RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

USNESENÍ
z 50. schůze

RADY
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 23. 11. 2016
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Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 23. 11. 2016 se zúčastnili
Členové RMO
Omluveni
Tajemník MMO
Zapisovatelka
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO

Zaměstnanci

9
Mgr. Tomáš Čvančara
Mgr. Alexandr Burda
JUDr. Tomáš Elis
pí Renata Zahradníková
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Mgr. Ivana Sýkorová
Bc. Jaroslav Vávra
Bc. Martin Černý
Ing. Marie Vavrečková
Ing. Jana Onderková
pí Hana Fraňková
Ing. Lubomír Svoboda
pí Ruth Hrbáčová
Ing. Lenka Grigarová
Ing. Václav Seidler
Ing. Pavla Rucká
Ing. Jiří Dubový
Ing. Eva Slaměnová
Ing. Magda Handlosová

Anonymizované usnesení
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Personální záležitosti – II.
Rada města
1.

ruší
usnesení č. 1716/49 RM 16/2 ze dne 9. 11. 2016 (RMO pověřuje pí Magdu
Kivorchianovou, statutární zástupkyni ředitelky Mateřské školy Dětský svět,
Opava, příspěvková organizace, řízením této organizace s účinností ode dne
následujícího po skončení výkonu práce Mgr. Bierhausové ve funkci ředitelky
v souladu s § 73a) zákoníku práce)

2.

pověřuje
pí Lenku Drastíkovou, vedoucí učitelku odloučeného pracoviště MŠ Vaníčkova,
řízením MŠ Dětský svět, Opava, příspěvková organizace, s účinností ode dne
následujícího po skončení výkonu práce pí Kivorchianové v této funkci

3.

stanoví
plat pí Magdě Kivorchianové, pověřené řízením Mateřské školy Dětský svět,
Opava, příspěvková organizace, s účinností od 11. 11. 2016 do 24. 11. 2016

4.

bere na vědomí

a)

dopis Advokátní kanceláře Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, Olomoucká 36,
Mohelnice ze dne 10. 11. 2016 týkající se převzetí právního zastoupení paní
Mgr. Simony Bierhausové ve věci nesouhlasu s odvoláním z funkce ředitelky MŠ

b)

dopis Advokátní kanceláře Mgr. Jany Zwyrtek Hamplové, Olomoucká 36,
Mohelnice ze dne 21. 11. 2016 obsahující výzvu k nápravě a kvalifikované
sdělení pro členy RMO ve věci odvolání Mgr. Simony Bierhausové z funkce
ředitelky MŠ
Hlasování: 8-0-0

1719/50 RM 16
44/50

Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace Mateřská škola Dětský svět,
Opava, příspěvková organizace
Rada města
bere na vědomí
Protokol č. 37/2016 o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace
Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace
Hlasování: 9-0-0

Anonymizované usnesení
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Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku OP 22_16 na realizaci projektu
„Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Opava - Zlatníky“
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku OP 22_16 (MMOPP00D6PGW),
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a Nadací ČEZ, se sídlem Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 26721511
zastoupena Ing. Danielem Benešem, MBA, předsedou správní rady
a Mgr. Michaelou Žemličkovou, MBA, místopředsedkyní správní rady
a ředitelkou nadace

b)

přijetí nadačního příspěvku ve výši 117.300,00 Kč na spolufinancování projektu
„Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Opava – Zlatníky“
Hlasování: 9-0-0

1721/50 RM 16
2/50

Provoz opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin
Rada města
bere na vědomí
rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol a školních družin v době
vánočních prázdnin
Hlasování: 9-0-0

1722/50 RM 16
3/50

Návrh na jmenování ředitele Zařízení školního stravování Opava, příspěvková
organizace
Rada města
odročuje
projednání materiálu „Návrh na jmenování ředitele Zařízení školního stravování
Opava, příspěvková organizace“
Hlasování: 9-0-0

Anonymizované usnesení
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Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací
Rada města
schvaluje
výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním městem
Opava
Hlasování: 9-0-0

1724/50 RM 16
5/50

Výroční zprávy opavských základních škol
Rada města
bere na vědomí
výroční zprávy základních škol zřizovaných statutárním městem Opava
Hlasování: 9-0-0

