                                                                     27                                                    6. RMO 28. 1. 2015
file_0.png


file_1.wmf


RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 6. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 28. 1. 2015



















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 28. 1. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
8
Omluveni
Mgr. Simona Bierhausová
Mgr. Libor Menšík
Mgr. Simona Horáková
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
Ing. Radka Honková
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Bc. Dagmar Polášková, DiS.
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Jiří Lehnert
Mgr. Pavel Hrbáč
Ing. Martina Věntusová
Ing. Lenka Grigarová
pí Libuše Režnarová

Hosté
Mgr. Jiří Slovík, LUSCINIA
Ing. Radek Filipczyk, ředitel MDPO, a.s.
Mgr. Andrea Zdražilová – za MDPO, a.s.






























150/6  RM 15
bod 1/6
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00EDO0B mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Věrou Vyhnálkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2884 
– ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 900,00 Kč/rok, 
tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad), dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy  


b)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00EDN0I mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Jaroslavem a Ludmilou Pelikánovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 1834 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 1.645,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad), dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy  


2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/9 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Město

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2890/294 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/437 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/103 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/66 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/14 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Město

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/139 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 553/4 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2890/278 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

j)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2382/10 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

k)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1708 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy




3.
odročuje


projednání záměru pronájmu části pozemku (část opěrné zdi) parc.č. 271/1 – zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Opava-Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

150/6  RM 15
bod 1/6
4.
schvaluje 

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/357 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí


b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/404 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2166/17 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2166/18 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2166/19 
– zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2166/234 – zastavěná plocha 
a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí




5.
schvaluje


záměr směny části pozemku parc.č. 76 ve vlastnictví p. Marka Ludkewicze za část pozemku parc.č. 120 ve vlastnictví Statutárního města Opavy, 
vše k.ú. Palhanec, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy  



151/6  RM 15
bod 2/6
Konkursní řízení na místo ředitele Základní školy Opava–Kylešovice

Rada města


1.
schvaluje



a)
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele
	Základní školy Opava–Kylešovice

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 
	Mgr. Simonu Bierhausovou, 1. náměstkyní primátora, do funkce člena konkursní komise


c)
nominaci odborníka v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení základní školy ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to:
	Mgr. Jana Škrabala, ředitele ZŠ Opava, Englišova 82



2. 
stanovuje


požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení 
dle předloženého návrhu


3.
pověřuje


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


4.
bere na vědomí


harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem

152/6  RM 15
bod 3/6
Informace k vyhodnocení nejlepších žáků opavských základních škol a ocenění žáků speciálních základních škol za rok 2014

Rada města



bere na vědomí




informaci o plánované akci odboru školství týkající se vyhodnocení nejlepších žáků opavských ZŠ zřizovaných SMO a ocenění žáků speciálních ZŠ zřizovaných MSK a MŠMT 




153/6  RM 15
bod 4/6
Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2015/2016

Rada města



bere na vědomí




informaci o zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2015/2016, pro předložení zastupitelstvu města




154/6  RM 15
bod 5/6
Městský program prevence kriminality v Opavě v roce 2015


Rada města



schvaluje


a)
Městský program prevence kriminality v Opavě v roce 2015


b)
finanční spoluúčast města ve výši 13.150,00 Kč, tj. 20,82 % celkových nákladů na realizaci dílčího projektu „Forenzní značení jízdních kol a invalidních vozíků prostřednictvím syntetické DNA“, který je součástí Městského programu prevence kriminality v Opavě v roce 2015




155/6  RM 15
bod 6/6
Personální záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
přesun pracovního místa referenta spisovny (tj. archivu výstavby) ze samostatného pracoviště odboru vnitřních věcí na odbor výstavby s účinností od 1. 2. 2015

155/6  RM 15
bod 6/6
b)
změnu názvu oddělení státního občanství a matrik na odboru vnitřních věcí na oddělení matriky s účinností od 1. 2. 2015  

c)
v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1a), b) tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 2. 2015



156/6  RM 15
bod 7/6
Veřejně prospěšné práce – dodatek č. 1

Rada města



schvaluje



a)
zřízení 2 pracovních míst „uklízeči“ veřejných prostranství na dobu určitou od 1. 2. 2015 do 31. 7. 2015 na MČ Malé Hoštice


b)
Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-VN-81/2014 ze dne 29.7.2014 uzavřenou mezi SMO se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a ČR – 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. 2015/8



