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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z  83. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 19. 05. 2014


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 19. 05. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
Ing. Jana Kašparová
MUDr. Pavel Vágner
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. Radka Honková
Mgr. Bc. Pavel Vltavský
Ing. Marie Vavrečková
Ing. Eva Podstufková
Mgr. Jana Foltysov￡Jana Foltysová
Ing. Pavel Chroust
Ing. Jana Onderková
pí Hana Fraňková
Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková
Mgr. Pavel Hrbáč
Mgr. Marcela Flanderková
Bc. Zdeněk Zabloudil
pí Eliška  Kučerová
�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
Hosté
p. Kamil Ručil, starosta MČ Milostovice 
Mgr. Jiří Kunz, notář
členové dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o. 
členové dozorčí rady a členové představenstva HALA Opava, a.s.
členové dozorčí rady a členové představenstva Městského dopravního podniku Opava, a.s.
JUDr. Josef Kawulok, notář





















2957/83 RM 14
bod 1/83
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DZO7V 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Petrem Ondřejkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 679 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 163/1000), za cenu ve výši 1.512,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DZO60 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Lucií Rejovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 679 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemců k pozemku odpovídá podílu o velikosti 116/1000), za cenu ve výši 1.076,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DZO55 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Veronikou Winklerovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 679 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemců k pozemku odpovídá podílu o velikosti 111/1000), za cenu ve výši 1.030,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 



Hlasování: 9-0-0

2.
schvaluje

a) 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2343/4 – zahrada, 
k.ú. Opava –Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


b)
záměr prodeje pozemku parc.č. st. 134/2 – zastavěná plocha, 
k.ú. Milostovice

c)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 91/2 – ostatní plocha, 
k.ú. Opava –Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy



3. 
schvaluje




záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/27 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

2957/83 RM 14
bod 1/83
4.
schvaluje


pronájem částí pozemků parc.č. 2028/28 – orná půda, parc.č. 2028/87 
– ostatní plocha, parc.č. 2028/89 – ostatní plocha, parc.č. 2028/98 – orná půda a parc.č. 2028/131- orná půda, vše katastrální území Kateřinky 
u Opavy od ČR - Státního pozemkového úřadu, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování o bodech 2 - 4 jako celku: 9-0-0



2958/83 RM 14
bod 2/83
Návrh obce s rozšířenou působností na přidělení finančních příspěvků - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Rada města


1.
doporučuje


Ministerstvu kultury České republiky schválit přidělení příspěvků dle bodu 10 článku II. Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ ve II. kole těmto žadatelům:
Žadatel
Památka
Název projektu
Částka
(v Kč)

Římskokatolická farnost Dolní Životice
Farní kostel Nejsvětějšího Spasitele
Restaurování vstupního prostoru (zádveří s mříží) kostela Božského Spasitele v Dolních Životicích
100.000,00

SVJ v domě č. p. 616, or. č. 23 na ulici Na Rybníčku v Opavě, PSČ 746 01


činžovní dům č. p. 616 tzv. Neudekův
Oprava oken bytového domu
145.000,00

Obec Háj ve Slezsku
pomník revolučních tradic
Pokračování v obnově památníku revolučních tradic na Ostré Hůrce
100.000,00

Obec Jezdkovice
zámek
Oprava komínů na objektu zámku Jezdkovice
152.000,00

Římskokatolická farnost Opava-Jaktař
farní kostel sv. Petra a Pavla
Restaurování gotických portálů a gotické sedilie v kostele sv. Petra a Pavla
151.000,00

CELKEM

648.000,00









2958/83 RM 14
bod 2/83
2.
ukládá


doručit přijaté žádosti Ministerstvu kultury České republiky, odboru památkové péče

Z: odbor rozvoje města a strategického plánování
T: 31. 05. 2014


Hlasování: 7-0-1 



2959/83 RM 14
bod 3/83
Personální záležitosti

Rada města


1.
zřizuje

a)
nové pracovní místo „referent oddělení ochrany vod a ochrany ZPF“ na oddělení ochrany vod a ochrany ZPF odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy s účinností od 1. 7. 2014  



