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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 5. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 14. 1. 2015


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 14. 1. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
Mgr. Libor Menšík
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
Ing. Radka Honková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Jiří Lehnert
Mgr. Marcela Poštulková
Ing. Jana Onderková
p. Radomír Bittner
Mgr. Lucie Rybová
Bc. Iva Paletová

Hosté
p. Miroslav Glos, ředitel Vila Vančurova o.p.s.
PhDr. Igor Hendrych, předseda Komise pro komunitní plán RMO


































117/5  RM 15
bod 1/5
Finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých obcí v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2014

Rada města


1.
schvaluje



finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury České republiky v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2014 předložených Římskokatolickou farností Dolní Životice, se sídlem Hlavní 6, 747 56 Dolní Životice, Společenstvím vlastníků jednotek v domě č. p. 616, or. č. 23 na ulici Na Rybníčku v Opavě, PSČ 746 01, se sídlem Na Rybníčku 23, 746 01 Opava, Obcí Háj ve Slezsku, se sídlem Antonína Vaška 86, 747 92 Háj ve Slezsku, Obcí Jezdkovice, se sídlem Jezdkovice č. p. 32, 747 55 Jezdkovice a Římskokatolickou farností Opava-Jaktař, se sídlem Šebelova 3/32, 747 07 Opava




2.
ukládá


doručit předložená finanční vyúčtování příspěvků v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2014 Ministerstvu kultury České republiky, odbor památkové péče


Z: odbor rozvoje města a strategického plánování
T: 25. 01. 2015



118/5  RM 15
bod 2/5
Vzorová smlouva pro uzavírání Dohod o realizaci výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací 


Rada města



schvaluje

a)
vzorovou smlouvu, (MMOPP00EFP0E), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Marií Vavrečkovou, vedoucí odboru životního prostředí 
a odsouzeným/ou k realizaci výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací


b)
pověření pro Ing. Marii Vavrečkovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město Opavu v rámci poskytování míst pro výkon trestu obecně prospěšných prací jednala a podepisovala Dohody o realizaci výkonu trestního opatření obecně prospěšných prací uzavírané v souladu se vzorovou smlouvou schválenou pod písmenem a)






119/5  RM 15
bod 3/5
Ukončené a proplacené dotační projekty

Rada města



bere na vědomí



stav skutečně proplacené dotace u projektů s názvem „Přírodní zahrady opavských MŠ Havlíčkova, E. Beneše a Olomoucká“ a „Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíčko, 17. Listopadu a Komárov“ ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování MMO



120/5  RM 15
bod 4/5
Změna koordinátora projektu Zdravé město

Rada města


1.
odvolává



Ing. Hanu Tvrdou pro koordinaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21                      



2.
pověřuje



Mgr. Barboru Bendíkovou pro koordinaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21                      




121/5  RM 15
bod 5/5
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
neschvaluje


dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce PID MMOPP00EDN28 
mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a občanským sdružením ZeZemě jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je změna části předmětu výpůjčky, tj. části pozemku parc.č. 186/1 – ostatní plocha, 
k.ú. Opava-Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 





2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/95 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2184/45 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/144 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
121/5  RM 15
bod 5/5
3.
schvaluje
- garážiště Hradecká


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/138 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

4.
schvaluje 

a)
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 520/8 – ostatní plocha, 
a parc.č 2928/1 – ostatní plocha, vše k.ú. Kylešovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 174/15 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí 

c)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2526 – zastavěná plocha a nádvoří, 
a  parc.č. 2525 – zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí 

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1672/23 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí 

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2494/5 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

5.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemků parc.č. 470 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 471/1 – zahrada a parc.č. 471/2 – zahrada,
vše k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 2464/1 – ostatní plocha, parc.č. 2461/1 – zahrada, vše v k.ú. Opava - Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


6.
schvaluje


záměr prodeje pozemků parc.č. 2537/1 - ostatní plocha 
a parc.č. 2537/2 – vodní plocha, vše  k.ú. Kylešovice


7.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 423 – ostatní plocha,
k.ú. Opava – Město


8.
odročuje 


projednání smlouvy o výpůjčce PID MMOPP00EDMRY mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Ing. Kamilem Lisalem jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemků parc.č. 2704/8 – ostatní plocha a pozemku parc.č. 2704/18 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 






