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U S N E S E N Í

z 52. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 3. 12. 2012 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Jiří Lehnert
Mgr. Renáta Mrákotová
Mgr. Milan Kokoř
Ing. Jana Onderková







































1785/52 RM 12
bod 1/52
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/4 - ostatní plocha                       na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/8            - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/52 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/17 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 3113/161 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/22 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/39 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/58 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/27 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/44 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/45 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/37 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/90 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/33– zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

n)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2373/511 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

o)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2373/510 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

p)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1377 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy

q)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 217/2 – ost.pl.,  k.ú. Jamnice

r)
smlouvu o zániku věcného břemene a zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00AK8IA mezi ACCOMPLI s.r.o. se sídlem Náměstí republiky  369/11, 746 01 Opava jako vlastníkem oprávněného pozemku, Statutárním městem Opava jako vlastníkem povinných pozemků 1 a 
BREDOU & WEINSTEIN a.s., se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 
Praha 5 – Smíchov jako vlastníkem povinných pozemků 2



hlasování o bodech a) – r): 8-0-0
1785/52 RM 12

2.
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2316/6 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 178/16 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/192 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


hlasování o bodu č. 2: 8-0-0


1786/52 RM 12
bod 2/52
Vydání parkovací karty ZPS

Rada města



schvaluje



vydání parkovací karty ZPS v centru města pro pana Antonína Zelenku, předsedu Konfederace politických vězňů ČR, bytem Opava-Předměstí 
hlasování: 10-0-0 


1787/52 RM 12
bod 3/52
Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

Rada města



odročuje



projednání přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 
hlasování: 11- 0- 0
 


1788/52 RM 12
bod 4/52
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje



smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 75/2012/PRI (MMOPP009TGBX) mezi SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961, DIČ: CZ27768961 a Statutárním městem Opava na přeložku 
STL plynovodu DN 110 umístěného v pozemcích parc. č. 2665/1, 2665/2 v k.ú. Opava - Předměstí a STL plynovodu DN 225 umístěného v pozemku parc. č. 2767 v k.ú. Kylešovice a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 76/2012/PRI, 
která je nedílnou součástí smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 75/2012/PRI, a to vše v rámci akce „Rekonstrukce ulice Gudrichovy“                
hlasování: 11- 0- 0
1789/52 RM 12
bod 5/52
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje

a)
dodatek č. 1 (MMOPP009TGA2) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace č. 176/2011/PRI (MMOPP009BMMQ) pro územní rozhodnutí a stavební povolení mezi Statutárním městem Opava a společností VIVA PROJEKT s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25876473, 
DIČ: CZ25876473 na přepracování zakázky malého rozsahu „Úprava Staré Jaktarky“ 
Původní cena díla bez DPH:     197.300,00 Kč  (236.760,00 Kč vč. DPH)
Nová cena dle D1 bez DPH:     350.851,63 Kč  (421.021,96 Kč vč. DPH)
Navýšení dle D1 bez DPH:       153.551,63 Kč  (184.261,96 Kč vč. DPH)


b)
dodatek č. 2 (MMOPP009TG97) ke smlouvě o dílo č. 30/2012/PRI (MMOPP009THEB) mezi Statutárním městem Opava a společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, 
IČ: 25317628, DIČ: CZ25317628 na úpravu ceny díla a prodloužení termínu realizace zakázky malého rozsahu „Černá – vetknutá lávka“
Původní cena díla bez DPH:    1.399.933,59 Kč  (1.679.920,30 Kč vč. DPH)
Nová cena dle D2 bez DPH:    1.577.194,67 Kč  (1.892.633,60 Kč vč. DPH)
Navýšení dle D2 bez DPH:         177.261,08 Kč     (212.713,30 Kč vč. DPH)
hlasování o bodech a) – b): 9- 0- 0

c)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 77/2012/PRI (MMOPP009TG8C) pro stavební povolení, pro provádění stavby a autorský dozor mezi Statutárním městem Opava a Ing. Janem Pospíšilem – STAVEBNÍ PROJEKTY, Na Pastrníku 21, 747 05 Opava – Malé Hoštice, IČ: 68317611, DIČ: CZ7404065471 na zakázku malého rozsahu „Kylešovice – Liptovská – komunitní centrum“ za cenu nejvýše přípustnou   305.500,00 Kč bez DPH (366.600,00 Kč vč. DPH)
hlasování o bodě c): 7- 0- 2