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Dodatek k přijaté dotaci z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací pro MČ Malé Hoštice (SML MMOPP008VE6R na období od 1.  2. 2015 do 31. 7.2015)



85% EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000081)
+ 132.600,00 Kč


15% SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000081)
+ 23.400,00 Kč







ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně  
                   prospěšné práce




platy



85% EU
(3639,5011,33513234,0810,0002520000000)
+ 98.955,00 Kč


15% SR
(3639,5011,33113234,0810,0002520000000)
+ 17.463,00 Kč








sociální pojištění



85% EU
(3639,5031,33513234,0810,0002520000000)
+ 24.739,00 Kč


15% SR
(3639,5031,33113234,0810,0002520000000)
+ 4.366,00 Kč








zdravotní pojištění



85% EU
(3639,5032,33513234,0810,0002520000000)
+ 8.906,00 Kč


15% SR
(3639,5032,33113234,0810,0002520000000)
+ 1.571,00 Kč


157/6  RM 15
bod 8/6
Návrh na přijetí darů pro potřebu Městského útulku pro psy za rok 2014


Rada města


1.
schvaluje


a)
přijetí věcného daru poskytnutého statutárnímu městu Opava pro potřebu Městského útulku v Opavě v celkové výši 100.954,50 Kč


b)
přijetí finančního daru poskytnutého statutárnímu městu Opava pro potřebu Městského útulku v Opavě  v celkové výši  7.299,00 Kč

2.
bere na vědomí


že zapojení finančních prostředků ve výši 7.299,00 Kč do výdajů  odboru životního prostředí proběhne v rámci finančního vypořádání za rok 2014, které bude předloženo na jednání rady města dne 25.02.2015 odborem finančním a rozpočtovým



158/6  RM 15
bod 9/6
Povodňová komise Statutárního města Opavy

Rada města


1.
jmenuje



1. náměstkyni primátora Mgr. Simonu Bierhausovou a  Ing. Andreu Štenclovou pověřenou řízením odboru školství do Povodňové komise Statutárního města Opavy ke dni 1. 2. 2015


2.
bere na vědomí

aktualizované složení Povodňové komise Statutárního města Opavy : 
Bc. Martin Víteček,  Mgr. Simona  Bierhausová,   Ing.  Roman   Otipka,                      Ing.  Martina  Věntusová,  Ing. Marie Vavrečková, Jiří Stehlík,  Bc. Jaroslav Vávra, Ing. Andrea Štenclová,  Ing. Václav Seidler, pí Renata Zahradníková, Ing. Martin Fajka, Mgr. Lada Dobrovolná




159/6  RM 15
bod 10/6
Zařízení školního stravování – Smlouvy o nájmu

Rada města



schvaluje



a)
v souladu s článkem IX. odst. 1 písm. e) a f) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 souhlas s pronájmem nemovitého majetku na dobu neurčitou

159/6  RM 15
bod 10/6
b)
v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) a f) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Opava, Englišova 82 souhlas s pronájmem nemovitého majetku na dobu neurčitou


c)
v souladu s článkem IX. odst. 1 písm. e) a f) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Opava, Mařádkova 15 souhlas s pronájmem nemovitého majetku na dobu neurčitou


d)
v souladu s článkem IX. odst. 1 písm. e) a f) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Opava-Kylešovice souhlas s pronájmem nemovitého majetku na dobu neurčitou


e)
v souladu s článkem IX. odst. 1 písm. e) a f) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Opava, Šrámkova 4 souhlas s pronájmem nemovitého majetku na dobu neurčitou


f)
v souladu s článkem IX. odst. 1 písm. e) a f) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Dětský svět, Opava, souhlas s pronájmem nemovitého majetku na dobu neurčitou




160/6  RM 15
bod 11/6
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu č. 1/2015/PRI (MMOPP00GGPQH) o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu mezi Statutárním městem Opavou a společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 na pozemcích parc. č. 260/3 a 256/2 v k.ú. Opava - Město v rámci akce „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“


b)
smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby č. 2/2015/PRI (MMOPP00GGPPM) mezi Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ: 65993390, 
DIČ: CZ65993390 na pozemcích parc. č. 971, 1056/1, 1057/1, 1057/22, 1057/24 a 1057/25 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Stezka 
pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ 


c)
smlouvu o právu provést stavbu č. 3/2015/PRI (MMOPP00GGPOR) mezi Statutárním městem Opava a Ludmilou Kožanou, Opava - Komárov 
na pozemcích parc. č. 1074, 1075, 1076 a 1078/8 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ 


d)
smlouvu o právu provést stavbu č. 4/2015/PRI (MMOPP00GGPNW) mezi Statutárním městem Opava a manželi Zdeňkem Válkem a Andreou Válkovou, Opava - Komárov na pozemku parc. č. 161 v k.ú. Komárov 
u Opavy v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“