1725/50 RM 16
6/50

Bytové záležitosti
Rada města
schvaluje
a)

přidělení volné ubytovací jednotky č. 17 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení
na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p. M. B. trvale bytem Opava

b)

přidělení volné ubytovací jednotky č. 8 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení
na adrese Podvihovská 5A v Opavě-Komárově žadateli p. B. A. trvale bytem
Suché Lazce

c)

snížení výše kauce ze 4.000,00 Kč na 1.000,00 Kč budoucímu nájemci
ubytovací jednotky č. 17 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese
U Cukrovaru 1 v Opavě p. M. B. trvale bytem Opava

d)

prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 13 velikosti 1+1 v domě na adrese
Krnovská 28 v Opavě p. J. S. trvale bytem Opava na dobu neurčitou a to pouze
za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 2.11.2016 na dobu neurčitou
se smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu
ve výši 80,00 Kč

e)

podnájem p. M. Č. bytu č.6 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 15A
v Opavě, jehož nájemcem je p. A. P., a to na dobu 1 roku tj. do 1.12.2017

f)

mimořádné přidělení volného bytu č.16 velikosti 1+1 v domě na adrese Hrnčířská
3 v Opavě p. Mgr. P. H. trvale bytem Náměšť na Hané, který mu bude pronajat
jako byt služební a to za smluvní měsíční nájemné za 1 m2 podlahové plochy
bytu ve výši 80,00 Kč
Hlasování: 9-0-0
Anonymizované usnesení
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Realizace investičních akcí v roce 2017
Rada města
schvaluje
seznam investičních akcí na rok 2017 s tím, že v roce 2017 budou realizovány
akce uvedené pod oddílem „zařazené k realizaci v roce 2017“ a akce
pod oddílem „dotační tituly“ jen v případě získání dotace, pro předložení
zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0

1727/50 RM 16
9/50

Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2017
Rada města
schvaluje
seznam projektových dokumentací na rok 2017, pro předložení zastupitelstvu
města
Hlasování: 9-0-0

1728/50 RM 16
10/50

Sportoviště – bazén – převod práv (licence)
Rada města
schvaluje
a)

smlouvu o převodu práv k užití č. 45/2016/PRI (MMOPP00GGMP7) mezi
Ing. arch. Janem Chlupem podnikající fyzickou osobou se sídlem Sadová 252,
612 00 Brno, IČ: 13372181, DIČ: CZ510409210 a statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535
zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města

b)

Rozpočtové opatření č. 2016/283
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
Sportoviště - bazén - PD
(3412,6121,00000000,0220,0007811000000)

+ 1.450.790,00 Kč

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

- 1.450.790,00 Kč

Hlasování: 9-0-0
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Záměr pronájmu
Rada města
schvaluje
záměr pronájmu části prostor sloužících podnikání o výměře 5 m2 umístěných
v levé části chodby v I.NP v budově č.p. 431 stavba pro administrativu, která
je součástí pozemku parc.č. 2157/2 zast.pl. a nádvoří, vše ležící v katastrálním
území Opava-Předměstí a vše zapsané na LV č. 3618, na adrese Opava,
Krnovská 71b, 746 01
Hlasování: 9-0-0

1730/50 RM 16
12/50

Prominutí příslušenství – úroky z prodlení
Rada města
schvaluje
prominutí úroků z prodlení ve výši 16.553,00 Kč, náklady řízení ve výši
2.500,00 Kč a exekuční náklady ve výši 517,00 Kč ve prospěch pana
J.Š., trvale bytem Opava, vzniklých pozdní platbou nájemného a záloh na služby
z titulu uzavřené Smlouvy o nájmu nebytových prostor na adrese Náměstí
Osvoboditelů 1, 746 01 Opava
Hlasování: 9-0-0

1731/50 RM 16
13/50

Umístění sídla spolků, Liptovská 1045/21, Opava
Rada města
schvaluje
a)

umístění sídla spolku, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní organizace Opava, IČ: 47813415
zastoupeného předsedkyní Marií Illíkovou v budově č.p. 1045 stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 1153/98 zast.pl.
a nádvoří, ležící v části obce Kylešovice, katastrální území Kylešovice, zapsané
na LV č. 1388 pro k.ú. Kylešovice, na adrese 747 06 Opava, Liptovská 1045/21

b)

umístění sídla spolku, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizace Opava, IČ: 47813407
zastoupeného předsedkyní Ing. Janou Gillovou v budově č.p. 1045 stavba
občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 1153/98 zast.pl.
a nádvoří, ležící v části obce Kylešovice, katastrální území Kylešovice, zapsané
na LV č. 1388 pro k.ú. Kylešovice, na adrese 747 06 Opava, Liptovská 1045/21