122/5  RM 15
bod 6/5
Ukončený a proplacený dotační projekt Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy

Rada města



bere na vědomí



stav skutečně proplacené dotace u projektu Studie proveditelnosti 
k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy ve správě odboru hlavního architekta a územního plánu MMO 
za období od 11.09.2013 (datum podpisu dotační smlouvy)  do 10.12.2014 (datum proplacení poslední části dotace)



123/5  RM 15
bod 7/5
Snížení nájemného v bytě

Rada města



neschvaluje 



snížení měsíčního nájemného ve výši  50 %  ze základního nájemného počítaného z plochy bytu č.17 velikosti 2+1 v domě na adrese Krnovská 28 v Opavě nájemcům manž. Lence a Tomáši Kratochvílovým, z důvodu zhoršených podmínek spojených s užíváním bytů po dobu rekonstrukce domu



124/5  RM 15
bod 8/5
Bytové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 

a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.1 velikosti 1+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p.Silvámu Gorolovi trvale bytem Opava


b)
přidělení volné ubytovací jednotky č.11 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě – Komárově žadateli p. Bohuslavu Janečkovi trvale bytem Opava


c)
výměnu bytů mezi p. Marii Špalkovou nájemcem  obecního bytu č.6 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 30 v Opavě a paní Jarmilou Tomšíkovou nájemcem obecního bytu č.9 velikosti 3+1 v domě na adrese Horní náměstí 28 v Opavě


2. 
schvaluje 


mimořádnou výměnu bytu č. 8 velikosti 0+1 v domě na adrese Jateční 8A v Opavě nájemce paní Šárky Balnerové za volný byt č.13 Hobzíkova 31 v Opavě



125/5  RM 15
bod 9/5
Smlouva o prodeji hasičské automobilové stříkačky TATRA 148 CAS 32T, RZ 1T3 09 91

Rada města



schvaluje


a)
prodej hasičského automobilu Tatra 148 CAS 32T, RZ 1T3 09 91 za nejvyšší nabídnutou cenu ve výši 170.000,00 Kč


b)
kupní smlouvu MMOPP00AYZZM mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, jednající Městskou částí Opava- Komárov, zastoupenou ing. Lumírem Měchem, starostou MČ a Obcí Přešťovice, Přešťovice 36, 386 01 Strakonice, IČ  00251704



  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/332



v příjmech – MČ Komárov




příjmy z prodeje ostat.dlouh.majetku




(3639,3113,00000000,0800,00093980000000)
+  170.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Komárov




rezerva




(6409,5901,00000000,0800,0000000000000)
+ 170.000,00 Kč



126/5  RM 15
bod 10/5
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD409) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Jiřím Farnym, vedoucím regionální OSS – Nový Jičín a Pavlem Sedlickým, technikem PZ MS senior specialistou – Nový Jičín a společností OPATHERM a.s. se sídlem Opava, Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva pro umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodní přípojky 
do pozemků parc.č. 2373/601, 2327/8 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „Plynovod, plynovodní přípojka – lokalita Gogolova, Palackého, Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
126/5  RM 15
bod 10/5
b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8TG) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Romanem Friedelem, bytem Opava pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a plynovodní přípojky do pozemků parc.č. 1842/1, 1842/2 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Rodinný dům na pozemku parc.č. 328/4 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8QV) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Římskokatolickou farností Opava – Jaktař se sídlem Šebelova 32/3, 747 07 Opava, IČ 47810483, zastoupenou Petrem Kříbkem, duchovním správcem pro umístění  podzemního vedení vody a podzemního vedení areálového vodovodu 
do pozemků parc.č. 8, 9, 10, 11, 17/1, 3043 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Hygienické zařízení v kostele sv. Petra a Pavla, Opava-Jaktař“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8YR) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností Albreko, s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 793, 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Opava, Podvihovská, parc.č. 774, Těžký, přípojka kNN, č. stavby IP-12-8016096“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8XW) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností NOVPRO FM s.r.o., se sídlem Sadová 609, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 28633504, zastoupenou Vítem Novákem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2888/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Těšínská, RENESA, posílení vNN, č. stavby IV-12-8010012“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy







126/5  RM 15
bod 10/5
f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8P0) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ReSpol s.r.o., se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2965/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Provaznická, Ergona, přípojka kNN, č. stavby IV-12-8010314“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


g) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8RQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, zastoupenou 
Ing. Lenkou Malinovou, vedoucí přípravy staveb – Ostrava a Václavem Malíkem, technikem majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 902, 899, 901, 867, 851 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby „REKO MS Opava, Žižkova +3, etapa I.“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty


h) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD47A) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, zastoupenou 
Ing. Petrem Hřebcem, vedoucím přípravy staveb a Ing. Lenkou Vrzalovou, vedoucí oddělení majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 788, 789, 851, 867, 826 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby „REKO MS Opava, Žižkova 
II. etapa“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty


i)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD4AV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, zastoupenou 
Ing. Lenkou Malinovou, vedoucí přípravy staveb – Ostrava a Ing. Katy Mark, technikem majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 2976, 2343/4, 2343/2, 2341/2, 2337, 2333/3, 2321, 2316/1, 2327/28, 2327/11, 2327/23, 2379, 2380, 2960, 2975 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „REKO MS Opava, Olomoucká“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty
126/5  RM 15
bod 10/5
j) 
smlouvu o zabezpečení přeložek veřejného osvětlení z důvodu investiční výstavby, (MMOPP00GD8MF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, 
IČ 70994234, zastoupenou Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ týkající se přeložky veřejného osvětlení v pozemcích parc.č. 2184/1, 2184/117, 3015, 2981, 2984 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 3039/1 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby „Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl.n.“




127/5  RM 15
bod 11/5
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2344/43, 2344/23, 2976, 2290/7, 2290/6 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, ul. Sušilova, rozšíření vedení kNN, č. stavby 
IV-12-8009923“ 


b)
umístění podzemního vedení vodovodního řadu do pozemku parc.č. 579, 578, 580 v k.ú. Opava – Město v rámci realizace stavby : „Opava, 
ul. Růžová – rekonstrukce vodovodního řadu“



128/5  RM 15
bod 12/5
Dodatek č. 20 ke smlouvě o správě o údržbě nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o.  

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 20 (MMOPP00GD8SL) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti









129/5  RM 15
bod 13/5
Žádost o schválení odpisu pohledávky

Rada města



schvaluje



odpis pohledávky v účetnictví Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, v roce 2014 za dlužníkem Ing. Radanem Grusmanem ve výši 114.473,30 Kč 



130/5  RM 15
bod 14/5
Výpůjčka prostor Slezského divadla v roce 2015

Rada města



ukládá 



řediteli Slezského divadla Opava zajistit v průběhu roku 2015 výpůjčku prostor Slezského divadla Opava v nezbytném rozsahu pro akce uvedené v příloze tohoto bodu



131/5  RM 15
bod 15/5
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
s názvem „ZŠ Komárov - tělocvična“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „ZŠ Komárov - tělocvična“ – v rozsahu dle důvodové zprávy a zadávací dokumentace doplněné o tyto body:
	 předpokládaná hodnota VZ: 15.800.000,00 Kč bez DPH (20.000.000,00 Kč včetně DPH), v návaznosti na předpokládanou hodnotu také upraven požadavek na referenční stavby v rámci technických kvalifikačních předpokladů (7,5 mil./stavba)
	 jistota (záruka po dobu nabídky) ve výši 200.000,00 Kč
	 bankovní záruka na odpovědnost za vady (záruka po dobu trvání záruční doby) ve výši 200.000,00 Kč
	 odkládací podmínka ve smlouvě (účinnost smlouvy)
	 požadavek na kvalifikaci stavbyvedoucího – referenční stavba obdobného charakteru


2. 
jmenuje

a)
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

131/5  RM 15
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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. paní Hana Fraňková


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. Renata Cvancigerová
3.  Bc. Martin Víteček
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. Radka Šabatková
2.  Ing. Martin Chalupski 
3.  Mgr. Simona Bierhausová
4.  Ing. Martina Heisigová
5.  pan René Holuša




132/5  RM 15
bod 16/5
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parter Olomoucká – Sokolovská - Vančurova“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parter Olomoucká – Sokolovská - Vančurova“, v rozsahu dle Výzvy k podání nabídek a upravené důvodové zprávy


2. 
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení ve složení:
	Ing. Jana Onderková
	Ing. Martin Chalupski