Hlasování: 7-1-1


b)
nové pracovní místo „referent oddělení správy a evidence budov“ na oddělení správy a evidence budov odboru majetku města  Magistrátu města Opavy s účinností od 1. 7. 2014 



Hlasování: 6-1-2


2. 
stanoví


v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 319,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy s účinností od 1. 7. 2014 




3.
schvaluje

a)
v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanou změnou dle bodu 1 - 2 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 7. 2014 

  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/78



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. PAM




platy zaměstnanců




(6171,5011,00000000,0192,0001096000000)
 + 206.550,00 Kč








sociální pojištění 




(6171,5031,00000000,0192,0001096000000) 
+ 51.640,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00000000,0192,0001096000000) 
+ 18.595,00 Kč





2959/83 RM 14
bod 3/83

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 276.785,00 Kč


 Hlasování o bodu 2–3: 7-1-1



2960/83 RM 14
bod 4/83
Informace o zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2014/2015

Rada města



bere na vědomí




informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015


Hlasování: 8-0-0



2961/83 RM 14
bod 5/83
Smlouva o výpůjčce

Rada města



schvaluje 



smlouvu o výpůjčce MMOPP004FK8Z, mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným 
plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem  a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69,  746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města
 


Hlasování: 8-0-0



2962/83 RM 14
bod 6/83
Smlouva o spolupráci při provozování digitálního povodňového plánu

Rada města



schvaluje 



smlouvu o spolupráci při provozování digitálního povodňového plánu MMOPP004FKOR, mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem  a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69,  
746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města


Hlasování: 8-0-0

2963/83 RM 14
bod 7/83
Dodávka automobilu pro Statutární město Opava (jednotka Sboru dobrovolných hasičů Milostovice)

Rada města



schvaluje 



nákup dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Milostovice bez vyhlášení výběrového řízení 



Hlasování: 8-0-0


2964/83 RM 14
bod 8/83
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o zajištění přeložky oplocení č. 12/2014/PRI (MMOPP009TC6E) mezi Anežkou Černohorskou, Opava - Komárov a Statutárním městem Opava na přeložku části oplocení pozemku parc. č. 1073 v k.ú. Komárov 
u Opavy v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“


b)
smlouvu o zajištění přeložky oplocení č. 13/2014/PRI (MMOPP009TC5J) mezi Věrou Grygarovou, Opava a Statutárním městem Opava na přeložku části oplocení pozemku parc. č. 1069 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“


c)
smlouvu o zajištění přeložky oplocení č. 14/2014/PRI (MMOPP009TC4O) mezi Ludmilou Kožanou, Opava - Komárov a Statutárním městem Opava na přeložku části oplocení pozemků parc. č. 1075 a 1076 v k.ú. Komárov 
u Opavy v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“


d)
smlouvu o zajištění přeložky oplocení č. 15/2014/PRI (MMOPP009TC3T) mezi Jiřím Muzikářem, Opava – Komárov, Irenou Muzikářovou, 
Opava - Komárov a Statutárním městem Opava na přeložku části oplocení pozemku parc. č. 1071 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Stezka 
pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“


e)
smlouvu o zajištění přeložky oplocení č. 16/2014/PRI (MMOPP009TC2Y) mezi Lydii Pavlíkovou, Opava a Statutárním městem Opava na přeložku části oplocení pozemku parc. č. 1059 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“


f)
smlouvu o zajištění přeložky oplocení č. 11/2014/PRI (MMOPP009TC79) mezi Zbyňkem Dvořákem, Pacov, Miroslavem Gebauerem, Opava, Annou Gebauerovou, Opava, Terezou Luskačovou, Brno, Ing. Rostislavem Navrátilem, Bechyně, Ing. Olgou Novosadovou, Praha,  Lydii Pavlíkovou, Opava, MUDr. Jitkou Šmahelovou, Brno a Statutárním městem Opava 
na přeložku části oplocení pozemku parc. č. 167 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“



Hlasování: 8-0-0



2965/83 RM 14
bod 9/83
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00DXVWR) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 75701 Valašské Meziříčí, IČ 24729035, zastoupenou Petrem Šímou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. pro umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemků parc.č. 205/44, 205/25, 205/46, 185/1, 2432/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, Hálkova, smyčka kVN, číslo stavby IV-12-8008766“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