Anonymizované usnesení
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umístění sídla spolku, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, Svaz postižených
civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Handicap Kylešovice,
IČ: 75007622 zastoupeného předsedkyní Ing. Jaroslavou Drkalovou v budově
č.p. 1045 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č.
1153/98 zast.pl. a nádvoří, ležící v části obce Kylešovice, katastrální území
Kylešovice, zapsané na LV č. 1388 pro k.ú. Kylešovice, na adrese 747 06
Opava, Liptovská 1045/21
Hlasování: 9-0-0

1732/50 RM 16
14/50

Majetkové záležitosti
Rada města
1.

schvaluje

a)

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FG8FS) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a paní D. M. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 493 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí
(přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti
1788/10000), za cenu ve výši 1.496,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle
zásad)

b)

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FG8GN) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a panem B. D. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem pozemku parc.č. 493 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava –
Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o
velikosti 1710/10000), za cenu ve výši 1.430,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena
dle zásad)

c)

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FG8EX) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a paní J. Š. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 493 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí
(přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti
280/2000), za cenu ve výši 952,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

d)

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FG8D2) mezi
Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
pronajímatelem a panem J. T. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem
pozemku parc.č. 493 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí
(přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti
5364/10000), za cenu ve výši 4.487,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle
zásad)

Anonymizované usnesení
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e)

nájemní smlouvu (PID MMOPP00FG8C7) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a panem B. D.,
paní D. M., paní J. Š. a panem J. T. jakožto nájemci, jejímž předmětem je
pronájem pozemku parc.č. 494 - ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí,
za cenu ve výši 3.815,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
Hlasování 1a – 1e) : 9-0-0

f)

upravenou nájemní smlouvu (PID MMOPP00FG65K) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a společností
Zemědělské družstvo „Agroholding“, se sídlem Bernartice č.p. 111, 790 57, IČ
47151544 jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku
parc.č. 2157/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku
katastrální mapy
Hlasování: 9-0-0

2.

ruší
usnesení RMO ze dne 21.10.2015 č.u. 789/24 RM 15 bod 2 písm. b) (RMO
schvaluje návrh nájemní smlouvy (PID MMOPP00EOA9T) mezi Statutárním
městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a
společností Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská
2428/203, 169 00, IČ 25110161 jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem části pozemku parc.č. 2976 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,
za cenu ve výši 1.425,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad),
dle přiloženého snímku katastrální mapy

3.

schvaluje
nájemní smlouvu (PID MMOPP00EOA9T) mezi Statutárním městem Opavou se
sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing.
Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a společností
Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, 169
00, IČ 25110161 jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části
pozemku parc.č. 2976 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši
1.425,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad), dle přiloženého snímku
katastrální mapy
Hlasování o bodu 2 a 3: 9-0-0

4.

schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2291/23 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

5.

schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1089 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

6.

schvaluje
záměr daru pozemku parc.č. 723/5 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Malé
Hoštice
Hlasování o bodu 4, 5 a 6: 9-0-0

Anonymizované usnesení
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města
Rada města
1.

schvaluje

a)

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FG88R) mezi
Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
prodávajícím a panem J. P. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemků parc.č. 1465 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1460/3 - zahrada,
vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 272.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2
(cena dle zásad)

b)

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FG8BC) mezi
Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
prodávajícím a manžely JUDr. M. Č. a MUDr. P. Č. jakožto kupujícími, jejímž
předmětem je prodej pozemku parc.č. 2323/2 – orná půda, k.ú. Kateřinky
u Opavy, za kupní cenu 50.560,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

c)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FG7E4) mezi Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely
Ing. M. A. a MUDr. H. A. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 60/24 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, za kupní cenu
33.600,00 Kč, tj. 960,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

d)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FG6EB) mezi Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní H. D., paní
R. H., panem J. K., paní E. K., panem Bc. J. K., manžely P. a Š. P., paní V. S.,
paní T. S., manžely D. a D. T., manžely J. a H. V., paní L.O. jakožto kupujícími,
jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2505/2 – zahrada, k.ú. Opava Předměstí, za kupní cenu 262.400,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

e)