Mgr. Dalibor Halátek
	Ing. Marek Veselý




b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Radka Šabatková

Ing. Renata Cvancigerová
Bc. Martin Víteček
	Ing. Lukáš Kovařík








133/5  RM 15
bod 18/5
Smlouva o poskytování služby pronájem optických vláken

Rada města



schvaluje



Smlouvu o poskytování služby pronájem optických vláken, (MMOPP00GBYVU), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OpavaNet a.s.  
se sídlem Opava, Příčná 2828/10, PSČ 746 01, IČ: 25860011, 
zastoupené Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva za cenu 102.850,00 Kč s DPH



134/5  RM 15
bod 19/5
Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin

Rada města



bere na vědomí



informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době jarních prázdnin




135/5  RM 15
bod 21/5
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2014/333



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




prominutí penále za porušení rozpočtové kázně – Cyklistická stezka č. 55 – Krnov – Velké Hoštice




(6409,5363,00000000,0020,0007959000000)
	 31.488,00 Kč









rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 31.488,00 Kč










136/5  RM 15
bod 22/5
Rozpočtová opatření 2015

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2015/1



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000080)
+ 66.300,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000080)
+ 11.700,00 Kč







ve výdajích – městská část Komárov



	
veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0800,0002520000000)
+ 49.478,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0800,0002520000000)
+ 8.731,00 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0800,0002520000000)
+ 12.370,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0800,0002520000000)
 + 2.183,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0800,0002520000000)
+ 4.452,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0800,0002520000000)
+ 786,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/2



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000082)
+ 243.100,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000082)
+ 42.900,00 Kč







ve výdajích – městská část Podvihov




veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0820,0002520000000)
+ 181.418,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0820,0002520000000)
+ 32.015,00 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0820,0002520000000)
+ 45.355,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0820,0002520000000)
+ 8.004,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0820,0002520000000)
+ 16.327,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0820,0002520000000)
+ 2.881,00 Kč
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c)
Rozpočtové opatření č. 2015/3



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000087)
+ 44.200,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000087)
+ 7.800,00 Kč







ve výdajích – městská část Milostovice




veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0870,0002520000000)
+ 32.985,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0870,0002520000000)
+ 5.821,00 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0870,0002520000000)
+ 8.246,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0870,0002520000000)
+ 1.455,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0870,0002520000000)
+ 2.969,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0870,0002520000000)
+ 524,00 Kč












d)
Rozpočtové opatření č. 2015/4



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací pro MČ Malé Hoštice (SML MMOPP00CX375 na období od 1. 12. 2014 do 31. 1.2015)



85% EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000081)
+ 44.200,00 Kč


15% SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000081)
+ 7.800,00 Kč







ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně  
                   prospěšné práce




platy



85% EU
(3639,5011,33513234,0810,0002520000000)
+ 32.985,00 Kč


15% SR
(3639,5011,33113234,0810,0002520000000)
+ 5.821,00 Kč








sociální pojištění



85% EU
(3639,5031,33513234,0810,0002520000000)
+ 8.247,00 Kč


15% SR
(3639,5031,33113234,0810,0002520000000)
+ 1.455,00 Kč








zdravotní pojištění



85% EU
(3639,5032,33513234,0810,0002520000000)
+ 2.968,00 Kč


15% SR
(3639,5032,33113234,0810,0002520000000)
+ 524,00 Kč
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e)
Rozpočtové opatření č. 2015/5



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací pro MČ Malé Hoštice (SML-dodatek č.1 MMOPP00CX2G3 na období od 1. 12. 2014 do 31. 5.2015)



85% EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000081)
+ 198.900,00 Kč


15% SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000081)
+ 35.100,00 Kč







ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně  
                   prospěšné práce




platy



85% EU
(3639,5011,33513234,0810,0002520000000)
+ 148.433,00 Kč


15% SR
(3639,5011,33113234,0810,0002520000000)
+ 26.194,00 Kč








sociální pojištění



85% EU
(3639,5031,33513234,0810,0002520000000)
+ 37.108,00 Kč


15% SR
(3639,5031,33113234,0810,0002520000000)
+ 6.549,00 Kč








zdravotní pojištění



85% EU
(3639,5032,33513234,0810,0002520000000)
+ 13.359,00 Kč


15% SR
(3639,5032,33113234,0810,0002520000000)
+ 2.357,00 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2015/6



ve výdajích – odbor sociálních věcí




činnost OSPOD




nespecifikované rezervy




(4329,5901,00000000,0040,0002556000000)
-370.000,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(4329,5021,00000000,0040,0002556000000)
+ 10.000,00 Kč








knihy, učební pomůcky a tisk




(4329,5136,00000000,0040,0002556000000)
+ 10.000,00 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek




