadamčíkem se sídlem Gagarinova 2837/36, 746 01 Opava –
Předměstí, IČ 47633832 (prostor na adrese Pekařská ulice, Opava)

b)

smlouvu o nájmu, PID: MMOPP009XF78, mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Diagnostickým ústavem pro
mládež, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a základní škola,
Ostrava – Kunčičky se sídlem Škrobálkova 206/16, 718 00 Ostrava - Kunčičky,
IČ 00601969, zastoupený Mgr. Petrem Krolem, ředitelem (prostor na adrese
Hradecká 16, Opava)

c)

smlouvu o nájmu, PID: MMOPP009XF83, mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Sahadža jóga z.s. se sídlem
Kožíškova 511, 250 82 Úvaly, IČ 49367838, zastoupený Ing. Luďkem Smolkou,
(prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)

d)

dodatek č. 4 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP009XFDE, ke
Smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP00C4JNA, ze dne
19.12.2012, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535 a Ing. Pavlem Orlíkem se sídlem Mezi Trhy 120/9,
746 01 Opava, IČ 10626522 (prostor na adrese Mezi Trhy 5 a 7, Opava)

e)

dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání,
PID: MMOPP009XFCJ, ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání,
PID: MMOPP009XH49, ze dne 6.5.2015, mezi Statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Erhardem Stoškem se
sídlem Opavská 109/97, 747 21 Kravaře, IČ 41041038 (prostor na adrese Mezi
Trhy 4 a 6, Opava)

f)

dohodu o ukončení smlouvy o nájmu, PID: MMOPP009XF07, ke Smlouvě
o nájmu, PID: MMOPP00DG6XM, ze dne 29.10.2014, mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Montessori
Opava, spolek se sídlem Stratilova 1546/26,746 01 Opava - Předměstí,
IČ 22868763, zastoupen Veronikou Kotůlkovou, předsedkyní výboru (prostor na
adrese Horní náměstí 48, Opava)

g)

smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, PID: MMOPP009XF5I, mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a DELIKOMAT s.r.o. se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice, IČ 63475260,
zastoupenou Ing. Jaroslavem Baďurou, jednatelem a Radkem Džiubanem,
jednatelem (prostor na adrese Krnovská 71B, Opava)
Hlasování: 10-0-0
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schvaluje
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu
v 1 NP budovy č.p. 136,137, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku
parc.č. 605, 607, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané
na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (prostor na adrese Mezi Trhy
4,6, Opava)
Hlasování: 8-0-2

1438/41 RM 16
25/41

Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – koncert v restauraci U Pflegerů
Rada města
uděluje
výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Kláře Bílé, bytem Opava, při pořádání koncertu kapely Sabrosa v restauraci
U Pflegrů dne 25. 6. 2016 do 23:00 hodin
Hlasování: 9-0-0

1439/41 RM 16
26/41

Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO
Rada města
bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
Hlasování: 9-0-0

1440/41 RM 16
27/41

Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 02. 06. 2016
do 16. 06. 2016
Hlasování: 9-0-0
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1441/41 RM 16
31/41

41. RMO 22. 6. 2016

Majetek ve správě TSO s.r.o. – dodatek k nájemní smlouvě (zimní stadion)
Rada města
schvaluje
a)

upravený dodatek č. 3 (MMOPP00FSR3F) ke smlouvě o nájmu nebytových
prostor a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení, (MMOPP00C7QVQ) ze dne
08.10.2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne
30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská
2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Miroslavem Kupkou, fyzickou osobou
podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku,
s místem podnikání Rolnická 1545/34, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ 63712946)
Hlasování: 9-0-1

b)