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FG861) mezi
Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
prodávajícím a panem J. M. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku parc.č. 51 – ostatní plocha, označeného dle nezapsaného GP novým
parc.č. 51/4 k.ú. Opava - Město, za kupní cenu 822.756,00 Kč,
tj. 3 036,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0

2.

schvaluje - garážiště Otická
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FG8AH) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní K. Š.
jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č.
2530/402 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu
9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0
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schvaluje
návrh darovací smlouvy (PID MMOPP00FG87W) mezi Statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako dárcem a Povodím Odry, s.p.
se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, IČ 70890021
jakožto
obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemků parc.č. 2407/52 - ostatní
plocha a parc.č. 2407/5 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0

4.

ruší
usnesení RMO ze dne 13.1.2016 č.u. 986/29 RM 16 bod 2 (schvaluje návrh
smlouvy o budoucí darovací smlouvě (MMOP00FM7TV) mezi Ředitelstvím silnic
a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56,
140 00 Praha 4, IČ 65993390, zastoupenou JUDr. Pavlem Šolcem, pověřeným
řízením právního odboru jako budoucím dárcem a Statutárním městem Opavou
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako budoucím obdarovaným, jejímž
předmětem je převod části pozemku parc. č. 3069, parc.č. 3054, parc.č. 3055,
parc.č. 3056, parc.č. 3057, parc.č. 3058, parc.č. 3059, parc.č. 3060, parc.č.
3062, parc.č. 3063, parc.č. 3064, parc.č. 3082/32 a části parc.č. 3082/3, k.ú.
Jaktař a části pozemku parc.č. 635/3, k.ú. Vávrovice včetně stávající silnice
na pozemcích se nacházejících)

5.

schvaluje
návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě (PID MMOPP00FG7T1) mezi
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací, se sídlem
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390 jakožto budoucím dárcem
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako
budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemků parc.č. 3069,
parc.č. 3054, parc.č. 3055, parc.č. 3056, parc.č. 3057, parc.č. 3058, parc.č.
3059, parc.č. 3060, parc.č. 3062, parc.č. 3063, parc.č. 3064, k.ú. Jaktař a části
pozemku parc.č. 635/3, k.ú. Vávrovice včetně stávající silnice, která se nachází
na výše uvedených pozemcích a rovněž na pozemku parc.č. 3082/32 a části
parc.č. 3082/3 (které nejsou předmětem darovací smlouvy), k.ú. Jaktař
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování o bodu 4 a 5: 9-0-0

6.

neschvaluje

a)

prodej pozemku parc.č. 1460/3 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí,
panu S. O.

b)

prodej podílů o velikosti 1720/2000 pozemku parc.č. 354 – zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0
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Majetek ve správě TSO s.r.o. – Městské lázně Opava (záměr pronájmu)
Rada města
schvaluje
záměr pronájmu části nebytového prostoru označeného jako masážní vana,
(místnost č. 124) o výměře 3,80 m2 nacházejícího se v 1. NP v budově č.p. 38
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 6/4, zastavěná
plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě)
Hlasování: 8-0-0

1735/50 RM 16
17/50 + 17/50/1

Rozpočtová opatření 2016
Rada města
schvaluje
a)

Rozpočtové opatření č. 2016/284
ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště
neplánované platby – nákup služeb
- 2.885,00 Kč

(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)

posudky, konzultace, revize
+ 2.885,00 Kč

(3639,5169,00000000,0050,0002525000000)

b)

Rozpočtové opatření č. 2016/285
ve výdajích – odbor majetku města, správa a evidence budov
vratky přeplatků – nebytové prostory
+ 20.000,00 Kč

(3613,5909,00000000,0051,0009096000000)

ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
výkupy pozemků
(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 20.000,00 Kč
c)

Rozpočtové opatření č. 2016/286
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční transfery ze státního
rozpočtu – Program regenerace MPZ
- 137.000,00 Kč

(0000,4116,00034054,0020,0002452000000)

ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu
účelové neinvestiční transfery církvím a
náboženským společnostem
(3322,5223,00034054,0080,0002452000000)

- 137.000,00 Kč

Anonymizované usnesení
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povinný příspěvek SMO vlastníkům
předmětných kulturních památek

1735/50 RM 16
17/50 + 17/50/1

(3322,5223,00000000,0080,0002452000000)

- 27.401,00 Kč

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
podíl na dotačních programech
(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)

d)