d)
Rozpočtové opatření č. 2012/322



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



da)
Úprava Staré Jaktarky - PD




(2321,6121,00000,0220,0007909000000) 
      +     184.261,96 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -   184.261,96 Kč







db)
Černá – vetknutá lávka




(2219,6121,00000,0220,0007656000000) 
      +     212.713,30 Kč








Investice 




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -   212.713,30 Kč







dc)
Kylešovice – Liptovská – komunitní centrum




(3613,6121,00120,0220,0007655000000) 
      +     366.600,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00120,0220,0000000000000)   
-     366.600,00 Kč


hlasování o bodu d): 9- 0- 1
	
1790/52 RM 12
bod 6/52
Svatební obřady

Rada města



schvaluje



v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v měsících  červnu, červenci, srpnu a září každou sobotu, v ostatních měsících dvě sudé soboty v době od 9 do 14 hodin jako dobu stanovenou pro uzavírání manželství, a to podle harmonogramu svatebních obřadů na daný kalendářní rok s účinností od 01. 01. 2013
hlasování: 6- 0- 5



1791/52 RM 12
bod 7/52
Seniorcentrum Opava – organizační záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
pořadník na rok 2013 pro žadatele o nájemní byty ve správě Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace 

b)
odpisový plán Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace na rok 2012 s celkovými účetními odpisy ve výši 1.865.335,00 Kč 


hlasování: 10-0-0



1792/52 RM 12
bod 8/52
Změny platových výměrů některých ředitelů škol

Rada města



schvaluje



změny ve výši příplatku za vedení pro níže uvedené ředitele škol s účinností od 01.01.2013:


a)
Bc. Marcela Kašpárková, Mateřská škola Opava, Heydukova-příspěvková organizace


b)
Mgr. Dagmar Mlčochová, Základní škola a Mateřská škola 
Opava-Malé Hoštice – příspěvková organizace


c)
Mgr. Lenka Štichauerová, Základní škola T. G. Masaryka Opava, 
Riegrova 13 – příspěvková organizace



hlasování: 10-0-0

1793/52 RM 12
bod 9/52
Likvidace přebytečného movitého majetku u Zařízení školního stravování

Rada města



schvaluje



vyřazení vyměněných strojů a zařízení dle Přílohy č. 1  vývařovny 
Šrámkova 6, odloučeného pracoviště Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace
hlasování: 9-0-1


1794/52 RM 12
bod 10/52
Kupní smlouva na dodávku osobního a užitkového vozidla

Rada města



schvaluje


a)
kupní smlouvu na dodávku osobního vozidla značky ŠKODA OCTAVIA Combi Prima (MMOPP00BQ5FN), mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a AUTO Heller s.r.o. se sídlem Cihelní 489/49, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava,  IČ 47683341, zastoupená Ing. Janem Hellerem, jednatelem společnosti 





b)
kupní smlouvu na dodávku užitkového vozidla značky DACIA Van Ambiance (MMOPP00BQ5ES), mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.  se sídlem Ostravská 1941/38A , 748 01 Hlučín, IČ 26835746, zastoupená Josefem Voznicou, jednatelem


  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/323



ve výdajích – městská policie




Autoprovoz – dopravní prostředky




(5311,6123,00000000,0110,0002512000000)
 + 368.200,00 Kč








Autoprovoz – dopravní prostředky




(5311,6123,00000000,0110,0002512000000)
+ 235.565,00 Kč






ve výdajích – odbor finanční  a rozpočtový 




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 603.765,00 Kč


hlasování: 8-1-1








1795/52 RM 12
bod 11/52
Smlouva o dílo -  digitalizace rádiové sítě Městské policie Opava

Rada města



schvaluje



Smlouvu o dílo- digitalizaci rádiové sítě MP Opava (MMOPP00ANVYI), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou Echoton, a.s,  se sídlem Josefa Šavla 21, 
709 00, Ostrava-Mariánské Hory, IČ 47677503, zastoupenou Ing.Pavlem Červenkou, předsedou představenstva a ředitelem akciové společnosti, Šárkou Vavříkovou, místopředsedkyní představenstva a vedoucí technicko provozního oddělení 
hlasování: 8- 0- 2


