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Usnesení 
z 58. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 29. 3. 2017


Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 29. 3. 2017 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
Ing. Lukáš Kovařík
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Mgr. Antonín Binar
pí Renata Žídková
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
Ing. Václav Seidler
Ing. Pavla Rucká
Ing. Eva Slaměnová
Mgr. Ivana Sýkorová
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková 
Ing. Jakub Boček
Ing. Lucie Slaninová
Ing. Aleš Bořecký
Ing. Milena Skazíková
Ing. Jana Onderková
pí Hana Fraňková
Mgr. Renáta Mrákotová
Mgr. Jana Foltysová


Hosté
Mgr. Peter Horváth, ředitel Městské policie Opava





	2061/58 RM 17
1/58
Zřízení 1 pracovního místa na MČ Vávrovice


Rada města


schvaluje


zřízení 1 pracovního místa „řidič, údržbář“ na dobu neurčitou od 1. 4. 2017
na MČ Vávrovice


Hlasování: 10-0-0

	2062/58 RM 17
2/58
Veřejně prospěšné práce


Rada města


schvaluje

a)
zřízení 2 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou 
od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 na Městské části Opava-Vávrovice

b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných 
prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. OPA-VZ-20/2017 (MMOPP00EX99R) uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Ostravě, kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ: 72496991, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava, krajské pobočky v Ostravě

 c)
Rozpočtové opatření č. 2017/46



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + zákonných odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (od 01. 04. 2017
do 30. 11. 2017)



82,38%
EU
(0000,4116,104513013,0020,0000000000084)
  + 197.712,00 Kč


17,62%
EU
(0000,4116,104113013,0020,0000000000084)
  + 42.288,00 Kč







ve výdajích – městská část Vávrovice, veřejně prospěšné práce



platy



82,38%
EU
(3639,5011,104513013,0840,0002520000000)
    + 147.546,27 Kč 


17,62%
EU
(3639,5011,104113013,0840,0002520000000)
  + 31.558,21 Kč 








sociální pojištění



82,38%
EU
(3639,5031,104513013,0840,0002520000000)
    + 36.886,57 Kč 


17,62%
EU
(3639,5031,104113013,0840,0002520000000)
  + 7.889,55 Kč 








zdravotní pojištění



82,38%
EU
(3639,5032,104513013,0840,0002520000000)
    + 13.279,16 Kč 


17,62%
EU
(3639,5032,104113013,0840,0002520000000)
  + 2.840,24 Kč 


Hlasování: 10-0-0


2063/58 RM 17
3/58
Organizační řád Městské policie Opava

Rada města


schvaluje


Organizační řád Městské policie Opava s účinností od 1. 4. 2017


Hlasování: 9-0-0 


	2064/58 RM 17
4/58
Rámcové smlouvy o poskytování služeb


Rada města


schvaluje

	

smlouvu, (MMOPP00HBYRX), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a fyzickou osobou podnikající Ing. Dušanem Martiníkem 
se sídlem Nerudova 25/40, Pod Cvilínem, 794 01 Krnov, IČ 64625117


	

smlouvu, (MMOPP00HC0PG), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a pobočným spolkem Slezská ornitologická společnost – pobočka České společnosti ornitologické v Ostravě se sídlem 
Lechowiczova 2964/4, 702 00 Ostrava, IČ 44941358


	

smlouvu, (MMOPP00HBVIR), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a fyzickou osobou podnikající Ing. et Ing. Daliborem Ličkou,  Ph.D., se sídlem Strossmayerova 2145/16, 746 01 Opava, IČ 86915134


d)
smlouvu, (MMOPP00HC0QB), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a fyzickou osobou podnikající Ing. Janem Halfarem, se sídlem Dukelská 718/6, 790 01 Jeseník, IČ 64072908


e)
smlouvu, (MMOPP00HBXK3), mezi statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a fyzickou osobou podnikající Čeňkem Gorčicou, 
se sídlem Školní 416, 747 57 Slavkov, IČ 66168406


f)
smlouvu, (MMOPP00HBXLY), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a fyzickou osobou podnikající Jaroslavem Bláhou, se sídlem Vlčoch 304/7, Svoboda, 747 28 Štěpánkovice, IČ 13603507



Hlasování: 10-0-0





	2065/58 RM 17
5/58
Darovací smlouva – Rodinný pivovar BERNARD, a. s.