+ 27.401,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/287
ve výdajích – odbor majetku města, TSO
JA TS – Městské koupaliště – zásobování
upravenou vodou
- technologie
(3412,6122,00000020,0790,0004157000000)
(3412,6122,00000120,0790,0004157000000)

- 592.492,00 Kč
- 797.517,00 Kč

- stavba
(3412,6121,00000020,0790,0004157000000)
(3412,6121,00000120,0790,0004157000000)

e)

+ 592.492,00 Kč
+ 797.517,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/288
v příjmech – MČ Vávrovice
oddělení správy a evidence budov
fakturované příjmy ČOV
(2321,2111,00000000,0840,0009219000000)

+ 200.000,00 Kč

ve výdajích – MČ Vávrovice
nebytové hospodářství – opravy a udržování
(3613,5171,00000000,0840,0000000000000)

+ 160.000,00 Kč

místní správa – nákup ostatních služeb
(6171,5169,00000000,0840,0000000000000)

f)

+ 40.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/289
ve výdajích – odbor školství
Opava v pohybu
nákup materiálu
(3793,5139,00000000,0030,0002423000000)

- 15.000,00 Kč

ZŠ Opava Nový svět – neinvestiční
příspěvek zřízeným PO
(3113,5331,00000000,0030,0001000000040)

+ 3.000,00 Kč

ZŠ Opava Kylešovice – neinvestiční
příspěvek zřízeným PO
(3113,5331,00000000,0030,0001002000031)

+ 3.000,00 Kč

ZŠ Opava Boženy Němcové – neinvestiční
příspěvek zřízeným PO
(3113,5331,00000000,0030,0001002000018)

+ 3.000,00 Kč
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ZŠ Opava Šrámkova – neinvestiční
příspěvek zřízeným PO

1735/50 RM 16
17/50 + 17/50/1

(3113,5331,00000000,0030,0001002000032)

+ 3.000,00 Kč

ZŠ Opava Otická – neinvestiční příspěvek
zřízeným PO
(3113,5331,00000000,0030,0001002000022)

g)

+ 3.000,00 Kč

Rozpočtové opatření č. 2016/290
ve výdajích – odbor školství
ZŠ a MŠ Komárov
neinvestiční příspěvek na opravy
(3113,5331,00000000,0030,0001002000026)

- 700.000,00 Kč

investiční příspěvek určený do investičního
fondu příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ
Komárov
(3113,6351,00000000,0030,0001002000026)

+ 700.000,00 Kč

Hlasování: 9-0-0

1736/50 RM 16
18/50

Dotace ostatní
Rada města
schvaluje
finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové
2309/22, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související
s pořádáním Mistrovství ČR družstev žactva v atletice, ve výši 8.492,00 Kč
Hlasování: 9-0-0

1737/50 RM 16
19/50 + 19/50/1

Rozpočet města Opavy na rok 2017
Rozpočtový výhled 2018-2019
Záměr přijetí externích zdrojů na překlenutí financování akcí, spolufinancovaných z
EU, ze státního rozpočtu a státních fondů
Rada města
1.

schvaluje
návrh rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2017 – viz příloha č. 1, která
tvoří nedílnou součást tohoto usnesení

2.

schvaluje
rozpočtový výhled na roky 2018–2019 – viz příloha č. 2, která tvoří nedílnou
součást tohoto usnesení
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doporučuje Zastupitelstvu SMO udělit
kompetence radě města a odboru finančnímu a rozpočtovému k hospodaření
podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst.2.,písm.a) zákona
č.128/2000Sb., o obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle
návrhu rozpočtu na rok 2017 v rozsahu:

a)

všechna rozpočtová opatření, týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu,
Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), z Úřadu regionálních rad
soudržnosti (ÚRR) a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití,
pokud poskytovatel neurčil jinak

b)

ostatní rozpočtová opatření, zvyšující nebo snižující schválený rozpočet
do úhrnné výše 10-ti% celkové schválené částky rozpočtu. Do tohoto finančního
objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu
schválených položek, např. z položek „rezervních“ do jednotlivých akcí nebo
jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou

4.

doporučuje zmocnit
vedoucího odboru finančního a rozpočtového a vedoucí oddělení rozpočtu a
ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět rozpočtová
opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2016 v případech, kdy
finanční prostředky jsou rezervovány v rozpočtu na rok 2016, ale výdej za ně se
uskuteční v roce 2017, případně později