Hlasování: 8-0-0




2966/83 RM 14
bod 10/83
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2184/6 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Husova, sběrna, smyčka kNN, číslo stavby 8009407“ 


b)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1822 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: „Opava, Budišovská, Pavera, rozšíření kNN, číslo stavby IV-12-8008924“


Hlasování: 8-0-0












2967/83 RM 14
bod 11/83
Smlouva o údržbě vegetace na okružních křižovatkách silnice č. I/11 
na území města Opavy

Rada města



schvaluje


smlouvu o údržbě vegetace na okružních křižovatkách sil. č. I/11 na území města Opavy číslo OPU-029-14-11-Va, (MMOPP00DXW66) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 zastoupeným Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava týkající se údržby zeleně v oku kruhového objezdu nacházejícího se na pozemcích parc.č. 3082/3 a 3082/31 v k.ú. Jaktař (ul. Krnovská) a kruhového objezdu nacházejícího 
se na pozemcích parc.č. 2875/55, 2893/45, 2893/55 a 2893/39 v k.ú. Opava – Předměstí 


Hlasování: 8-0-0


2968/83 RM 14
bod 12/83
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti 
HALA 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 HALA OPAVA a.s. 
se sídlem Žižkova 8/2904, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 258 40 576 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2172 (dále jen „společnost HALA OPAVA“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že: 


1.
schvaluje 


a)
účetní závěrku společnosti HALA OPAVA a.s. za rok 2013

b)
zúčtování ztráty ve výši 3 311 tis. Kč na účet 429 – Neuhrazená ztráta z minulých let

c)
přípravu kupní smlouvy na převod majetku společnosti HALA OPAVA a.s. na Statutární město Opava




d)
nové znění Stanov společnosti HALA OPAVA, a.s. se sídlem Opava, Žižkova 8, PSČ: 746 01, IČ: 25840576 a skutečnost, že společnost HALA Opava, a.s. se podřizuje zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích, jako celku

2968/83 RM 14
bod 12/83
2.
bere na vědomí


a)
zprávu představenstva k hospodaření společnosti za rok 2013

b)
zprávu dozorčí rady k hospodaření společnosti za rok 2013

c)
výroční zprávu společnosti za rok 2013

d)
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 01. 01. 2013 – 31. 12. 2013

e)
zprávu nezávislého auditora za rok 2013

3. 
ukládá 
 


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti HALA OPAVA dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti HALA OPAVA


Hlasování: 9-0-0



2969/83 RM 14
bod 13/83
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen „společnost Technické služby Opava“), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, 
ve znění pozdějších předpisů tak, že: 


1.
bere na vědomí


zánik funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Opava, 
se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, dle § 38l obchodního zákoníku ke dni 03. 10. 2013 u pana Ing. Miroslava Ficka, bytem Karlovecká 223/25, Opava – Vávrovice




Hlasování: 9-0-0

2.
volí


s účinností od 1. 6. 2014 členem dozorčí rady společnosti Technické služby Opava:
-	  Petra Szalacsiho, nar. 07. 12. 1956, bytem Na Pastvisku 12, Opava 5




Hlasování: 8-0-1
2969/83 RM 14
bod 13/83
3.
schvaluje


nové úplné znění Zakladatelské listiny Technických služeb Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188

4.
schvaluje


následující smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady společnosti Technické služby Opava: 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Ing. Romanem Kremserem, narozen 29. 12. 1965, bytem Mostní 1023/78, 747 05  Opava - Kateřinky jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Ing. Janem Hanslikem, narozen 11. 10. 1967, bytem Filípkova 339/18, 747 05  Opava - Kateřinky jako členem dozorčí rady 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Petrem Szalacsim, narozen 07. 12. 1956, bytem Na Pastvisku 1491/12, 747 05  Opava - Kateřinky jako členem dozorčí rady 




5.
schvaluje


následující smlouvy o výkonu funkce statutárních orgánů společnosti Technické služby Opava: 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Alešem Žižlavským, narozen 19. 03. 1957, bytem U Zastávky 598/20, 747 06  Opava - Kylešovice jako jednatelem společnosti 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Mgr. Daliborem Halátkem, narozen 23. 07. 1980, bytem Hobzíkova 100/3, 746 01 Opava jako jednatelem společnosti
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Technické služby Opava a Danielem Žídkem, narozen 30. 10. 1963, bytem U Černého mlýna 289/10, 747 70  Opava - Komárov jako jednatelem společnosti