1796/52 RM 12
bod 12/52
MKS v Opavě – výpověď a schválení nové smlouvy

Rada města



schvaluje


a)
výpověď smlouvy o poskytování servisních služeb na městském kamerovém systému v Opavě, mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a PeBOIS s.r.o., se sídlem Opava, Olomoucká 267/29, 746 01 Opava, 
IČ 60323213 





b)
smlouvu o poskytování servisních služeb na městském kamerovém systému v Opavě (MMOPP00C23OZ), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a SECURITY SUPPORT a.s.,  se sídlem Slévárenská 408/18, Ostrava, PSČ 709 00, IČ 28625668, zastoupenou Bohuslavem Stonišem, předsedou představenstva
hlasování: 6-1-1


1797/52 RM 12
bod 13/52
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012


Rada města



schvaluje


a)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Osobní asistence Opavsko, občanského sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, zaevidovaným pod číslem 4b v dotacích na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012 a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012
1797/52 RM 12
bod 13/52
b)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Poradna pro osoby se zdravotním postižením Opava, občanského sdružení Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje, zaevidovaným pod číslem 4a  v dotacích 
na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012

c)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Dobrovolnické centrum Elim Opava, občanského sdružení ELIM Opava, zaevidovaného pod číslem 7f v dotacích na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012


hlasování: 10-0-0


1798/52 RM 12
bod 14/52
Směrnice pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek

Rada města



schvaluje



Směrnici pro postup při evidenci, vymáhání a odpisu pohledávek  
s účinností od 1. 1. 2013         
hlasování: 9- 0- 0



1799/52 RM 12
bod 15/52
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Nákup licencí Microsoft Office 2010“ – zrušení zadávacího řízení

Rada města



rozhodla



o zrušení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 84, odst. 2, písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Nákup licencí Microsoft Office 2010“
hlasování: 10 - 0 - 0


















1800/52 RM 12
bod 16/52
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Nákup licencí Microsoft Office 2013“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Nákup licencí Microsoft Office 2013“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy, a to formou elektronické aukce 


b)
dle § 38, odst. 1, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, o zaslání písemné výzvy těmto zájemcům k podání nabídky 
a k prokázání kvalifikace:
1.  AutoCont CZ a.s., Nemocniční 12, 702 00  Ostrava, IČ: 47676795
2.  Dell Computer s.r.o., V Parku 4, 148 00  Praha 4 – Chodov, IČ: 45272808
3.  DIGI TRADE, s.r.o., Olšanská 1a, 130 80  Praha 3, IČ: 60491540
4.  Fujitsu Siemens Computers s.r.o., V Parku 22, 148 00, Praha 4, 
     IČ: 26115310
5.  Hewlett-Packard s.r.o., Vyskočilova 1, 140 21  Praha 4, IČ: 17048851
6.  Servodata a.s., Dolnoměcholupská 12, 102 00  Praha 10, IČ: 25112775
7.  Software ONE Czech Republic, s.r.o., Na Pankráci 129, 140 00  Praha 4
     IČ: 24207519
8.  T-Systems Czech Republic a.s., Na Pankráci 19, 140 21  Praha 4, 
     IČ: 61059382


2.
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
	Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková

Mgr. Marcela Flanderková
paní Hana Fraňková


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
	Mgr. Jaroslav Franta

Mgr. Pavel Hrbáč
RNDr. Ronald Raszka


3.
jmenuje

a)
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:
	Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková
	Mgr. Jaroslav Franta
	RNDr. Ronald Raszka

pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
	paní Jitka Měchová


1800/52 RM 12
bod 16/52
b)
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:
	Ing. Andrea Soukalová
	pan Petr Franta
	Bc. Pavel Zapletal
	Mgr. Bc. Ondřej Kubesa. 
	doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

 hlasování : 11 - 0- 0




1801/52 RM 12
bod 17/52
Bytové záležitosti

Rada města


1.
bere na vědomí 


změnu v platném pořadníku pro žadatele na byty pro seniory 

2.
schvaluje 


mimořádné přidělení volného bytu č.9 velikosti 3+1 v domě na adrese Masarykova třída 25 v Opavě p.Zuzaně Janečkové trvale bytem Opava