Rada města


schvaluje

	

darovací smlouvu (MMOPP00D6ORK) mezi Rodinným pivovarem BERNARD a. s., se sídlem 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809, zastoupen Ing. Stanislavem Bernardem, předsedou představenstva a Ing. Josefem Vávrou, členem představenstva a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Radimem Křupalou, primátorem

	

přijetí finančního daru od společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s. ve výši 5.840,00 Kč

	

Rozpočtové opatření č. 2017/47


v příjmech - odbor školství



Rodinný pivovar Bernard a. s.




přijetí daru




(2219,2321,00000000,0030,0009131000000)
   + 5.840,00 Kč


ve výdajích – odbor školství




drobný dlouh. hmotný majetek




(2219,5137,00000000,0030,0000000000000)
+ 5.840,00 Kč


Hlasování:10-0-0


	2066/58 RM 17
6/58
Konkursní řízení na místo ředitele Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace


Rada města

1.
schvaluje

a)
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele
	Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí

b)
nominaci členů konkursní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí, a to:
	Ing. Andreu Štenclovou do funkce předsedy konkursní komise 

Josefa Stiborského, náměstka primátora, do funkce člena konkursní komise


c)
nominaci odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to:
	Jaroslavu Polákovou, ředitelku Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace



d)
další odborníky s hlasem poradním, kteří nejsou členy komise ve smyslu § 2 odst. 5 výše citované vyhlášky, a to:
	Ing. Martina Vítečka, 1. náměstka primátora, 

Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora,
	p. Libora Moravce, člena rady města

	2066/58 RM 17
6/58
2.
stanovuje




požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení 


3. 
pověřuje


funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Evu Slaměnovou, referentku odboru školství


4.
bere na vědomí


harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem


Hlasování: 10-0-0 



2067/58 RM 17
7/58
Návrh na jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice

Rada města


jmenuje


Mgr. Marcelu Rončkovou na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice – příspěvková organizace s účinností od 1. 7. 2017 na základě výsledku konkursního řízení



Hlasování:10-0-0  


2068/58 RM 17
8/58
Přiznání osobního příplatku řediteli Zařízení školního stravování Opava

Rada města


schvaluje


upravený osobní příplatek Mgr. Daliborovi Zemanovi, řediteli Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 5. 2017



Hlasování: 7-2-1


2069/58 RM 17
9/58
Uplatnění předkupního práva

Rada města


neschvaluje


Uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u následujících nabízených nemovitostí:

	

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2172/27 k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví J. J., bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 40.000,00 Kč
2069/58 RM 17
9/58
	

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2172/73 k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví S. Č., bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 70.000,00 Kč


Hlasování:10-0-0


	2070/58 RM 17
10/58
Darovací smlouva – Sázíme stromy


Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00HBNZY), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem  města  a  organizací  Sázíme  stromy, z.ú. se  sídlem
Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8, Dolní Chabry zastoupené Ing. Lenkou Dočkalovou, zástupcem pro Moravu a Slezsko na základě plné moci



Hlasování:10-0-0

	2071/58 RM 17
11/58
Darovací smlouva a návrh na přijetí darů pro potřebu Městského útulku pro psy 
za rok 2016


Rada města

1.
schvaluje

	

smlouvu, (MMOPP00HBMVP), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Mars Czech s.r.o. se sídlem Michelská 1552/58, 140 00 Praha 4, IČ 28444914, zastoupená Billem Heague, jednatelem
 

	

přijetí věcného daru poskytnutého statutárnímu městu Opava pro potřebu 
Městského útulku v Opavě v celkové výši 233.970,00 Kč