6.
bere na vědomí

a)
zprávu o pořízení investic za rok 2013

b)
Výroční zprávu o hospodaření společnosti Technické služby Opava za rok 2013 a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 

c)
výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Technické služby Opava za rok 2013

d)
zprávu Dozorčí rady společnosti Technické služby Opava o výkonu činnosti a účetní závěrce za rok 2013

7.
schvaluje

a)
předloženou účetní závěrku společnosti Technické služby Opava za rok 2013, včetně rozdělení zisku

b)
plnění osobních úkolů ředitele společnosti Technické služby Opava za rok 2013 a doplacení pobídkové mzdy do plné výše




 


c)
v návaznosti na plnění mimořádných úkolů společnosti v roce 2013 vyplacení mimořádné odměny řediteli společnosti Technické služby Opava v navržené výši
2969/83 RM 14
bod 13/83
d)
předložený finanční plán hospodaření a plán investic společnosti Technické služby Opava pro rok 2014

e)
osobní úkoly ředitele společnosti Technické služby Opava v jejím rozvoji pro rok 2014, včetně mzdy v navržené výši




8.
ukládá


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o..


Hlasování o bodech 3-8: 9-0-0



2970/83 RM 14
bod 14/83
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.
bere na vědomí

a)
Zprávu představenstva o hospodaření společnosti za rok 2013

b)
Zprávu dozorčí rady k hospodářskému výsledku 2013

c)
Zprávu nezávislého auditora k účetní závěrce, ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami a k výroční zprávě společnosti 



Hlasování: 8-0-0

2.
schvaluje 


a)
Účetní závěrku a výroční zprávu, včetně vztahů mezi propojenými osobami za rok 2013

b)
Rozdělení hospodářského výsledku – ztráty běžného účetního období
r. 2013 ve výši 											                                           - 3.537.919,90 Kč takto:
       - z nerozděleného zisku minulých let  - 3.537.919,90 Kč	



Hlasování: 8-0-0
2970/83 RM 14
bod 14/83
3.
schvaluje


nové znění Stanov Městského dopravního podniku Opava, a.s. se sídlem Opava, Bílovecká 1127/98, PSČ 747 06, IČ: 64610250


Hlasování: 7-0-2




4.
odvolává
 




a)
členy představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.:

	Ing. Jiřího Tichého, předsedu představenstva
	Ing. Tomáše Navrátila, místopředsedu představenstva

Ing. Františka Vaštíka, člena představenstva
Ing. Josefa Trčku, člena představenstva
Ing. Radka Filipczyka, člena představenstva

b)
členy dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: 

	Ing. et. Ing. Jana Sedláčka, MBA, MSc, předsedu dozorčí rady

Ing. Vojtěcha Turka, člena dozorčí rady
Františka Krále, člena dozorčí rady



Hlasování: 7-0-2

5. 
souhlasí



v souvislosti s novým zněním Stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. s realizací managementu ředitele a 2 náměstků do představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.



Hlasování: 7-0-2

6.
určuje
v souvislosti s novým zněním Stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. jednu pozici v dozorčí radě společnosti volenému zástupci zaměstnanců Městského dopravního podniku Opava, a.s., kdy tato volba musí proběhnout nejpozději do 1 měsíce od uplynutí rozhodnutí o ustanovení nového modelu řízení společnosti v souvislosti se změnou stanov. Délka funkčního období této pozice bude v souladu s novým zněním stanov 5 let. Odvolání voleného zástupce zaměstnanců je možné pouze jeho odstoupením nebo na základě nové volby ze strany zaměstnanců. 