5.

schvaluje
záměr přijetí externích zdrojů na překlenutí financování akcí, spolufinancovaných
ze zdrojů EU, státního rozpočtu a státních fondů do výše 90.000.000,00 Kč

6.

ukládá
odboru finančnímu a rozpočtovému oslovit Českou spořitelnu a.s.,
Československou obchodní banku a.s., Komerční banku a.s. a Raiffeisenbank
a.s s poptávkou na poskytnutí externích zdrojů formou revolvingového úvěru

7.

ukládá
primátorovi města předložit tento materiál na zasedání ZMO dne 12. 12. 2016
Z: primátor
T: 24. 11. 2016
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0
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Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava
Rada města
schvaluje
a)

návrh smlouvy, (MMOPP00FBZ6L), mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října
117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

b)

Rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z
ve výdajích – odboru životního prostředí
Plnění strategického plánu 2015-2020
nespecifikované rezervy
(3636,5901,000000000,0130,0002431250000)

- 156 235,00 Kč

investiční transfery krajům
(2115,6342,000000000,0130,0000000000000)

+ 156 235,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0

1739/50 RM 16
21/50

Obecně závazná vyhláška č. X/2016 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního
odpadu – návrh
Rada města
schvaluje
návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2016 o místním poplatku za provoz
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálního odpadu se sazbou poplatku ve výši 495,00 Kč pro předložení
zastupitelstvu města
Hlasování: 9-0-0
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Uplatnění předkupního práva
Rada města
1.

schvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust. § 3056 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u nabízené nemovitosti:
stavby bez čp/če, způsob využití garáž stojící na pozemku parc.č. 901/3
v katastrálním území Opava - Předměstí, který je v podílovém spoluvlastnictví
M. D., bytem Opava, Z. F., bytem Opava, R. U., bytem Ostrava, za nabízenou
kupní cenu 102.000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města

2.

neschvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust. § 3056 zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u nabízené nemovitosti:

a)

stavby bez čp/če, způsob využití garáž stojící na pozemku parc.č. 826/5
v katastrálním území Opava - Předměstí, který je v podílovém spoluvlastnictví
M. D., bytem Ostrava, Z. F., bytem Opava, R. U., bytem Ostrava, za nabízenou
kupní cenu 102.000,00 Kč

b)

stavby bez čp/če, způsob využití garáž stojící na pozemku parc.č. 2172/263
v katastrálním území Opava - Předměstí, který je ve vlastnictví L. D., bytem
Opava, za nabízenou kupní cenu 100.000,00 Kč

c)

stavby bez čp/če, způsob využití garáž stojící na pozemku parc.č. 2316/6
v katastrálním území Opava - Předměstí, který je ve vlastnictví A. K., bytem
Havířov, za nabízenou kupní cenu 100.000,00 Kč

d)

stavby bez čp/če, způsob využití garáž stojící na pozemku parc.č. 824/2
v katastrálním území Opava - Předměstí, který je ve vlastnictví L. P., bytem
Opava, za nabízenou kupní cenu 83.000,00 Kč

e)

stavby bez čp/če, způsob využití garáž stojící na pozemku parc.č. 2168/64
v katastrálním území Opava - Předměstí, který je ve vlastnictví R. P., bytem
Opava, za nabízenou kupní cenu 70.000,00 Kč
Hlasování: 9-0-0

Anonymizované usnesení

18

1741/50 RM 16
23/50

50. RMO 23. 11. 2016

Smlouva o připojení
Rada města
1.

schvaluje
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického
zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 22 kV, (MMOPP00EIQQI),
mezi ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV –
Podmokly, IČ 24729035 a statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535

2.

svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavírání
smluv o připojení odběrného elektrického a plynového zařízení k distribuční
soustavě pro odběrná místa v majetku statutárního města Opava případně smluv
o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného elektrického nebo plynového
zařízení k distribuční soustavě do výše finančního plnění 50.000,00 Kč bez DPH
odboru Majetku města Magistrátu města Opavy a pověřuje vedoucího Odboru
majetku města uzavíráním předmětných smluv
Hlasování: 9-0-0