	

přijetí finančního daru poskytnutého statutárnímu městu Opava pro potřebu 
Městského útulku v Opavě v celkové výši 4.095,00 Kč


d)
Rozpočtové opatření č. 2017/48


V příjmech – odbor životní prostředí



přijaté dary OŽP
   + 695,00 Kč



(1014,2321,00000000,0130,0009209000000)








ve výdajích – odbor životní prostředí




útulek pro psy – opravy a údržba




(1014,5171,00000000,0130,0002524000000)
   + 695,00 Kč






2.
bere na vědomí,



že zapojení finančních prostředků ve výši 3.400,00 Kč do výdajů odboru životního prostředí proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2016, které bude předloženo na jednání rady města odborem finančním a  rozpočtovým



Hlasování: 10-0-0




	2072/58 RM 17
12/58
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Opavy


Rada města


schvaluje

	

dodatek č. 10 (MMOPP00B6TBR) ke smlouvě (MMOPP006PK0J) ze dne 
30. 11. 2009 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností TQM – holding s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01 Opava, 
IČ: 49606395, zastoupenou ředitelem osobní dopravy Ing. Michalem Scholzem na základě plné moci

	

Rozpočtové opatření č. 2017/49


ve výdajích – odbor dopravy



výdaje na dopravní územní obslužnost




(2292,5193,00000000,0160,0000000000000)
+ 98.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 98.000,00 Kč



Hlasování: 10-0-0




	2073/58 RM 17
13/58
Insolvenční řízení Rehos - REstaurants, HOtelS s.r.o.


Rada města


schvaluje

a)
návrh na vydání výtěžku zpeněžení věcí, které sloužily k zajištění pohledávky statutárního města Opavy přihlášené do insolvenčního řízení úpadce Rehos – REstaurants, HOtelS s.r.o., IČ 28586417 vedeného pod sp. zn. KSOS 37 INS 31034/2013, ve výši 10 070,32 Kč statutárnímu městu Opavě a pověřuje Odbor právní a organizační vydáním souhlasu s tímto návrhem          


b)
nepodání námitek proti konečné zprávě insolvenčního správce o jeho činnosti
a finančních výsledcích této činnosti v rámci insolvenčního řízení
specifikovaného pod bodem a) tohoto usnesení, dle důvodové zprávy tohoto materiálu, a nepodání odvolání proti rozvrhovému usnesení, které bude vydáno na podkladě předložené konečné zprávy     
            


Hlasování: 8-0-2  




	2074/58 RM 17
14/58
Příprava investiční akce – smluvní vztahy


Rada města


schvaluje


smlouvu o právu provést stavbu č. 6/2017/PRI (MMOPP00GGMFL) mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, 
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451, zastoupenými na základě pověření 
Ing. Františkem Musilem, lesním správcem Lesní správy Opava a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, na pozemcích 
parc. č. 169/4 a 169/5 v k.ú. Podvihov v rámci akce „Podvihov – Podvihovský Mlýnek – most“ 



Hlasování: 10-0-0


	2075/58 RM 17
15/58
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu


Rada města

1.
schvaluje

	

smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 11/2017/PRI (MMOPP00GGMAA) pro územní rozhodnutí mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technoprojekt, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava 
– Moravská Ostrava, IČ: 27810054, DIČ: CZ27810054, zastoupenou 
Ing. Martinem Zuštíkem, statutárním ředitelem na zakázku malého rozsahu „Průmyslová zóna Vávrovice“ za cenu nejvýše přípustnou 1.995.000,00 Kč 
bez DPH (2.413.950,00 Kč vč. DPH) 


	

smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 12/2017/PRI (MMOPP00GGM9F) pro změnu stavebního povolení, pro provádění stavby 
a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností City Work s.r.o. 
se sídlem Na Baště Sv. Jiří 7, 160 00 Praha 6, Hradčany, IČ: 28181760, 
DIČ: CZ28181760, zastoupenou Ing. arch. MgA. Jurajem Sonlajtnerem, jednatelem na zakázku malého rozsahu „Penzion IV., ul. Hálkova“ za cenu nejvýše přípustnou 1.430.000,00 Kč bez DPH (1.730.300,00 Kč vč. DPH) 


	