161/6  RM 15
bod 12/6
Seniorcentrum Opava – organizační záležitosti

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 2 Organizačního řádu Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 4. 2015 



162/6  RM 15
bod 13/6
Dodatky k pojistným smlouvám

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 7 (MMOPP00GDAL6) k pojistné smlouvě č. 706-57747-18 
o pojištění majetku podnikatelů (MMOPP00BYOCH) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinek Vítečkem, primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 
113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, útvar korporátního pojištění a zajištění   


b)
dodatek č. 2 (MMOPP00GDAM1) k pojistné smlouvě č. 706-57460-12 
o pojištění stavebních a zemědělských strojů (MMOPP00BYO81) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinek Vítečkem primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, útvar korporátního pojištění a zajištění   


c)
dodatek č. 5 (MMOPP00GDANW) k pojistné smlouvě č. 706-56748-12 
o pojištění odpovědnosti za škodu (MMOPP00BYOBM) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinek Vítečkem, primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 
113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, útvar korporátního pojištění a zajištění   


d)
dodatek č. 4 (MMOPP00GDAKB) k pojistné smlouvě č. 706-57593-15 
o pojištění elektronických zařízení (MMOPP00BYO9W) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinek Vítečkem, primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 
113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, útvar korporátního pojištění a zajištění   








163/6  RM 15
bod 14/6
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního daru

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP00GDAJG) ke smlouvě o poskytnutí finančního daru (MMOPP00DZPKV), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Teva Czech Industries s.r.o. 
se sídlem Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, IČ 26785323, zastoupenou Markem Wójcikowskim a Ing. Lubomírem Roderem, jednateli společnosti


164/6  RM 15
bod 15/6
Městské lesy Opava – souhlas s pořízením majetku

Rada města


1.
souhlasí



s odkoupením lesního pozemku parc. číslo 164/10 k.ú. Výškovice u Slatiny, 
o výměře 627 m2, do vlastnictví příspěvkové organizace Městské lesy Opava, za celkovou kupní cenu ve výši 1.500,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města


2.
odročuje


projednání souhlasu s pořízením strojního vybavení pro lesnický provoz 
do vlastnictví příspěvkové organizace Městské lesy Opava


165/6  RM 15
bod 16/6
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města



schvaluje

a) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8LK) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností Albreko, s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Opava, Gudrichova, parc.č. 693/2, Kapusňak, č. stavby IV-12-8010234“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
165/6  RM 15
bod 16/6
b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8KP) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností Albreko, s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 15 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Suché Lazce, parc.č. 24/1, Věntus, č. stavby IV-12-8010414“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDOM9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ReSpol s.r.o., se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS, 
pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 752/99, 3033/4, 3033/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Jánská, p.č. 753, smyčka kNN, č. stavby IV-12-8007774“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.800,00 Kč + DPH 


d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD490) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, zastoupenou 
Ing. Lenkou Malinovou, vedoucí přípravy staveb – Ostrava a Ing. Katy Mark, technikem majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 1794, 1795, 1796, 1873/1, 1858, 1857, 1793, 1640, 1639, 1763, 1765 v k.ú. Jaktař a parc.č. 2981 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „REKO MS Opava, Vančurova +4, I. etapa“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8JU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Čtvrtým stavebním bytovým družstvem Opava se sídlem Hradecká 162/45, 746 01 Opava, IČ 25351389, zastoupeným Arnoštem Chřibkem, předsedou představenstva a Františkem Wollným, místopředsedou představenstva pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 2661/2, 612/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby „Vodovodní přípojka k bytovému domu na ul. Hradecká č.p. 622/47, 823/49, k.ú. Opava – Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