(4329,5137,00000000,0040,0002556000000)
+ 5.000,00 Kč








nákup materiálu jinde nezařazený




(4329,5139,00000000,0040,0002556000000)
+ 50.000,00 Kč








pohonné hmoty a maziva




(4329,5156,00000000,0040,0002556000000)
+ 80.000,00 Kč








služby telekomunikací a radiokumunikací




(4329,5162,00000000,0040,0002556000000)
+ 60.000,00 Kč
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služby školení a vzdělávání




(4329,5167,00000000,0040,0002556000000)
+ 85.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(4329,5169,00000000,0040,0002556000000)
+ 5.000,00 Kč








cestovné (tuzemské i zahraniční)




(4329,5173,00000000,0040,0002556000000)
+ 60.000,00 Kč








věcné dary




(4329,5194,00000000,0040,0002556000000)
+ 5.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření 2015/7



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




ZŠ Komárov - tělocvična




(navýšení krytí akce pro spuštění VZ – v návaznosti na usn. 131/5 RM 15)




(3113,6121,00000110,0220,0007978000000)
+ 4.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




zapojení Fondu rezerv a rozvoje



236 0200
(0000,8115,00000110,0000,0000000000000)
+ 4.000.000,00 Kč




137/5  RM 15
bod 23/5
Smlouvy o nájmu, výpůjčce   

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o nájmu MMOPP00DG7BH mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným        Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a skupinou Pionýr, z.s. – 12. Pionýrská skupina mladých ochránců přírody se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava - Kylešovice, IČ 42868971, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, skupinovým vedoucím (prostor na adrese Liptovská 21, Opava)


b)
smlouvu o výpůjčce MMOPP00DG7AM mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným       Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Okresním výborem sdružení zdravotně postižených v ČR se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava - Kylešovice, IČ 47813423, zastoupeným Annou Kravarovou, předsedkyní (prostor na adrese Liptovská 21, Opava)


c)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG7D7 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem,  primátorem města       a společností HOROr SPORT, s.r.o. se sídlem Sokolská třída 1615/50, 
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25903942, zastoupenou Ivanem Foltýnem, jednatelem (prostor na adrese Dolní náměstí 23, Opava)

137/5  RM 15
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d)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG7CC mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem,  primátorem města       a společností REALIKA – realitní kancelář, s.r.o. se sídlem Dolní náměstí 140/25, 746 01 Opava - Město, IČ 26880288, zastoupenou Ivanou Sýkorovou, jednatelkou (prostor na adrese Dolní náměstí 23, Opava)


2.
schvaluje  

a)
výpověď Smlouvy o nájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple (PID smlouvy MMOPP00DG6RG) MMOPP00DG7GS mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a společností Ambiance cuisine s.r.o. se sídlem Solná 34/15, 746 01 Opava – Město, IČ 01614100, zastoupenou Dušanem Hájkem, jednatelem 
(na adrese Pekařská 12, Opava – Dům umění)
       

b)
záměr pronájmu Restaurace domu umění včetně Moravské kaple, to vše situované v budově č.p. 417, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 348, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (na adrese Pekařská 12, Opava – Dům umění),  s podáním nabídek termínu do 16.2.2015 do 16.00 hodin


3.
odročuje

a)
projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání  MMOPP00DG75B mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností KOSMAS s.r.o. se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2, IČ 25710257, zastoupenou Jiřím Michkem, jednatelem (prostor na adrese Mezi Trhy 1,3, Opava)


b)
projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG771 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města        a společností Grovaro s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město, IČ 01868519, zastoupenou Danou Němcovou, jednatelkou (prostor na adrese Mezi Trhy 3,5, Opava)


c)
projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG766 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností BONBONIA s.r.o. se sídlem Generála Vlachého 218, 747 62 Mokré Lazce, IČ 01945351, zastoupenou Lukášem Langerem, jednatelem (prostor na adrese Mezi Trhy 1,3, Opava)


d)
projednání dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG74G mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Josefem Klanicou se sídlem Pivovarská 238/33, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, IČ 74896709 (prostor na adrese Mezi Trhy 3, Opava)