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/ 2017/3 


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


ca)
Průmyslová zóna Vávrovice - PD




(2123,6121,00000000,0220,0007582000000)
   + 2.413.950,00 Kč







cb)
Penzion IV., ul. Hálkova - PD




(4357,6121,00000000,0220,0007651000000)
   + 1.179.750,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 3.593.700,00 Kč





2075/58 RM 17
15/58
2.
ukládá


odboru finančnímu a rozpočtovému ve spolupráci s odborem sociálních věcí, nařídit odvod z investičního fondu p.o. Seniorcentrum ve výši 1.180.000,00 Kč k částečnému krytí smlouvy dle bodu b) tohoto usnesení
T: příští zasedání rady města



Hlasování: 10-0-0 




2076/58 RM 17
16/58
Bezpečnostní bariéry stadión SFC Opava-dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

Rada města


nepřijala usnesení


k materiálu „Bezpečnostní bariéry stadión SFC Opava-dodatek č.1 ke smlouvě 
o dílo“


Hlasování: 5-0-4 




2077/58 RM 17
17/58
Smlouva kupní, o dodávce služeb, dodatky ke smlouvám

Rada města

1.
schvaluje


návrh kupní smlouvy (MMOPP009XDO9) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a ČEZ Distribuce a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, zastoupen 
Ing. Miroslavem Broskevičem, vedoucím oddělení Správa energetického majetku jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2530/568 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, stavba technického vybavení, vše v k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 181.500,- Kč včetně DPH v platné výši pro předložení zastupitelstvu města 


2.
schvaluje


smlouvu o poskytování služeb (MMOPP009XDTK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a NOVUS BIKE s.r.o., se sídlem Vančurova 2985/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25821229, zastoupeným Vlastou Kalužíkovou, jednatelkou




2077/58 RM 17
17/58
3.
schvaluje

a)
dodatek č. 1 (MMOPP009XEMC) ke Smlouvě o pronájmu budovy (MMOPP00DG4X0), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a NOVUS BIKE s.r.o., se sídlem Vančurova 2985/20, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25821229, zastoupeným Vlastou Kalužíkovou, jednatelkou


b)
dodatek č. 1 (MMOPP009XDRU) ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP006R2TA), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a FOKUS Opava, z.s., se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupeným PhDr. Ivanou Strossovou, předsedkyní


c)
dodatek č. 3 (MMOPP009XDSP) ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP00C4KSE), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a BETINA spol. s r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 18054269, zastoupenou Pavlem Quisem, jednatelem



Hlasování: 10-0-0 




2078/58 RM 17
18/58
Dohoda o ukončení nájmu a o zápočtu, Mezi Trhy 1 a 3, Opava, záměry pronájmu, záměr převedení nájmu

Rada města

1.
schvaluje


dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor a dohodu o zápočtu (MMOPP00XDGD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a BONBONIA s.r.o., IČ: 01945351, se sídlem Generála Vlachého 218, 747 62 Mokré Lazce, zastoupenou Lukášem Langerem, jednatelem 


2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 35,68 m2 (kdy 5,54 m2 zádveří slouží jako společný prostor – vstup pro prostory sloužící podnikání v budově č.p. 350 a č.p. 351) v I.NP budovy č.p. 350, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 510, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava-Město, na adrese Opava, Hrnčířská 13


b)
záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře 70,40 m2 
v  I.NP těchto budov - budovy č.p. 108, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 296, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 109, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 365, zastavěná plocha a nádvoří,
to vše ležící v části obce Město, katastrální území Opava-Město, na adrese Opava, Mezi Trhy 1 a 3 za podmínek uvedených v důvodové zprávě
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3.
schvaluje


záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího k podnikání (PID:MMOPP00DG56K), uzavřenou dne 
17. 3. 2014 mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535 jako pronajímatelem a BARGAIN trade s.r.o.,
se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9, IČ: 24263923, zastoupeného Thanh Cong Nguyenem, jednatelem jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání, které se nacházejí ve  II.NP těchto budov – budovy
č.p. 21 stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 265/3 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, na adrese Opava, Horní náměstí 4 a budovy č.p. 27, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 270 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, 
na adrese Opava, Rybí trh 2, a budovy bez čp/če, která je součástí pozemku parc.č. 265/5 zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v katastrálním území Opava - Město; uvedený nájem byl převeden na pana Hanh Pham Thi Thuy, podnikatele se sídlem Pechova 1518/16, 615 00 Brno – Židenice, IČ: 27322670 ke dni 1. 7. 2016 se schválením Rady Statutárního města Opavy dne 8. 6. 2016 usnesením č. 1404/40 RM 16, bod 1; převod nájmu se má uskutečnit 
mezi nájemcem Hanh Pham Thi Thuy jako postupitelem a DUY ANH FASHION s.r.o., IČ: 05064651, se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, jakožto postupníkem



Hlasování: 10-0-0 


2079/58 RM 17
19/58
Dohoda, Jateční 7, Opava

Rada města


schvaluje 


dohodu o narovnání (MMOPP009XE95), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Hanou Quittkovou, IČ: 18990967 s místem podnikání Na Lúčky 494, 747 57 Slavkov


Hlasování: 10-0-0 


2080/58 RM 17
20/58
Výběrové řízení na byt

Rada města


schvaluje 


pořadí  uchazečů    seřazených   dle  výše  nabízeného   měsíčního   nájemného 
za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:

      Byt č.7 velikosti 3+1 na adrese Jateční 10A v Opavě
      1. Jana Zaoralová, trvale bytem Lidická 10A, Opava



Hlasování: 10-0-0

2081/58 RM 17
21/58
Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla

Rada města


schvaluje


 
Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla, (MMOPP00FWR3Z) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, 
IČ 45193665, zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem 
pro umístění  vodovodního řadu v ochranném pásmu stávající dešťové kanalizace a stávající splaškové kanalizace nacházejících se na pozemcích parc.č. 225/1, 226, 285 v k.ú. Malé Hoštice v rámci realizace stavby: „Malé Hoštice, ul. Bezručova – rekonstrukce vodovodního řadu“



Hlasování:10-0-0



2082/58 RM 17
22/58
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „ZŠ Vrchní“ (výměna oken + fasáda) – výsledek zadávacího řízení 

Rada města

1.
vylučuje


účastníka zadávacího řízení, kterým je dodavatel Tomáš STRAUB s.r.o., 
se sídlem Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, IČ: 27762939 z důvodu dle § 48 odst. 2, písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění pro nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách


2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava, Přívoz,
     IČ: 64610225
2. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947
3. REBUILD s.r.o., Na Březích 566, 747 22 Dolní Benešov, IČ: 28573013
4. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 703 12 Horní Benešov,
     IČ: 26876574
5. Agist s.r.o., Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov, Pod Bezručovým vrchem,
     IČ: 29445671
6. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava,
     Předměstí, IČ: 62305620
7. MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, 700 30  Ostrava - Jih, Zábřeh, 
     IČ: 27776506

b)
v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, výběr dodavatele OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČ: 64610225, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou)



Hlasování: 10-0-0
2083/58 RM 17
23/58
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Zřízení klimatizace III. NP
v budově Krnovská 71 B“ – smlouva

Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00G0FBA), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a dodavatelem KOMFORTNÍ KLIMATIZACE s.r.o. se sídlem Junácká 510/131, 724 00 Ostrava, Stará Bělá, IČ: 27823547, zastoupenou panem Janem Marišinským, jednatelem společnosti



Hlasování: 10-0-0


2084/58 RM 17
24/58
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Komárov – VO – ul. Ostravská“ – smlouva

Rada města


schvaluje

a)
smlouvu, MMOPP00GGMC0, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ: 46580646 zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem společnosti


b)
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/4


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Mezi trhy 4,6,8 a Dolní náměstí 23,24,25




(3612,6121,00000020,0220,0007639000000)
- 3.552.534,19 Kč








Komárov – VO ul. Ostravská




(3631,6121,00000020,0220,0007597000000)
+ 3.552.534,19 Kč


Hlasování: 10-0-0


	2085/58 RM 17
25/58
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky 
s názvem „Nákup výpočetní techniky“ – zahájení výběrového řízení