165/6  RM 15
bod 16/6
f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD8IZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Čtvrtým stavebním bytovým družstvem Opava se sídlem Hradecká 162/45, 746 01 Opava, 
IČ 25351389, zastoupeným Arnoštem Chřibkem, předsedou představenstva a Františkem Wollným, místopředsedou představenstva 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 2626/10, 3023/5, 612/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby „Vodovodní přípojka k bytovému domu na ul. Hradecká č.p. 23/39, 84/41, k.ú. Opava – Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


g) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD8NA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a GOLDENSOLAR s.r.o. 
se sídlem Kmochova 1211/4, Havířov, Podlesí, IČ 28349113, zastoupeným Ing. Karlem Červeným, jednatelem pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2966 v k.ú. Opava - Předměstí za účelem  přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 180/15 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD8W1) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Romanem Kolkem bytem Svatoňovice a Šárkou Kolkovou bytem Opava, Suché Lazce pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky 
v pozemcích parc.č. 897/1, 897/2, 898/1 v k.ú. Suché Lazce
pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 158/2 v k.ú. Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD8V6) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ladislavem Kačenou bytem Opava pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v pozemcích parc.č. 1366, 1367/2 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1360/3 v k.ú. Kylešovice“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč 
+ DPH


j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDO87) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění  podzemního vedení splaškové kanalizace v pozemcích parc.č. 2759/44, 2759/45, 1828, 192/2, 1843/1, 1827 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká – III. etapa, k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč + DPH

165/6  RM 15
bod 16/6
k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDOKJ) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění  podzemního vedení kanalizace a vodovodu v pozemcích parc.č. 2047/1, 2945 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Městské sady – městský náhon a sedimentační nádrž část SO102 sedimentační nádrž – změna č. 1, k.ú. Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč + DPH


l)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1G69) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností FEMONT OPAVA s.r.o. se sídlem Vávrovická 274/90, 747 07 Opava, Vávrovice, 
IČ 47154918, zastoupenou Pavlem Schreiberem, jednatelem pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 614/3 v k.ú. Vávrovice, včetně vydláždění části pozemku parc.č. 614/3 v k.ú. Vávrovice v místě vyústi přípojky, v rámci realizace stavby „Výrobní hala – FEMONT OPAVA s.r.o. Opava - Vávrovice“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy




166/6  RM 15
bod 17/6
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1371/1 v k.ú. Jaktař a parc.č. 2984 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, ul. Prokopa Holého, obnova kabelu NN, č. stavby 
IV-12-8002958“ 


b)
umístění podzemního vedení ntl plynovodu do pozemků parc.č. 2336/18, 2336/27, 2344/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „REKO MS Opava, Za Humny č3, 3a“


c) 
umístění podzemního vedení kanalizace do pozemků parc.č. 2326/3, 2308/16, 2326/11 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby. „Opava, Ratibořská ul. – rekonstrukce kanalizace“ 








167/6  RM 15
bod 18/6
Smlouva o dílo na zpracování Územního plánu statutárního města Opavy – dodatek ke smlouvě

Rada města



schvaluje 



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zpracování Územního plánu statutárního města Opavy (MMOPP00EJ1RV) uzavřenou mezi statutárním městem Opavou se sídlem na Horním náměstí 69, 746 26 v Opavě, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. se sídlem na ul. Spartakovců 3, 708 00 Ostrava-Poruba, IČ 00562963, zastoupeným Ing. arch. Petrem Gajduškem, jednatelem 




168/6  RM 15
bod 19/6
Smlouva o výpůjčce

Rada města



schvaluje 



smlouvu o výpůjčce, (MMOPP00GBYUZ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou – Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ:00551023, zastoupená Ladislavem Šimánkem, ředitelem odboru vnitřní správy




169/6  RM 15
bod 20/6
Dodatek č. 43 ke smlouvě č. SWR/95/11


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 43 ke smlouvě č. SWR/95/11, (MMOPP00GBZ0Y), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, 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 za cenu 143.556,60 Kč s DPH









170/6  RM 15
bod 21/6
Ukončené projekty odboru kancelář primátora – odpisy podmíněných pohledávek


Rada města



bere na vědomí 



stav skutečně proplacené dotace u projektů s názvem Pořízení fotografií turistických atraktivit do fotobanky Městského informačního centra Opava
a Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko 