hlasování: 8- 0 - 0




1802/52 RM 12
bod 18/52
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, (MMOPP00AK6BN) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností EMONTAS, s.r.o. se sídlem Jiráskova 1273/7A, 779 00, IČ 25883551,  jednající Ing. Zbyňkem Šoustalem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 3017, 581/5, 581/3, 581/4 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Rooseveltova, 2610/2, rozš. kNN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5SH) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Horákem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2028/122 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro stavbu: "Opava, Wolkerova, propoj kNN, IV-12-8007693/VB1“ 
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, (MMOPP00AK5TC) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Pivodou bytem Opava-Kylešovice pro umístění podzemního vedení přípojky vody, plynu a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 176 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: „Rodinný dům Malé Hoštice 
ul. Svobody parc.č. 177/7“ 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, (MMOPP00AK66C) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15. 140 00 Praha 4, IČ 44797320 zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku parc.č. 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: „Komárov, ČESKÁ POŠTA, UR 16010-024554“ 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, (MMOPP00AK682) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, 
spol. s r.o. se sídlem Baarova 15. 140 00 Praha 4, IČ 44797320 zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem 
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku parc.č. 3017 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: „Opava, Rooseveltova, bytový dům, UR 16010-024610“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy







1802/52 RM 12
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 f)
smlouvu o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou, (MMOPP00BFCBT) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem a Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 49, 701 26 Moravská Ostrava, IČ 70890021 zastoupenou Ing. Miroslavem Krajíčkem, generálním ředitelem týkající se přeložky splaškové kanalizace DN 250 na pozemku parc.č. 222, 215, 197, 194, 195 v k.ú. Jaktař v rámci stavby: „ZKT Jaktarka I (DTV Velká), km 0,220-1,860, k.ú. Opava–Předměstí, Jaktař st. č. 5718, stav. objekt: úsek toku v km 1,480-1,780, SO 03.2 – Dočasné zajištění provozu kanalizace“  


g) 
dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla, (MMOPP00C4N7Q) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem a Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 49, 701 26 Moravská Ostrava, IČ 70890021 zastoupenou Ing. Miroslavem Krajíčkem, generálním ředitelem týkající se umístění  stavby opěrných betonových zdí v ochranném pásmu splaškové kanalizace DN 250 na pozemku parc.č. 222, 215, 197, 194, 195 v k.ú. Jaktař v rámci stavby: „ZKT Jaktarka I (DTV Velká), km 0,220-1,860, k.ú. Opava–Předměstí, Jaktař st. č. 5718, stav. objekt: úsek toku v km 1,480-1,780, SO 03.2 – Dočasné zajištění provozu kanalizace“  


hlasování: 11- 0- 0 



1803/52 RM 12
bod 19/52
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a) 
umístění podzemního vedení kanalizačního řadu a kanalizačních přípojek do pozemků parc.č. 2702/1 a 2702/61  v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, B. Němcové – rekonstrukce kanalizace“


b) 
umístění podzemního vedení splaškové kanalizace a podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení do pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: „Technická a dopravní infrastruktura RD – lokalita Plškovi, Opava – Kylešovice“


c) 
provedení opravy účelové komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 2802 v k.ú. Kylešovice za účelem zajištění přístupu a příjezdu do areálu Tiskárny Grafico na náklady žadatele     



hlasování: 11- 0- 0




1804/52 RM 12
bod 20/52
Smlouvy s Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 12 (MMOPP00AK5WX) 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 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


b) 
dodatek č. 15 (MMOPP00AK5U7) ke Smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku uzavřené dne 5.5.2005 (MMOPP0028HRE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


c) 
smlouva o nájmu zábradlí a oplocení za účelem umístění reklamních plachet (MMOPP00AK5YN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


hlasování: 11- 0- 0 


1805/52 RM 12
bod 21/52
Převod majetku z účtu 022 na účet 028

Rada města



souhlasí


se změnou účetního zatřídění majetku, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 40.000 Kč a je veden na účtu dlouhodobého hmotného majetku 022 – Samostatné movité věci a soubory movitých věcí na účet 028–Drobný dlouhodobý hmotný majetek


hlasování: 10- 0- 1










1806/52 RM 12
bod 22/52
Parkoviště Krnovská

Rada města


 1. 
schvaluje


 a)