7.
volí 


a) 
do představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: 
	Ing. Radka Filipczyka, nar. 21. 01. 1969, bytem U Parku 2644/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. Libora Pěčonku, nar. 16. 09. 1952, bytem Lidická 2401/24, 746 01 Opava
Ing. Martinu Peťovskou, nar. 04. 05. 1965, bytem Raškova 527/8, 747 05 Opava 5

2970/83 RM 14
bod 14/83
b) 
do dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: 
	Ing. Jiřího Tichého, nar. 20. 05. 1946, bytem U Hřbitova 880/30, 747 06 Opava 6 

Ing. Vojtěcha Turka, nar. 21. 08. 1947, bytem Jiráskova 2212/11, 746 01 Opava
	Ing. Tomáše Navrátila, nar. 21. 05. 1983, bytem Na Pastvisku 1496/18, 747 05 Opava 5
	Ing. et. Ing. Jana Sedláčka, MBA, MSc, nar. 15. 11. 1982, bytem Lidická 733/5, 746 01 Opava



8. 
schvaluje
 


následující smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. s tím, že konkrétní jména budou do smluv doplněna na základě výsledků voleb v představenstvu a dozorčí radě: 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a předsedou představenstva 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a místopředsedou představenstva 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a členem představenstva 
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a předsedou dozorčí rady
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a členem dozorčí rady



 


Hlasování: 8-0-1


9. 
ukládá


nově zvolenému představenstvu v souladu s pravidly pro zastupování společnosti uzavřít smlouvy o výkonu funkce členů představenstva společnosti a dozorčí rady společnosti dle bodu 8 tohoto usnesení 
s konkrétními osobami dle funkcí zvolenými na nejbližším zasedání představenstva a dozorčí rady společnosti



Hlasování: 7-0-2

10.
schvaluje


následující smlouvy o mzdě, včetně mzdy v této smlouvě stanovené s tím, že ostatní plnění jsou poskytována dle platné kolektivní smlouvy Městského dopravního podniku Opava, a.s.:
	Smlouva o mzdě mezi společností Městský dopravní podnik Opava a Ing. Liborem Pěčonkou, nar. 16. 09. 1952, bytem Lidická 2401/24, 746 01 Opava
	Smlouvu o mzdě mezi společností Městský dopravní podnik Opava a Ing. Martinou Peťovskou, nar. 04. 05. 1965, bytem Raškova 527/8, 747 05 Opava 5 




Hlasování: 7-0-2
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bod 14/83
11.
schvaluje


Ing. Radkovi Filipczykovi, nar. 21. 01. 1969, bytem U Parku 2644/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava možnost poskytnutí motorového vozidla k služebnímu i soukromému použití a to na základě řádně uzavřené smlouvy o poskytnutí motorového vozidla k užívání 



Hlasování: 9-0-0

12. 
ukládá 
 


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava


Hlasování: 9-0-0 


2971/83 RM 14
bod 15/83
Financování projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 - 2015“

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 - 2015“ v rámci kontinuální výzvy č. 2.2 - 21 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013


b)
zajištění financování projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 - 2015“ v investiční fázi pro rok 2014 a 2015 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy č. 2.2 - 21 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

	
c)
zajištění financování projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 - 2015“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy č. 2.2 - 21 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013


Hlasování: 8-0-0


2972/83 RM 14
bod 17/83
Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava v roce 2013

Rada města



bere na vědomí



Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava v roce 2013 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-1 


2973/83 RM 14
bod 18/83
Realizace projektu „Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská“

Rada města



schvaluje


a)
zajištění financování projektu „Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská“ v investiční fázi pro rok 2014/ 2015 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 31. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – výzva pro oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb


b)
zajištění financování projektu „Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská“ v provozní fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 31. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – výzva 
pro oblast podpory 2.1.1 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb



Hlasování: 8-0-0



2974/83 RM 14
bod 19/83
Veřejně prospěšné práce – MČ Malé Hoštice

Rada města



schvaluje


a)
zřízení 3 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 30. 11. 2014 na MČ Opava – Malé Hoštice

b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-VN-47/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (MMOPP00CX3S8) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ 00300535,   zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky





a)
Rozpočtové opatření č. 2014/79



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací



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


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







ve výdajích – městská část Malé Hoštice




veřejně prospěšné práce - platy



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


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

2974/83 RM 14
bod 19/83


veřejně prospěšné práce – soc.poj.



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


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








veřejně prospěšné práce – zdr..poj.