171/6  RM 15
bod 22/6
Smlouvy o partnerství

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP00APNVR), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským fotbalovým klubem Opava – mládež, občanské sdružení se sídlem Lípová 105/2, 746 01 Opava, IČ 22883304, zastoupeným Bc. Radimem Matýskem, předsedou 
a Ing. Markem Hájkem, členem výboru


b)
smlouvu, (MMOPP00APNUW), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským fotbalovým klubem Opava – mládež, občanské sdružení se sídlem Lípová 105/2, 746 01 Opava, IČ 22883304, zastoupeným Bc. Radimem Matýskem, předsedou 
a Ing. Markem Hájkem, členem výboru




172/6  RM 15
bod 23/6
Bytové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


mimořádné přidělení volného bytu č. 22 velikosti 0+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě manželům Ivaně Dubovské a Janu Dubovskému  trvale bytem Opava v souladu s platnými  „Pravidly pro pronajímání městských bytů“, a to za měsíční nájemné za 1 m2  podlahové plochy bytu ve výši 50,02, Kč 


2.  
2. 2 neschvaluje



mimořádnou výměnu bytu č. 11 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 1 v Opavě nájemců manž. Vlasty a Břetislava Vaculových za volný byt č. 5 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 1 v Opavě



173/6  RM 15
bod 24/6
Rozpočtová opatření 2015

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2015/9



ve výdajích – odbor sociálních věcí




projekt „Podpora standardizace OSPOD“




nespecifikované rezervy
 



(4329,5901,00000000,0040,0002564000000)
	528.900,00 Kč









platy zaměstnanců v pracovním poměru




(4329,5011,00000000,0040,0002564000000)
+ 275.460,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(4329,5021,00000000,0040,0002564000000)
+ 78.000,00 Kč








sociální pojištění




(4329,5031,00000000,0040,0002564000000)
+ 88.365,00 Kč








zdravotní pojištění




(4329,5032,00000000,0040,0002564000000)
+ 31.811,40 Kč








služby školení a vzdělávání




(4329,5167,00000000,0040,0002564000000)
+ 10.000,00 Kč








cestovné (tuzemské i zahraniční)




(4329,5173,00000000,0040,0002564000000)
+ 10.000,00 Kč








nákup materiálu jinde nezařazený




(4329,5139,00000000,0040,0002564000000)
+ 23.263,60 Kč








služby telekomunikaci a radiokomunikaci




(4329,5162,00000000,0040,0002564000000)
+ 5.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(4329,5169,00000000,0040,0002564000000)
+ 7.000,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/10



ve výdajích – odbor sociálních věcí




romské komunity




nespecifikované rezervy




(4342,5901,00000000,0040,0002449000000)
	302.500,00 Kč
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platy zaměstnanců v pracovním poměru




(4342,5011,00000000,0040,0002449000000)
+ 225.680,00 Kč








sociální pojištění




(4342,5031,00000000,0040,0002449000000)
+ 56.420,00 Kč








zdravotní pojištění




(4342,5032,00000000,0040,0002449000000)
+ 20.311,00 Kč








náhrady mezd v době nemoci




(4342,5424,00000000,0040,0002449000000)
+ 89,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2015/11



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu




(0000,4112,00000000,0020,0000000000000)
 + 351.400,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 351.400,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2015/12



ve výdajích – MČ Vávrovice




vratka poskytnuté půjčky




(3745,5137,00000000,0840,0000000000000)
	 200.000,00 Kč








ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 200.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2015/13



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




ostatní osobní výdaje




(6112,5021,00000000,0192,0001094000000)
+ 240.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 240.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2015/14



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




SFC – víceúčelová hala a hřiště - PD




(objednávka)




(3412,6121,00000000,0220,00076050000)
+ 221.430,00 Kč
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Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 221.430,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2015/15



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




Nákup uměleckých předmětů




(3639,5177,00000000,0191,0000000000000)
+ 40.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 40.000,00 Kč






2.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2015/16



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijaté poskytnuté náhrady a příspěvky




(6409,2324,00000000,0020,0002996000000)
+ 753.503,40 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 753.503,40 Kč
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Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje



finanční dotaci Klubu přátel opavského středoškolského sboru LUSCINIA se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 66144302, na náklady související s oslavami 20. výročí vzniku Opavského středoškolského sboru LUSCINIA, ve výši 50.000,00 Kč


2.
odročuje


projednání finanční dotace Pěveckému sdružení Collegium Bonum 
se sídlem Bezručovo náměstí 610/2, 746 01 Opava, IČ 22855157, na nákup látky a ušití 12 ks pelerín, ve výši 24.000,00 Kč