Dopravně  provozní  řád  parkoviště  areálu  Statutárního  města Opavy
Opava - ulice Krnovská

 b)
Provozní řád parkoviště areálu ul. Krnovská v Opavě


 c)
upravený Ceník  parkoviště  v areálu Magistrátu Statutárního města Opavy na ulici  Krnovská v Opavě 

d)
Smlouvu  o   poskytování   služeb   elektronických   komunikací      MMOPP00BFA1L,  mezi  Statutárním  městem  Opava  se    sídlem     Horní  náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,   zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a společností OpavaNet a.s., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011, jednající Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva


 2.
ukládá



tajemníkovi MMO a náměstku primátora p. Žídkovi předložit informaci 
o provozu parkoviště po 3 měsících jeho zkušebního provozu 
Z: tajemník MMO, p. Žídek  
T: po 3 měsících zkušebního provozu parkoviště


hlasování: 11- 0- 0 


1807/52 RM 12
bod 23/52
Plán udržitelné městské mobility Opava

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt s názvem „Plán udržitelné městské mobility Opava“ v rámci kontinuální výzvy č. 1.3 – 09 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – výzva pro předkládání kapitalizačních projektů PIMMS v oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 

b)
zahájení a zajištění financování projektu „Plán udržitelné městské mobility Opava“ po dobu realizace ve výši dle žádosti o finanční podporu předkládané v rámci kontinuální výzvy č. 1.3 – 09 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – výzva pro předkládání kapitalizačních projektů PIMMS v oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti 

c)
zajištění financování projektu „Plán udržitelné městské mobility Opava“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu dle žádosti o finanční podporu předkládané v rámci kontinuální výzvy č. 1.3 – 09 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – výzva pro předkládání kapitalizačních projektů PIMMS v oblasti podpory 1.3 Rozvoj dopravní obslužnosti


hlasování: 8- 0- 0 
1808/52 RM 12
bod 24/52
Smlouva o poskytnutí distribuce dodávek

Rada města



schvaluje



smlouvu o poskytnutí distribuce dodávek (MMOPP00AKB4N), 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 
746 01 Opava, IČ 64618188 a společností Slezské gymnázium, Opava, příspěvková organizace se sídlem Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava, 
IČ 47813075, zastoupenou Ing. Miladou Pazderníkovou, ředitelkou školy


hlasování: 8- 0- 0


1809/52 RM 12
bod 25/52
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/324



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Cyklistická stezka č. 55 Krnov – Velké Hoštice




(následná údržba SÚ)




(3745,5171,00000000,0220,0007959000000)
 +   11.999,00 Kč







ab)
PDV Hrabství - komunikace




(2212,5171,00000000,0220,0007939000000)
 -   207,00 Kč







ac)
ZŠ Englišova (zateplení + výměna oken)




(3113,6121,00000120,0220,0007755000000)
- 1.422.216,00 Kč







ad)
Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská




(následná údržba + pokos trávníku)




(2219,6121,00000022,0220,0007688000000)
- 43.093,08 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007688000000)
- 66.621,06 Kč



(3745,5171,00000000,0220,0007688000000)
+ 40.639,52 Kč








Investice




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+ 109.714,14 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 52.431,52 Kč



(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 1.422.216,00 Kč







ae)
Areál Krnovská - patrové parkoviště




(poplatek)

1809/52 RM 12
bod 25/52


(6171,6121,00000000,0220,0007700000000)
+ 169,00 Kč







af)
Vnitroblok ul. Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická – Štefánikova - PD




(poplatek)




(2219,6121,00000000,0220,0007673000000)
+ 169,00 Kč







ag)
Jižní obchvat Hradecká – Těšínská – dokončení - PD




(RM 1723/50 RM 12  z 19/11)




(2212,5169,00000120,0220,0007921000000)
+ 1.055.616,00 Kč



(2212,5169,00000000,0220,0007921000000)
+  61.200,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 61.538,00 Kč