1742/50 RM 16
24/50

Zpracování studie výhodnosti provozování kanalizací
Rada města
schvaluje
vystavení objednávky na „Zpracování studie výhodnosti provozování kanalizací
ve vlastnictví SMO napojených na ČOV, nenapojených na ČOV, dešťových
kanalizací“ pro společnost Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. se sídlem Národní
č.p. 984/15, PSČ 110 00 Praha 1, IČ 48588733, zastoupenou Ing. Radko
Buckem, jednatelem a Ing. Janem Loškou, Ph.D. jednatelem, ve výši
470.690,00 Kč včetně DPH
Hlasování: 9-0-0

1743/50 RM 16
25/50

Platové výměry ředitelů kulturních příspěvkových organizací
Rada města
stanoví
a)

plat Mgr. Zuzaně Bornové, ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě,
příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2016
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b)

plat Ing. Janě Hynarové, ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové
organizace, s účinností od 1. 11. 2016

c)

plat Ilju Rackovi, řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace,
s účinností od 1. 11. 2016
Hlasování: 9-0-0

1744/50 RM 16
26/50

Dohoda o užívání sportoviště
Rada města
odročuje
projednání materiálu „Dohoda o užívání sportoviště“
Hlasování:9-0-0

1745/50 RM 16
27/50

Poptávkové řízení na dodávku s názvem „Výměna osvětlení na zimním stadionu
v Opavě“ – zahájení poptávkového řízení
Rada města
odročuje
projednání materiálu „Poptávkové řízení na dodávku s názvem „Výměna
osvětlení na zimním stadionu v Opavě“ – zahájení poptávkového řízení“
Hlasování: 9-0-0

1746/50 RM 16
28/50

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů - návrh
Rada města
schvaluje
návrh Obecně závazné vyhlášky č. XX/2016 o místním poplatku ze psů
s účinností od 01. 01. 2017 pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 8-0-0

Anonymizované usnesení
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1747/50 RM 16
29/50

50. RMO 23. 11. 2016

Příkazní smlouva na realizaci 2 nadlimitních veřejných zakázek zadaných
v otevřeném řízení s názvem „Sportoviště – bazén – projektová dokumentace“
a „Sportoviště- bazén – zhotovitel stavby“
Rada města
schvaluje
a)

příkazní smlouvu, MMOPP005Q1PV, mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností S – Invest CZ s. r.o. se sídlem
Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ: 25526171, zastoupenou Ing. Eliškou
Kudělkovou, jednatelkou společnosti, za cenu 140.000,00 Kč bez DPH
(na veřejnou zakázku „Sportoviště – bazén – projektová dokumentace“)
a za cenu 195.000,00 Kč bez DPH (na veřejnou zakázku „Sportoviště – bazén –
zhotovitel stavby“)

b)

Rozpočtové opatření č. 2016/291
ve výdajích – Kancelář tajemníka – oddělení veřejných zakázek
konzultační a právní služby
+ 20.000,00 Kč

(6171,5166,00000000,0194,0002525000000)

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
- 20.000,00 Kč

(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

Hlasování: 9-0-0

1748/50 RM 16
30/50

Platový výměr ředitele Seniorcentra Opava, příspěvková organizace
Rada města
bere na vědomí
plat Ing. Michala Jedličky, ředitele Seniorcentra Opava, p.o. s účinností
od 01.11.2016
Hlasování: 9-0-0

Anonymizované usnesení
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1749/50 RM 16
31/50

50. RMO 23. 11. 2016

Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – posílení
akceschopnosti JSDH Statutárního města Opavy (74.640,00 Kč)
Rada města
schvaluje

1750/50 RM 16
32/50

a)

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
(MMOPP00D6PDB), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem, se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen prof. Ing. Ivo
Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

b)

přijetí neinvestiční dotace ve výši 74.640,00 Kč na posílení akceschopnosti
JSDH Statutárního města Opavy
Hlasování: 9-0-0

Personální záležitosti – I.
Rada města
1.

zřizuje
nové pracovní místo „zkušební komisař“ na odboru dopravy, oddělení dopravně
správních agend, s účinností od 15. 1. 2017

2.

stanoví
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný
přepočtený počet 326,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3
pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo osobní asistentky
náměstka s účinností od 15. 1. 2017

3.

schvaluje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního
řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, a to
s účinností od 15. 1. 2017
Hlasování: 9-0-0

Anonymizované usnesení
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1751/50 RM 16
33/50

50. RMO 23. 11. 2016

Objednávky na zpracování žádostí o dotaci na projekty "Odborné učebny ZŠ Opava,
Otická" a "Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové"
Rada města
1.