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


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


Hlasování: 7-0-0



2975/83 RM 14
bod 20/83
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – projekt „ Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opavy“

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a o poskytnutí služeb z rozpočtu Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt „ Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opavy“, MMOPP00D7785, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26, Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Cortis Consulting s.r.o., se sídlem na The 6th RIVER Plzeňský vědeckotechnický park, Teslova 1202/3, 301 00, Plzeň, IČ: 26397668, zastoupený 
Ing. Davidem Melicharem, Ph.D., jednatelem


Hlasování: 7-0-0




2976/83 RM 14
bod 21/83
Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia – projekt: „ Opava a Ratiboř historická“

Rada města



schvaluje



Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia – projekt: „Opava a Ratiboř historická“, MMOPP00D777A, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26, Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Euroregionem Silesia - CZ, Horní náměstí 69, 746 26, Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., předsedou


Hlasování: 7-0-0





2977/83 RM 14
bod 22/83
Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia – projekt: „ Konference k dějinám města: Opava město na hranici“

Rada města



schvaluje



Smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia – projekt: „Konference k dějinám: města: Opava město na hranici“, MMOPP00D776F, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26, Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Euroregionem Silesia - CZ, Horní náměstí 69, 746 26, Opava, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., předsedou


Hlasování: 8-0-0



2978/83 RM 14
bod 23/83
Smlouvy o propagaci

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Smlouvy o propagaci“


Hlasování: 6-1-1



2979/83 RM 14
bod 24/83
Dodatek k nájemní smlouvě

Rada města



schvaluje



dodatek č. 3 (MMOPP00DZQ97) k nájemní smlouvě (MMOPP00BYNJP) 
ze dne 29. 6. 2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Slezský fotbalový club Opava, a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, jednající Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva


Hlasování: 6-0-1 









2980/83 RM 14
bod 25/83
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku Statutárního města Opava metodou EPC – část druhá“

Rada města


1.
revokuje 


usnesení č. 2899/81 RM 14 bod 29/81 a) ze dne 14.4.2014 ( Rada města schválila  seznam objektů ve vlastnictví Statutárního města Opavy vybraných k realizaci energetických úspor metodou EPC dle přílohy)


2.
schvaluje

a)
seznam objektů ve vlastnictví Statutárního města Opavy vybraných k realizaci energetických úspor metodou EPC dle přílohy

b)
výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označeném „realizace energetických úspor na vybraných objektech Statutárního města Opava metodou EPC“ a jejich poskytnutí uchazečům, kteří podali žádost 
o účast ve veřejné zakázce a splnili kvalifikační předpoklady

3.
jmenuje



v souladu  s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komise :

a)   komisi pro otevírání obálek s nabídkami
b)   komisi pro hodnocení nabídek
c)   komisi pro jednací řízení s uchazeči



složení komisí :

1.   Ing. Martin Novosad
2.   Mgr. Dalibor Halátek
3.   Daniel Žídek
4.   Ing. Jiří Elbl
5.   Mgr. Marcela Flanderková





náhradníky členů komisí

1.   Ing.Andrea Demlová
2.   Ing. Tomáš Kaleta
2.   Mgr. Zdeněk Frélich
3.   Jitka Měchová
4.   Ing. Ladislava Halfarová
5.   Mgr. Pavel Hrbáč




Hlasování: 7-0-0




2981/83 RM 14
bod 26/83
Uplatnění předkupního práva

Rada města


1.
bere na vědomí


usnesení zastupitelstva města č.502/23 ZM 14 odst. 2,3 a 4 ze dne 
28. 4. 2014


Hlasování: 7-0-0


2.
ukládá


a)
odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby ve spolupráci s odborem hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy posuzoval nabídky na uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle § 3036 občanského zákoníku v případech, kdy bude městu nabídnuta koupě jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nebo stavby garáže, kteréžto stavby jsou zřízeny na pozemku ve vlastnictví města, a to zejména z hlediska majetkoprávních zájmů města, budoucích rozvojových aktivit města a jeho územního plánu, jakož i z hlediska ekonomické výhodnosti nabídky, a aby všechny posouzené nabídky spolu se zdůvodněním navrhovaného postupu bez zbytečného odkladu, tj. zpravidla do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky, předkládal radě města k rozhodnutí, zda bude daná nabídka předložena k rozhodnutí zastupitelstvu města


b)
odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy, aby odboru majetku města Magistrátu města Opavy poskytoval na vyzvání součinnost potřebnou pro řádné plnění úkolů uložených odboru majetku města Magistrátu města Opavy dle odst. 2 písmene a) tohoto usnesení, zejména aby se vyjadřoval k potřebnosti či vhodnosti  nabytí nabídnuté věci městem z hlediska budoucích rozvojových aktivit města a jeho územního plánu