Rada města


rozhodla


o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup výpočetní techniky“ v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy



jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
ve složení:
1.	Bc. Pavel Zapletal
2.	Bc. Aleš Hruška
3.	Ing. Jakub Boček
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b)

náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1.	Mgr. Jaroslav Franta
2.	Bc. Tomáš Koloděj
3.	Ing. Milan Binčík



Hlasování: 9-0-0   



2086/58 RM 17
26/58
Majetkové záležitosti

Rada města

1.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/106 - zastavěná plocha   
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/212 - zastavěná plocha   
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/170 - zastavěná plocha   
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/75 - zastavěná plocha   
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/222 - zastavěná plocha   
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/32 - zastavěná plocha   
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/93 - zastavěná plocha   
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1591/8 - zastavěná plocha   
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/6 - zastavěná plocha   
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 9-0-0
 

2.
nepřijala usnesení


k záměru prodeje části pozemku parc.č. 1915/19 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1915/33, k.ú. Opava 
- Předměstí



Hlasování: 5-1-3  
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města

1.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00G0KBB) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako kupujícím a paní J. S. 
jako prodávající, jejímž předmětem je převod  části pozemku parc.č. st. 51/2 – zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1227, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 3.000,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m2 (cena dohodou)

b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00G0KC6) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako kupujícím a paní I. Ž. 
jako prodávající, jejímž předmětem je převod  části pozemku parc.č. 1162 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1162/2, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 3.300,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m2 (cena dohodou)

c)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00G0K8Q) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. L. K. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2689 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2688 – zahrada a parc.č. 2690 – ostatní plocha, 
vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 596.240,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0   

2.
schvaluje

a)
změnu usnesení RMO ze dne 30.11.2016 č.usn. 1764/51 RM 15 bod 2. písm. d) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FBEEK) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím
a paní J. B., manžely V. a D. D., panem P. H., paní S. J., paní M. L., manžely 
J. a J. O., manžely R. a S. P., paní H. P., manžely J.a M. R., manžely J. a K. S., paní M. Š.,  manžely O. a I. U., manžely R. a A. Z., paní Z. Z.,společností Rozvoj, stavební bytové družstvo, paní J. O., manžely I. a T. S., paní H. K., manžely J. a H. L., paní M. K. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 233/1 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 237/6 – zastavěná plocha a nádvoří a částí pozemku  parc.č. 220/5 – zastavěná plocha a nádvoří, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 220/15 
a parc.č. 220/16, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 526.600,00 Kč (cena zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem) tak, že podíl o velikosti 1/34 na pozemku parc.č. 220/15, k.ú. Opava – Předměstí, který měli nabýt kupující manželé J. a H. L. kupní cenu 1.088,00 Kč nebude předmětem kupní smlouvy, neboť společné jmění uvedených manželů zaniklo před uzavřením kupní smlouvy pro předložení zastupitelstvu města   
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b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00G0JT0) 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. L. 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/34 na pozemku parc.č. 220/15 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
1.088,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených 
s převodem


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování 10-0-0 

3.
schvaluje

a)
návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00FG67A) mezi ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 , Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Karolem Siwkem, ředitelem územního pracoviště Ostrava jako převodcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 2290/16 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. 
Opava - Předměstí

b)
návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00FBEZN) mezi ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou, ředitelkou odboru Odloučeného pracoviště Opava jako převodcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 2881/1 – vodní plocha, 
k.ú. Kylešovice

c)
návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci 
a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00FBEZN) mezi ČR – Úřadem 
pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 , Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou, ředitelkou odboru Odloučeného pracoviště Opava jako převodcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod  pozemku parc.č. 569/2 – ostatní plocha, k.ú. 
Opava – Město


pro předložení zastupitelstvu města




4.
schvaluje


návrh bezúplatného převodu pozemku parc.č. st. 160 zastavěná plocha, 
k.ú. Zlatníky u Opavy z vlastnictví ČR – Státního pozemkového úřadu 
do vlastnictví Statutárního města Opavy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodech 3 a 4: 10-0-0
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5.
neschvaluje


prodej částí pozemků parc.č. 2689 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2688 – zahrada, vše k.ú. Opava – Předměstí, Ing. P. H., dle zákresu ve snímku katastrální mapy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-1   