137/5  RM 15
bod 23/5
e)
projednání návrhu na uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG78W mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Pavlem Orlíkem se sídlem Mezi Trhy 120/9, 746 01 Opava, IČ 10626522 (prostor na adrese Mezi Trhy 5,7, Opava) pro předložení zastupitelstvu města





138/5  RM 15
bod 24/5
Postup při plnění závazků v rámci finančního vypořádání za rok 2014

Rada města



1.
bere na vědomí



že, odbor finanční a rozpočtový zabezpečí průběžné plnění závazků vyplývající ze schválených smluv nebo objednávek v rámci rozpočtu na rok 2014, jejichž úhrada bude probíhat v roce 2015


2.
ukládá



odboru finančnímu a rozpočtovému předložit ke schválení RMO a následně ZMO rozpočtová opatření (ex post) k výdajům, které byly schváleny smlouvou nebo objednávkou v rámci rozpočtu na rok 2014 a jejichž úhrada bude probíhat v roce 2015
T: 25.2.2015
Z: Ing. Miroslav Drössler





139/5  RM 15
bod 25/5
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 


a)
finanční dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem Legerova 1854/22, 120 00 Praha – Nové město, IČ 00442755, na náklady související s provozem a činností Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem v Opavě v roce 2015, ve výši 35.000,00 Kč


b)
finanční dotaci ZO ČSOP Nový Jičín 70/02 se sídlem Bartošovice 146, 742 54 Bartošovice, IČ 47657901, na náklady související se zajištěním komplexní péče o zraněné nebo jinak handicapované živočichy 
ze správního území SMO, ve výši 50.000,00 Kč







140/5  RM 15
bod 27/5
Pověření člena rady k přijímání výzev, zpracování návrhu námitek k zásadám územního rozvoje a návrhu připomínek k územním plánům sousedních obcí a jejich předkládání RMO

Rada města



pověřuje



člena Rady statutárního města Opavy, Mgr. Dalibora Halátka, k přijímání výzev, zpracování návrhu námitek k zásadám územního rozvoje a návrhu připomínek k územním plánům sousedních obcí a jejich předkládání Radě statutárního města Opavy



141/5  RM 15
bod 28/5
Svaz měst a obcí České republiky – nominace zástupce

Rada města



deleguje 



primátora Statutárního města Opavy pana Bc. Martina Vítečka, 
nar. 28. 3. 1980 jako svého zástupce do orgánů Svazu měst a obcí České republiky, aby v nich hájil zájmy Statutárního města Opavy



142/5  RM 15
bod 29/5
Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících  služeb z rozpočtu SMO na rok 2015

Rada města



schvaluje



navýšení rozpočtu na sociální dotace na rok 2015 o částku 
1.750.000,00 Kč

  a)
Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




nespecifikované rezervy




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	1.750.000,00 Kč








ve výdajích – odbor sociálních věcí




Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2015




nespecifikované rezervy




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
+ 1.750.000,00 Kč

  b)
dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2015 ve výši 12.237.000,00 Kč – viz upravená příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení

  pro předložení zastupitelstvu města


143/5  RM 15
bod 30/5
Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 26. 1. 2015


Rada města



schvaluje



upravený návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 26. 1. 2015 od 15.00 hodin 



144/5  RM 15
bod 31/5
Změna schváleného rozpočtu na rok 2015

Rada města




schvaluje


změnu ve schváleném rozpočtu na rok 2015 u organizačních jednotek ORJ 0050 – odbor majetku, samostatné pracoviště majetku a ORJ 0051 – odbor majetku, oddělení správy a evidence budov dle přílohy č. 2, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení



pro předložení zastupitelstvu města



145/5  RM 15
bod 32/5
Úprava ceníku parkoviště v areálu Magistrátu Statutárního města Opavy 
na ul. Krnovská v Opavě


Rada města



odročuje
                                 

projednání materiálu „Úprava ceníku parkoviště v areálu Magistrátu Statutárního města Opavy na ul. Krnovská v Opavě“