(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
- 1.055.616,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2012/325



k usn. 1047/33 b) RM 12 z 13/02



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  




(0000,4116,36517003,0020,000768800000)
+ 442.151,00 Kč



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,36517871,0020,000768800000)
+ 5.206.356,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Revitalizace vnitrobloku ul. Černá –Hálkova - Ratibořská



ERDF 85 % neinv.
(3745,5171,36517003,0220,0007688000000)
+ 442.151,00 Kč


ERDF 85  % inv.
(2219,6121,36517871,0220,0007688000000)
+ 5.206.356,00 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007688000000)
- 442.151,00 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007688000000)
- 5.206.356,00 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007688000000)
- 78.027,69 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007688000000)
- 918.770,87 Kč


způsobilé neinv. výd. 15 % - kryté úvěrovým rámcem
(3745,5171,36100022,0220,0007688000000)
+ 78.027,69 Kč


vl. zdroje na způsobilé inv. výd. 15 % - kryté úvěrovým rámcem
(2219,6121,36100022,0220,0007688000000)
+  918.770,87 Kč








ve financování




splátka úvěrového rámce




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 5.648.507,00 Kč
1809/52 RM 12
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c)
Rozpočtové opatření č. 2012/326



ve výdajích – odbor Rozvoje města a strategického plánování




aktualizace strateg. plánu 




(3636,5175,00000000,0140,0000000000000)
 - 1.800,00 Kč



rezerva 




(6409,5137,00000000,0140,0000000000000)
- 75.000,00 Kč








kulturní koncepce SMO 2013-2020




(3636,5169,00000000,0140,0000000000000)
+ 76.800,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2012/327



ve výdajích – Kancelář primátora




Měsíčník Hláska




(3349,5169,00000000,0120,0001057000000)
- 3.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




Měsíčník Hláska




(3349,5021,00000000,0192,0001057000000)
+ 3.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2012/328



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 578,00 Kč







ve výdajích – městská policie




vratky přeplatků - pokuty




(6409,5909,00000000,0110,0009057000000)
+ 578,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2012/329



ve výdajích – městská policie




městský kamerový systém – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5311,5137,00000000,0110,0001047000000)
 - 90.000,00 Kč








městský kamerový systém – nákup materiálu




(5311,5139,00000000,0110,0001047000000)
 - 2.000,00 Kč








městský kamerový systém – elektrická energie




(5311,5154,00000000,0110,0001047000000)
 - 5.000,00 Kč








městský kamerový systém – opravy a udržování




(5311,5171,00000000,0110,0001047000000)
 - 3.000,00 Kč








městský kamerový systém – stroje, přístroje a zařízení




(5311,6122,00000000,0110,0001047000000)
 + 100.000,00 Kč
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g)
Rozpočtové opatření č. 2012/330



ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků




komunální služby – pozemky 




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
 - 100.000,00 Kč








komunální služby – platby daní a poplatků státnímu rozpočtu




(3639,5362,00000000,0052,0000000000000)
+ 100.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2012/331



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště




komunální služby – nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
 - 50.000,00 Kč








neplánované platby – opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 50.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2012/332



ve výdajích – městská policie




prevence kriminality – knihy, učební pomůcky a tisk




(4349,5136,00000000,0110,0000000000000)
 - 1.038,00 Kč








prevence kriminality – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(4349,5137,00000000,0110,0000000000000)
 - 15.000,00 Kč








prevence kriminality – nákup materiálu




(4349,5139,00000000,0110,0000000000000)
 - 10.000,00 Kč








prevence kriminality – nájemné




(4349,5164,00000000,0110,0000000000000)
 - 2.000,00 Kč








prevence kriminality – nákup ostatních služeb




(4349,5169,00000000,0110,0000000000000)
 - 16.136,00 Kč








prevence kriminality – pohoštění




(4349,5175,00000000,0110,0000000000000)
 - 20.000,00 Kč








prevence kriminality – věcné dary




(4349,5194,00000000,0110,0000000000000)
 - 25.000,00 Kč








bezpečnost a veřejný pořádek – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5311,5137,00000000,0110,0000000000000)
 + 89.174,00 Kč
1809/52 RM 12
bod 25/52
j)
Rozpočtové opatření č. 2012/333



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




Dukelská kasárna




budovy,haly a stavby




(3613,6121,00000000,0051,0001069000000)
+ 188.940,- Kč








opravy a udržování




(3613,5171,00000000,0051,0001069000000)
- 188.940,- Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2012/334