175/6  RM 15
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Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Dodávka telekomunikačních služeb pro Statutární město Opava“ - Část 1: „Mobilní služby pro Statutární město Opava a příspěvkové organizace“  –  smlouva  

Rada města



schvaluje 



smlouvu, MMOPP00BV5BE, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností VODAFONE Czech Republic a.s., nám. Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001, zastoupenou Miroslavem Haluzou, na základě pověření ze dne 17.6.2014, za cenu nejvýše přípustnou 1.239.290,00 Kč bez DPH
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Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Přezkum hospodaření města Opavy za rok 2015“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Přezkum hospodaření města Opavy za rok 2015“, v rozsahu dle Výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy


b)
oslovit tyto subjekty:
- Audit – daně STEINOVÁ s.r.o.. Mlýnská 21/1022, 746 01 Opava 1, IČO:29387973 
- DANEPO s.r.o., Masarykova třída 334/20, 746 01 Opava, IČO:25359509
- FIN – PARTNER, audit-daně-poradenství, s.r.o., 28. října 102, 702 00 Ostrava 1, IČO:60318767
- FIZA, a.s., Hrozňatova 2287/3, 615 00 Brno – Židenice, IČO:25252325
- OK – AUDIT, s.r.o., Mojmírovců 1246/34, 709 00 Ostrava- Mariánské Hory, IČO:47682833
- TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, 602 00 Brno – Černá Pole, IČO:45477639

2. 
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení ve složení:
	Ing. Miroslav Drössler
	Mgr. Marcela Poštulková

Bc. Martin Víteček
	p. Milan Němec
	Ing. Rudolf Chamráth
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b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Lenka Grigarová
	Hana Fraňková
	Ing. Lukáš Kovařík
	Mgr. Simona Bierhausová
	p. René Holuša





177/6  RM 15
bod 28/6
Rozpis schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2015
Pravidla k provádění změn rozpisu rozpočtu
Závazné ukazatele PO na rok 2015

Rada města

1.
bere na vědomí



Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2015 – příjmy

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2015 - výdaje dle jednotlivých odborů
Odbor finanční a rozpočtový ORJ 0020
Odbor školství ORJ 0030
Odbor sociálních věcí ORJ 040
Odbor majetku města 
           samostatné pracoviště majetku ORJ 0050
           správa a evidence budov ORJ 0051
           správa evidence pozemků ORJ 0052
Odbor výstavby ORJ 0060
Odbor hlavního architekta a územního plánu ORJ 0080
Odbor vnitřních věcí ORJ 0090
Městská policie ORJ 0110
Odbor kanceláře primátora 
           kancelář primátora ORJ 0120
           oddělení kultury ORJ 0121
Odbor životního prostředí ORJ 0130
Odbor rozvoje města a strategického plánování ORJ 0140
Odbor živnostenský ORJ 0150
Odbor dopravy ORJ 0160
Odbor informatiky ORJ 0170
Odbor právní a organizační ORJ 0180
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Odbor kanceláře tajemníka 
           oddělení hospodářské správy ORJ 0191
           oddělení mzdové a personální  ORJ 0192
           oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení  ORJ 0193
           oddělení veřejných zakázek  ORJ 0194
Odbor kontroly ORJ 0210
Odbor přípravy a realizace investic ORJ 0220
Technické služby ORJ 0790
Rozpis rozpočtu  na rok 2015 - městské části 
Městské části celkem
Městská část Komárov ORJ 0800
Městská část Malé Hoštice ORJ 0810
Městská část Podvihov ORJ 0820
Městská část Suché Lazce ORJ 0830
Městská část Vávrovice ORJ 0840
Městská část Vlaštovičky ORJ 0850
Městská část Zlatníky ORJ 0860
Městská část Milostovice ORJ 0870

2.
ukládá

a)
všem vedoucím odborů, řediteli městské policie, starostům městských částí, ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem a zástupcům organizací založených městem ve věcech spojených s rozpočtem (dále jen správcům rozpočtových prostředků) předkládat průběžně všechny požadavky na změny rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2015 oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového 
(u příspěvkových a obchodních organizací prostřednictvím svého odvětvového odboru)


b)
starostům městských částí předkládat průběžně všechny požadavky 
na změny rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2015 pouze na základě usnesení zastupitelstev městských částí, popřípadě na základě zmocnění zastupitelstva městské části


c)
všem správcům rozpočtových prostředků, kteří v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2015 mají rozepsány položku – rezerva – předložit použití finančních prostředků prostřednictvím odboru finančního a rozpočtového RMO 
ke schválení před jejich použitím 


d)
 vedoucí odboru přípravy a realizace investic předkládat průběžně seznam zadaných akcí a projektových dokumentací objednaných pod limit stanovený vnitřní směrnicí (o veřejných zakázkách) odboru finančnímu a rozpočtovému k provedení návrhu úpravy rozpisu rozpočtu na rok 2015