záměr pronájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí
v budově bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 5/1,
zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168,
katastrální území Opava – Město umístěných v 1. NP – místnost č. 1075 – hlavní
uzávěr plynu o výměře 0,99 m2, nebytových prostor, které se nacházejí
v budově bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 5/3,
zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168,
katastrální území Opava – Město umístěných v 1. NP – místnost č. 1041 – WC
muži o výměře 14,00 m2, nebytových prostor, které se nacházejí v budově č.p.
413, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 5/2,
zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168,
katastrální území Opava – Město, umístěných v 1. PP - místnost č. 31 – pivní
2
2
sklad o výměře 40,62 m , místnost č. 32 – sklad o výměře 4,81 m , místnost č.
2
2
33 – chodba o výměře 12,00 m , místnost č. 34 – sklad o výměře 9,18 m ,
2
místnost č. 35 – chodbička o výměře 2,39 m , místnost č. 36 – sklad o výměře
2
2
6,93 m , místnost č. 37 – sklad o výměře 10,99 m , místnost č. 38 – sklad o
2
2
výměře 3,77 m , místnost č. 39 – chodbička o výměře 2,94 m , místnost č. 40 –
2
2
výtah o výměře 1,09 m , místnost č. 41 - chodba o výměře 15,63 m , v 1. NP –
2
místnost č. 1042 – vestibul o výměře 15,43 m , místnost č. 1043 – chodba o
2
2
výměře 9,80 m , místnost č. 1044 – WC ženy o výměře 4,45 m , místnost č.
2
1045 – WC muži o výměře 3,06 m , místnost č. 1047 – pivnice o výměře 64,12
2
2
m , místnost č. 1048 – restaurace o výměře 27,43 m , místnost č. 1048b –
2
2
restaurace o výměře 79,80 m , místnost č. 1049 – chodba o výměře 17,99 m ,
2
místnost č. 1050 – chodba o výměře 17,55 m , místnost č. 1051 – sklad o
2
2
výměře 1,56 m , místnost č. 1052 – sklad o výměře 4,11 m , místnost č. 1053 –
2
2
chodba o výměře 9,23 m , místnost č. 1054 – kuchyň o výměře 13,96 m ,
2
místnost č. 1055 – kuchyň o výměře 19,93 m , místnost č. 1056 – kuchyň o
2
2
výměře 5,40 m , místnost č. 1058 – sklad o výměře 2,66 m , místnost č. 1059 –
2
2
výtah o výměře 1,08 m , místnost č. 1060 – sklad o výměře 5,98 m , místnost č.
2
1061 – mrazící box o výměře 3,45 m , místnost č. 1062 – sklad o výměře 3,73
2
2
m , v 2. NP – místnost č. 2031 – sklad o výměře 3,14 m , místnost č. 2032 –
2
2
kuchyň o výměře 16,94 m , místnost č. 2033 – sklad o výměře 4,97 m , místnost
2
2
č. 2034 – výtah o výměře 1,09 m , místnost č. 2035 – sklad o výměře 2,22 m ,
2
místnost č. 2036 – chodba o výměře 5,76 m , místnost č. 2043 – šatna
2
personálu o výměře 14,38 m , místnost č. 2044 – šatna personálu o výměře 8,55
2
m (prostory umístěné v budově Zimního stadionu v Opavě)
Hlasování: 10-0-0
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1442/41 RM 16
32/41

41. RMO 22. 6. 2016

Projekt na adaptaci na změny klimatu z programu LIFE 2014-2020
Rada města
1.

bere na vědomí

a)

informace o projektu „Klimatická bezpečnost – komplexní integrovaná adaptace
na vlivy změny klimatu v městském prostředí“ zaměřeného na adaptaci
na změnu klimatu města Trnava, Slovenská republika z programu Evropské
komise LIFE 2014-2020

b)

možnost budoucího partnerství Statutárního města Opavy v projektu „Klimatická
bezpečnost – komplexní integrovaná adaptace na vlivy změny klimatu
v městském prostředí“, včetně zajištění finančních prostředků na povinné
spolufinancování projektu

2.

ukládá
náměstkovi Mgr. Daliborovi Halátkovi a odboru rozvoje a strategického plánování
Magistrátu města Opavy spolupracovat s městem Trnava na přípravě žádosti
o dotaci
Hlasování: 8-0-0

1443/41 RM 16
33/41

Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – Opavské kulturní léto (letní kino)
Rada města
uděluje
výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
Richardu Vaculovi, provozovateli pojízdného Biografu 16 a předsedovi spolku
Postřeh z.s. (Opavská 680, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 22835563), při
pořádání letních filmových retro projekcí v rámci Opavského kulturního léta 2016
na Ptačím vrchu ve dnech 13. 7., 4. 8., 11. 8., 18. 8., 25. 8. 2016, a to do 24:00
každého uvedeného dne
Hlasování: 8-0-0

1444/41 RM 16
34/41

Přistoupení SMO jako partnera k projektu AIR TRITIA
Rada města
1.

bere na vědomí
informace k projektu AIR TRITIA

2.

schvaluje
Statutární město Opava jako partnera projektu AIR TRITIA, včetně zajištění
finančních prostředků na povinné spolufinancování projektu
Hlasování: 8-0-0
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1445/41 RM 16
35/41

41. RMO 22. 6. 2016

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Územní studie
proveditelnosti průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská“ –
zahájení výběrového řízení
Rada města
1.

rozhodla
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Územní studie
proveditelnosti průmyslová zóna Jaktař, Vávrovice – ulice Krnovská, Bruntálská“,
v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

2.

jmenuje

a)

členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve
složení:
1. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. arch. Zdeněk Bendík
3. Ing. Zuzana Prokšová

b)

náhradníky členů pracovní skupiny
a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Martin Víteček
2. Ing. Monika Pazderová
3. Ing. arch. Jitka Nešutová

pro

otevírání

obálek,

posouzení

Hlasování: 9-0-0

1446/41 RM 16
36/41

Městské lesy Opava, p.o. – složení výběrové komise na pozici ředitel/ředitelka
Rada města
schvaluje
složení výběrové komise na pozici ředitel/ředitelka Městské lesy Opava,
příspěvková organizace:
1. Ing. Martin Víteček
2. Ing. Jan Sedláček
(náhradník Ing. Radim Křupala)
3. Ing. Vojtěch Turek
4. Ing. Libor Witassek
(náhradník Mgr. Dalibor Halátek)
5. Ing. Pavla Brady
6. Ing. Jan Živný
7. Ing. Marek Veselý
Hlasování: 8-0-0

Ing. Radim Křupala v.r.
primátor

Ing. Martin Víteček v.r.
1. náměstek primátora