2088/58 RM 17
28/58
Obecně závazná vyhláška č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rada města


schvaluje


návrh obecně závazné vyhlášky č. X/2017, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinnosti od 1. 7. 2017 pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0


2089/58 RM17
29/58
Žádost o záštitu města - Happy Sport Opava

Rada města


schvaluje


udělení záštity statutárního města Opavy Happy Sport Opava, z. s., 
Na Bahně 15, Opava - Kateřinky, nad akcí Pláž v centru města, která bude probíhat v době od 15. 5. 2017 do 30. 8. 2017 v prostoru za Slezankou
 


Hlasování: 10-0-0


	2090/58 RM17
30/58
Farmářské trhy Opava 2017


Rada města


schvaluje

	
znění vzorové smlouvy pro zajištění akce „Farmářské trhy Opava 2017“: smlouva o poskytnutí prostoru (příloha č. 1) s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu města Opavy je oprávněn v uvedené vzorové smlouvě provádět změny, které podstatným způsobem nezasáhnou do vzorové úpravy práv 
a povinností smluvních stran


	


ceník za poskytnutí prodejního prostoru

	

ceník za pronájem prodejního vybavení

	2090/58 RM17
30/58
d)

znění Pravidel Farmářských trhů Opava


e)
umístění prodejních prostor pro prodej na farmářských trzích na Dolním náměstí v Opavě dle plánku přílohy č. 5 důvodové zprávy tohoto materiálu

f)
smlouvu, (MMOPP00FOGU9), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Technickými službami Opava s. r. o. se sídlem Těšínská 2057/71, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenými Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti


2.
pověřuje 

a)

Mgr. Moniku Štěpánkovou, referentku odboru kancelář primátora, k uzavření 
a podpisu smluv s vybranými podnájemci dle bodu 1a) tohoto usnesení

b)
Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu smluv s prodejci na farmářských trzích v případě nepřítomnosti Mgr. Moniky Štěpánkové, referentky odboru kancelář primátora


c)
Mgr. Magdalénu Hájkovou, referentku odboru kancelář primátora, k uzavření 
a podpisu smluv s prodejci na farmářských trzích v případě nepřítomnosti 
Mgr. Moniky Štěpánkové, referentky odboru kancelář primátora, a v případě nepřítomnosti Mgr. Jany Foltysové, vedoucí odboru kancelář primátora


3.
bere na vědomí


koncept organizace Farmářských trhů Opava


Hlasování:10-0-0

	2091/58 RM17
31/58
Změna obecně závazné vyhlášky č. 1/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností


Rada města


schvaluje 


upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2017, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu a regulaci hlučných činností 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-2 

2092/58 RM17
32/58+32/58/1
Rozpočtová opatření 2017 a změny rozpisu rozpočtu 2017

Rada města


schvaluje

	
Rozpočtové opatření č. 2017/50


v příjmech  – odbor finanční a rozpočtový

avízo
rozhod -nutí
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu     



MD 231 0000
(0000,4116,00014004,0020,0002450000000)
+ 150.000,00 Kč





2092/58 RM17
32/58+32/58/1

ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení



JSDH Opava-Kylešovice




ostatní osobní výdaje




(5512,5021,00014004,0192,0002450000000)
+ 150.000,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2017/51


v příjmech  – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu     


MD 231 0000
EU
(0000,4116,103533063,0020,0000000000023)
+ 418.090,35 Kč


SR
(0000,4116,103133063,0020,0000000000023)
+ 73.780,65 Kč







ve výdajích – odbor školství



ZŠ Ochranova – projekt „Personální podpora a rozvoj extrakurikulárních aktivit na základní škole“



EU
(3113,5336,103533063,0030,0001002000023)
+ 418.090,35 Kč


SR
(3113,5336,103133063,0030,0001002000023)
+ 73.780,65 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2017/52


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



MD 231 0000
(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 232.514,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí



činnost odborného lesního hospodáře za IV.Q 2016




- neinvestiční transfery fyzickým osobám




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 164.600,00 Kč








- neinvestiční transfery právnickým osobám




(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 67.101,00 Kč








- ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům (např.státní podniky)




(1036,5219,00029008,0130,000000000000000)
+ 813,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2017/53


v příjmech – odbor životního prostředí



Útulek pro psy - přeplatek za elektrickou energii za rok 2016




(1014,2324,00000000,0130,0000000000000)
+ 7.059,30 Kč







ve výdajích - odbor životního prostředí



Útulek pro psy – elektrická energie na rok 2017




(1014,5154,00000000,0130,0002524000000)
+ 7.059,30 Kč


2092/58 RM17
32/58+32/58/1


e)

Rozpočtové opatření č. 2017/54


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 300.000,00 Kč







ve výdajích – odbor výstavby



uhrazení nákladů na výkon rozhodnutí v exekučním řízení (stavba na nároží ul. Kasárenské a Pivovarské)




(2169,5169,00000000,0060,0000000000000)
+ 300.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2017/55


v příjmech – odbor školství



mateřská škola Sedmikrásky




vratka dříve poskytnutého příspěvku




(3111,2229,00000000,0030,0009273000007)
+ 193.620,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na dotační programy




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
+ 193.620,00 Kč




g)
Rozpočtové opatření č. 2017/56


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 9.559,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov



Zimní stadion Opava – zpracování položkového rozpočtu na opravu pochůzných obslužných lávek osvětlení




(3412,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 9.559,00 Kč






2.
schvaluje změny rozpisu rozpočtu


a)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/5


ve výdajích – odbor informatiky



programové vybavení




místní správa




(6171,5168,00000000,0170,0002527000000)
- 10.000,00 Kč



zastupitelé




(6112,5168,00000000,0170,0002527000000)
+ 10.000,00 Kč






b)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2017/6


ve výdajích – odbor hlavního architekta



Plnění strategického plánu




rezerva




(3636,5901,00000000,0080,0002431220000)
- 25.400,00 Kč
2092/58 RM17
32/58+32/58/1


Plnění strategického plánu




Architektonický workshop WSOP




- pohoštění




(3636,5175,00000000,0080,0002431220000)
+ 20.000,00 Kč








- nákup služeb




(3636,5169,00000000,0080,0002431220000)
+ 5.400,00 Kč



Hlasování:10-0-0 




2093/58 RM17
34/58
Dotace ostatní

Rada města


schvaluje 
 
a)
finanční dotaci Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00844004, na náklady související s projektem Cesty za oponou, ve výši 20.000,00 Kč



Hlasování: 7-0-3  


	

finanční dotaci ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02 se sídlem č.p. 146, 742 54 Bartošovice, IČ 47657901, na náklady související se záchranou volně žijících živočichů za správního území statutárního města Opavy, ve výši 50.000,00 Kč



Hlasování: 10-0-0 

	

finanční dotaci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem 
Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ 27019195, na náklady související s pořádáním 9. setkání opuštěných a postižených dětí z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje, ve výši 10.000,00 Kč



Hlasování: 10-0-0 



2094/58 RM17
36/58
Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace, konaná na místě od 6. 12. 2016 do 30. 1. 2017

Rada města


bere na vědomí


Protokol č. 39/2016 o výsledku veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace 


Hlasování: 10-0-0




2095/58 RM17
37/58
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   



2096/58 RM17
38/58
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


bere na vědomí


zprávu  o  činnosti   komisí   Rady  statutárního  města  Opavy  od  7.3.2017
do 23.3.2017


Hlasování: 9-0-0 



2097/58 RM17
41/58
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města


schvaluje


umístění podzemního a nadzemního trakčního vedení, trolejů, sloupů a přeložky veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 875/128, 875/129, 875/140, 1153/109, 1153/110, 1153/85, 1153/102, 1153/106, 1153/11 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: „Prodloužení trolejového vedení tratě ul. Hlavní, 
Opava – Kylešovice“ 


Hlasování:10-0-0













Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor
Ing. Martin Víteček  v.r. 
1. náměstek primátora