3.
zmocňuje

a)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2015 u odboru přípravy a realizace investic na jednotlivé akce ve všech případech v návaznosti na schválené smluvní vztahy dle platné rozpočtové skladby 


b)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2015 u dotací z grantového systému po uzavření smluvního vztahu podle příjemce dotace dle platné rozpočtové skladby 
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c)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového k použití finančních prostředků z položky havarijní fond v jednotlivém případě do výše 100,- tis. Kč. Zvláštní postup bude uplatněn v případě havárií, kde není znám původce dle „vodního zákona“, kdy havárie vznikla o svátcích, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu – v těchto případech bude vystavena objednávka pověřeným pracovníkem odboru životního prostředí se všemi náležitostmi a bez finančního krytí – rozpočtově bude řešeno v nejbližším pracovním dni formou rozpočtového opatření z havarijního fondu z  rozpočtu odboru finančního a rozpočtového a následně předloženo ke schválení radě města (další postup upravuje příkaz tajemníka č. 7/2013)


d)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2015 v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu od 1.1.2015 v případech, kdy účel finančních prostředků se nemění
 

e)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2015 na základě předložených návrhů jednotlivých správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ODPA (odvětvové třídění) nebo ORG (jednotlivé akce), mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje), vyjma projektových dotačních akcí, investičních akcí a jmenovitých akcí TSO


f)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2015, spočívající v převodu na příslušný ORG projektu, spolufinancovaného EU, realizovaného nebo již ukončeného z důvodu vedení oddělené účetní evidence projektů na základě požadavku vedoucího projektu nebo garanta projektu

   4.
schvaluje



na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2015 č. usnesení 20/2 ZM 14, ze dne 15.12.2014 závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

 a)
závazné ukazatele mimoškolských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2015



Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  pracovních dnů příslušného měsíce.
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Nedočerpaný limit mzdových prostředků ve výši 5% schváleného limitu může být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje.



























































Odvětvový odbor:


Kancelář primátora


Název organizace:


KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz
13.400.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
526.000,00


limit mzdových prostředků
7.170.000,00


specifické ukazatele
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Název organizace:


Slezské divadlo Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz
66.500.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
3.000.000,00


limit mzdových prostředků
42.500.000,00


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
6.000.000,00





Název organizace:


OKO Opavská kulturní organizace


účel
částka


Příspěvek na provoz
14.000.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 
2.802.620,00


limit mzdových prostředků
4.800.000,00


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
2.500.000,00





Odvětvový odbor:


Odbor sociálních věcí


Název organizace:


Seniorcentrum Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz
1.800.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 
1.750.000,00


limit mzdových prostředků
3.550.000,00


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli







Odvětvový odbor:


Odbor majetku města


Název organizace:


Městské lesy


účel
částka


Příspěvek na provoz
0,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 



limit mzdových prostředků
4.950.000,00


specifické ukazatele









 b)
Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2015



Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 
do 10-ti  pracovních dnů příslušného měsíce.


Název příspěvkové organizace

č. org.
ZÁVAZNÝ UKAZATEL


Příspěvek na provoz

účelový investiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele 
účelový neinvestiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele



limit prostředků na platy
účelová dotace na lyžařský výcvik
příspěvek na odpisy


MŠ Hejdukova
01
393.000


35.360


MŠ Riegrova
04
1.196.400


43.620


MŠ Srdíčko (Zborovská)
06
757.600


172.040


MŠ Sedmikrásky (Neumannova, …)
07
3.401.000
969.600

113.560


MŠ E.Beneše
08
1.132.400


53.000


MŠ Pekařská
10
331.000


8.660


MŠ  Dětský svět (17.listopadu..)
12
4.089.100


730.320


MŠ Na Pastvisku
13
644.300


33.380


MŠ Sluníčko (Krnovská)
15
1.178.600


48.860


MŠ Havlíčkova
16
1.313.900


175.930


MŠ  Mnišská
17
985.000


99.600

120.000
ZŠ B.Němcové
18
2.426.400

100.000
216.890



ZŠ  Englišova
19
4.101.500

154.000
846.770


ZŠ Mařádkova
20
4.685.100

70.000
505.660


ZŠ  Otická
22
3.254.200

162.000
248.300


ZŠ Ilji Hurníka (Ochranova)
23
2.450.500

86.000
358.530


ZŠ E.Beneše
24
4.716.100

116.000
416.390


ZŠ Vrchní
25
2.869.700

102.000
212.230


ZŠ a MŠ Komárov
26
1.717.500


286.430


ZŠ a MŠ Malé Hoštice
27
1.402.200


126.300


ZŠ a MŠ Suché Lazce
28
785.000


10.410


ZŠ a MŠ Vávrovice
29
603.500


167.500


ZŠ T.G.Masaryka (Riegrova)
30
4.720.900

98.000
547.640


ZŠ Kylešovice
31
4.675.200

102.000
374.320


ZŠ a MŠ Šrámkova
32
4.020.700

58.000
992.520


ZŠ Nový svět (Montesori)
40
505.000





ZŠS Opava
33
9.818.800


1.338.490


SVČ Opava
39
2.288.000
266.670

99.790

700.000
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Granty 2015 – Kritéria hodnocení a váhy jednotlivých kritérií, hodnotící komise pro okruh Životní prostředí a EVVO

Rada města


1.
schvaluje



kritéria hodnocení a váhu jednotlivých kritérií pro grantové programy vyhlášené pro rok 2015


2.
jmenuje



hodnotící komisi pro hodnocení žádostí podaných v rámci grantového okruhu Životní prostředí a EVVO pro rok 2015 ve složení:


a)
Mgr. Jana Harmanová

b)
Mgr. Petr Birklen

c)
Mgr. Lenka Martinková

d)
Mgr. Jana Kristianová

e)
Bc. Martin Bodešínský


179/6  RM 15
bod 30/6
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města


v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 
IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s.“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že: 


1. 
schvaluje
 


změnu stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, Opava, IČ 64610250


 




2.
volí


s účinností od 28. 1. 2015 do dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.:

-	 p. Jitku Měchovou, nar. 18. 5. 1945, trvale bytem Lazecká 21, Opava – 
  Podvihov
-	 Ing. Daniela Bennu, nar. 23. 8. 1962, trvale bytem Na Pomezí 2c, Opava 6
179/6  RM 15
bod 30/6
3.
schvaluje


následující smlouvy o výkonu funkce členů společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.  

	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Vojtěchem Turkem, nar. 21. 08. 1947, trvale bytem Jiráskova 2212/11, Opava jako předsedou dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Adamem Ludvíkem Kwiekem, nar. 12. 10. 1983, trvale bytem Dostojevského 20, Opava jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Martinem Sedlářem, nar. 21. 12. 1972, trvale bytem nám. Republiky 2, Opava jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a Ing. Ondřejem Veselým, nar. 26. 9. 1972, trvale bytem Slovenská 38, Opava 6 jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Michalem Gilíkem, nar. 10. 12. 1973, trvale bytem Bílovecká 97, Opava 6 jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Danielem Bennou, nar. 23. 08. 1962, trvale bytem Na Pomezí 2c, Opava 6 jako členem dozorčí rady 
	Smlouva o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a paní Jitkou Měchovou, nar. 18. 05. 1945, trvale bytem Lazecká 21, Opava – Podvihov jako členem dozorčí rady



4. 
ukládá 
 


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava dle výše uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava
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Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2014 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města



bere na vědomí



výroční zprávu o poskytování informací za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
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Pravidla Rady Statutárního města Opavy k vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území města Opavy

Rada města



schvaluje



pravidla Rady Statutárního města Opavy k vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území města Opavy
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 
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Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1.
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 02. 12. 2014 
do 22. 01. 2015


2. 
odvolává



člena Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání  pana Ivo Špičáka ke dni 28. 1. 2015


3.
jmenuje



v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 20104 – 2018:


členem Komise Rady statutárního města Opavy  pro výchovu a vzdělávání   Bc. Libora Kudělu od  29. 1. 2015






                  Bc. Martin Víteček 	  v.r.                                          Mgr. Dalibor Halátek   v.r.
               primátor			               	                                                  náměstek primátora