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




CO kryty pojištění




(5212,5163,00000000,0051,0000000000000)
+ 800,00 Kč








CO kryty fond oprav spol.vlastníků byt.jednotek




(5212,5192,00000000,0051,0000000000000)
+ 30.700,00 Kč








vratky přeplatků min.let bytových jednotek




(3612,5909,000000000,0051,0001035000000)
- 31.500,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2012/335



ve výdajích – odbor školství




MŠ Mnišská




neinvestiční příspěvek




(3111,5331,00000120,0030,0001000000017)
+ 129.842,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 129.842,00 Kč


hlasování : 7- 0- 1


1810/52 RM 12
bod 26/52
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 



změnu účelu použití finančních prostředků v grantovém projektu č. 019/2.2/2012 u občanského sdružení Za Opavu se sídlem Hobzíkova 3, 746 01 Opava, IČ 27053644


hlasování: 8- 0- 0


1811/52 RM 12
bod 27/52
Partnerská smlouva s MSK


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BI300, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,           IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje hlasování: 8- 0 - 0



1812/52 RM 12
bod 28/52
Obecně závazná vyhláška č. x/2012, kterou se opravuje obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 5/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku 
na veřejných prostranstvích

Rada města



schvaluje



návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2012, kterou se opravuje obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se mění obecně závazná vyhláška 
č. 5/2011, k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích pro předložení zastupitelstvu města 
hlasování:: 9- 0- 0



1813/52 RM 12
bod 29/52
Smlouva o nájmu a poskytování služeb

Rada města



odročuje


pojednání smlouvy o nájmu a poskytování služeb,(MMOPP00B1QVD), 
mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   
746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., se sídlem Žarošická 13, 62800 Brno, 
DIČ/IČ: CZ00176150 / 00176150, zastoupené Ing. Milanem Kasíkem, obchodním ředitelem oblasti ve výši 3.066,00 Kč/měs
hlasování: 6- 0- 5









1814/52 RM 12
bod 30/52
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 20.11.2012 
do 27.11.2012
hlasování: 11- 0- 0


1815/52 RM 12
bod 31/52
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy hlasování: 11- 0- 0



1816/52 RM 12
bod 35/52
Smlouva o dílo


Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o dílo MMOPP00BV41Z mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností FORM, spol. s r.o. se sídlem Poručíka Hoši 512/2A, 74711 Kozmice, 
IČ: 43964532, zastoupenou Ing. Alešem Bartákem, jednatelem


  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/336



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO
 - 554.268,00 Kč



(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)








ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




nákup DDHM
+ 554.268,00 Kč



(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)


  hlasování: 7- 2- 2 









1817/52 RM 12
bod 36/52
MDPO, a.s. – návrh na úpravu tarifu jízdného 

Rada města



bere na vědomí



návrh na úpravu tarifu jízdného Městského dopravního podniku, a.s.  s účinností od 1.1. 2013 s úpravou 
hlasování: 10- 0- 0



1818/52 RM 12
bod 37/52
Městský dopravní podnik Opava, a.s.  – kolektivní smlouva


Rada města



pověřuje



předsedu představenstva společnosti MDPO, a.s. uzavřít Kolektivní smlouvu včetně dodatků, a to ve stejném znění jako byla uzavřena Kolektivní smlouva předchozí, avšak s časovým omezením pouze na rok  2013
hlasování: 10- 0- 0


1819/52 RM 12
bod 38/52
Městský dopravní podnik Opava, a.s.  – výběrové řízení 


Rada města


1. 
schvaluje


dosavadní kroky představenstva společnosti MDPO, a.s. učiněné v přípravě výběrového řízení na ředitele uvedené akciové společnosti 
a ztotožňuje se s návrhem výběru firmy PLATAN Prospect, s.r.o. 


2.
pověřuje


představenstvo společnosti, v souladu s bodem 1 tohoto usnesení, 
k realizaci následných kroků v přípravě uvedeného výběrového řízení 
na ředitele 
hlasování: 9- 0- 1







                    Mgr. Dalibor Halátek   v.r.                                         Daniel Žídek  v.r.
                     náměstek primátora                                                 náměstek primátora