schvaluje
objednávku (MMOPX01BPM2F) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a ProFaktum, s.r.o. se sídlem Hlavní třída 87/2, 737
01 Český Těšín, IČ: 28568087, zastoupené Ing. Radkem Eliášem, jednatelem
společnosti s předmětem plnění zpracování 2x kompletních žádostí o dotaci
včetně povinných příloh a dalších nutných náležitostí pro projekty „Odborné
učebny ZŠ Opava, Otická 18” a „Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové“, které
budou statutární městem Opava předloženy v rámci 47. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu, oblast podpory 2.4 Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, ve výši
242.000,00 Kč

2.

pověřuje
vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování k podpisu objednávky
(MMOPX01BPM2F) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou,
primátorem města a ProFaktum, s.r.o. se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český
Těšín, IČ: 28568087, zastoupené Ing. Radkem Eliášem, jednatelem společnosti
s předmětem plnění zpracování 2x kompletních žádostí o dotaci včetně
povinných příloh a dalších nutných náležitostí pro projekty „Odborné učebny ZŠ
Opava, Otická 18” a „Odborné učebny ZŠ Boženy Němcové“, které budou
statutární městem Opava předloženy v rámci 47. výzvy Integrovaného
regionálního operačního programu, oblast podpory 2.4 Zvýšení kvality
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení, ve výši
242.000,00 Kč
Hlasování: 9-0-0

1752/50 RM 16
34/50

Dodatek č. 45 ke smlouvě SWR/95/11
Rada města
schvaluje
dodatek č. 45 (MMOPP00GBXMA) ke smlouvě, (MMOPP0028I1T) ze dne
1. 1. 1995 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6,
IČ:62587978, DIČ:CZ62587978, zastoupené jednatelem Ing. Jiřím Matouškem
ve výši 39.930,- Kč s DPH
Hlasování:
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1753/50 RM 16
35/50

50. RMO 23. 11. 2016

Dodatek č. 46 ke smlouvě SWR/95/11
Rada města
schvaluje
dodatek č. 46 (MMOPP00GBXLF) ke smlouvě, (MMOPP0028I1T) ze dne
1. 1. 1995 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6,
IČ:62587978, DIČ:CZ62587978, zastoupené jednatelem Ing. Jiřím Matouškem
ve výši 71.874,00 Kč s DPH
Hlasování: 9-0-0

1754/50 RM 16
36/50

Dodatek č. 3 k servisní smlouvě č. 290507-2
Rada města
schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00GBXKK) ke smlouvě, (MMOPP003DBCD) ze dne
25. 6. 2008 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
a společností ALVAO s.r.o., se sídlem Hlohová 1455/10, 591 01 Žďár nad
Sázavou, IČ: 25 561 561 DIČ: CZ25561561, zastoupené jednatelem
Ing. Radkem Grodlem v celkové výši 27.808,00 Kč s DPH/rok
Hlasování: 9-0-0

1755/50 RM 16
37/50

Smlouva o dílo
Rada města
schvaluje
Smlouvu o dílo (MMOPP00GBXJP) mezi statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem
Křupalou, primátorem města a společností ATTN Consulting s.r.o., se sídlem
Hanušova 100/10, 779 00 Olomouc, IČ: 25894978, DIČ: CZ25894978,
zastoupené jednatelem Ing. Alexandrem Tolochem
v celkové výši
196.988,00 Kč s DPH
Hlasování: 9-0-0
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1756/50 RM 16
38/50

50. RMO 23. 11. 2016

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

1757/50 RM 16
39/50

Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí
Rada města
bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 07. 11. 2016
do 15. 11. 2016
Hlasování: 9-0-0

1758/50 RM 16
43/50

MDPO a.s. – Bezplatná přeprava seniorů
Rada města
1.

schvaluje
bezplatnou přepravu cestujících starších sedmdesáti let ve vozidlech Městského
dopravního podniku Opava a.s. od 1. ledna 2017 při splnění následujících
podmínek:
Cestující senior musí být držitelem čipové karty (ODISky), kterou je povinen
jednou ročně validovat u Městského dopravního podniku Opava a.s.

2.

ukládá
Městskému dopravnímu podniku Opava a.s. zajistit všechny potřebné úkony
k bezplatné dopravě seniorů k datu 1. 1. 2017
Hlasování: 9-0-0

Ing. Radim Křupala v.r.
primátor

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