146/5  RM 15
bod 33/5
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 




147/5  RM 15
bod 37/5
Schválení dotačních smluv – přímá podpora z rozpočtu SMO

Rada města



schvaluje



v návaznosti na schválený rozpočet na rok 2015  - přímá podpora 

a)
smlouvu, MMOPP00CX1V7, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací se sídlem Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava, IČ 47813482, zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou, ředitelkou, na lyžařský výcvik, ve výši 18.000,00 Kč.


b)
smlouvu, MMOPP00CX292, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na lyžařský výcvik, ve výši 64.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP00CX1ZN, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a sdružením PREEDUK o.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ 65889053, zastoupeným Mgr. Hanou Borunskou, předsedkyní, na činnost sdružení, ve výši 100.000,00 Kč


d)
smlouvu, MMOPP00CX27C, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a HC SLEZANEM OPAVA  a.s. se sídlem Holasická 1154/2, 747 05 Opava – Kateřinky,, IČ 25845802, zastoupeným Marcelem Hadamczikem, členem představenstva, na provoz Sportovního centra mládeže HC SLEZANU OPAVA a.s., ve výši 3.600.000,00 Kč


e)
smlouvu, MMOPP00CX25M, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a TJ OPAVA se sídlem Vodárenská 18, 746 01 Opava, IČ 00495948, zastoupenou Evou Kociánovou, předsedkyní, na sportovní činnost, ve výši 360.000,00 Kč


f)
smlouvu, MMOPP00CX1W2, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou, na činnost družstev mládeže, ve výši 540.000,00 Kč


g)
smlouvu, MMOPP00CX24R, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleských, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, na sportovní činnost, ve výši 
400.000,00 Kč
147/5  RM 15
bod 37/5
h)
smlouvu, MMOPP00CX20B, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Klubem plaveckých sportů se sídlem Zámecký okruh 4, 746 01 Opava, IČ 47815345, zastoupeným Vladimírem Ryplem, předsedou a Ing. Václavem Jedličkou, místopředsedou, na sportovní činnost, ve výši 290.000,00 Kč


i)
smlouvu, MMOPP00CX216, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a sdružením Přátelé orientačního běhu Opava, o.s. se sídlem Vojanova 2978/31a, 746 01 Opava, IČ 26534991, zastoupeným Ing. Miroslavem Hadačem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 135.000,00 Kč


j)
smlouvu, MMOPP00CX221, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Sportovním klubem p.e.m.a. Opava se sídlem Holasická 892/17, 747 05 Opava 5, IČ 70630119, zastoupeným Mgr. Přemyslem Novákem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 405.000,00 Kč


k)
smlouvu, MMOPP00CX1XX, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA se sídlem Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26541645, zastoupeným Ing. Pavlem Frankem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 380.000,00 Kč


l)
smlouvu, MMOPP00CX287, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Kánoe klubem Opava se sídlem Jaselská 24, 747 05 Opava 5, IČ 00536105, zastoupeným Kamilem Křempkem, hospodářem, na sportovní činnost, ve výši 210.000,00 Kč


m)
smlouvu, MMOPP00CX1YS, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Martinem Žižlavským s místem podnikání Krnovská 28/45, 746 01 Opava, IČ 65518161, na provozní náklady kina Mír, ve výši 250.000,00 Kč



pro předložení zastupitelstvu města



148/5  RM 15
bod 38/5
Městský dopravní podnik Opava a.s. – změna stanov společnosti a delegování nových zástupců města

Rada města


1.
doporučuje zastupitelstvu


schválit změnu stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, Opava, IČ 64610250 
148/5  RM 15
bod 38/5
2.
doporučuje, 
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
navrhlo níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do orgánů následujících obchodních společností, v nichž má město majetkovou účast,


do dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.
	 p. Jitku Měchovou,  bytem Opava –  Podvihov
	 Ing. Daniela Bennu, bytem Opava 6




149/5  RM 15
bod 39/5
Směrnice o inventarizaci  - změna směrnice, jmenování předsedy

Rada města


1.
schvaluje


nové znění Směrnice o inventarizaci s účinností od 15. 01. 2015 

2.
jmenuje


Ing. Václava Klučku, bytem Opava 6, předsedou Ústřední inventarizační komise Statutárního města Opavy s účinností od 15. 01. 2015








                  Bc. Martin Víteček 	 v.r.                                         Mgr. Simona Bierhausová  v.r.
               primátor			               	                                           1. náměstkyně primátora