Hlasování: 8-0-0


3.
ukládá


odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby v případě, že se uplatní usnesení zastupitelstva č. 502/23 ZM 14 odst. 2 ze dne 28. 4. 2014, tzn., že příslušný orgán města nerozhodne, že nabytí nabídnuté nemovité věci je pro město potřebné či vhodné, zpracovával a odesílal osobám, které nabídku učinily, písemné sdělení, že Statutární město Opava své předkupní právo k nabídnuté nemovité věci v souladu s usnesením zastupitelstva města  č. 502/23 ZM 14 odst. 2 ze dne 28. 4. 2014 neuplatňuje


Hlasování: 8-0-0





2982/83 RM 14
bod 27/83
Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO 
o provádění vyřazování a likvidaci majetku města

Rada města



schvaluje



vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku SMO dle předloženého přehledu. Jedná se o majetek SMO ve výši 153.826,00 Kč a majetek odboru školství ve výši 264.317,20 Kč



Hlasování: 9-0-0                                                                         



2983/83 RM 14
bod 28/83
Souhrnná statistická zpráva o vyřazování majetku za rok 2013 dle Směrnice RMO o provádění vyřazování a likvidaci majetku města


Rada města


1.
bere na vědomí



souhrnnou statistickou zprávu o vyřazování majetku za rok 2013



Hlasování: 8-0-1

2.
ukládá


ředitelce příspěvkové organizace Opavská kulturní organizace předložit možné varianty prodeje obrazu J. Mžyka s názvem Český rybník II – Dívka a čáp (Budeš si se mnou hrát?)
Z: ředitelka Opavské kulturní organizace, PO
T. 07.07.2014  



Hlasování: 7-1-1



2984/83 RM 14
bod 29/83
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/80



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí - PD 




(objednávka)




(3631,6121,00000000,0220,0007616000000)
 + 101.035,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 101.035,00 Kč
2984/83 RM 14
bod 29/83

ab)
Městské sady – městský náhon + sedimentační nádrž - ZAV 




(objednávka)




(2339,6121,00000000,0220,0007715000000)
 + 49.247,00 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 49.247,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/81



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




plyn-KD Rybníček




(3392,5153,00000000,0051,0007697000000)
- 76.000,00 Kč








zavedení systematického managementu hospodaření energií




(2115,5169,00000000,0051,0002498000000)
+ 76.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/82



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




veřejně prospěšné práce - platy




(3639,5011,00000000,0192,0002520000000)
+ 29,00 Kč








veřejně prospěšné práce – soc. poj.




(3639,5031,00000000,0192,0002520000000)
+ 7,45 Kč








veřejně prospěšné práce – zdr. poj.




(3639,5032,00000000,0192,0002520000000)
+ 2,55 Kč








veřejně prospěšné práce – pracovnělékařské služby




(3639,5169,00000000,0192,0001012000000)
	 39,00 Kč





	


d)
Rozpočtové opatření č. 2014/83



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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




sml.MMOPP00	BJWZ5



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000082)
+ 102.000,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000082)
+ 18.000,00 Kč







ve výdajích – městská část Podvihov



	
veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0820,0002520000000)
+ 76.119,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0820,0002520000000)
+ 13.433,00 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0820,0002520000000)
+ 19.030,00 Kč
2984/83 RM 14
bod 29/83

15 % SR
(3639,5031, 33113234,0820,0002520000000)
 + 3.358,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0820,0002520000000)
+ 6.851,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0820,0002520000000)
+ 1.209,00 Kč





e)
Rozpočtové opatření č. 2014/84



ve výdajích – odbor školství



	
MŠ Heydukova




neinvestiční příspěvek na provoz




(3111,5331,00000000,0030,0001002000001)
+ 10.607,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 10.607,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2014/85



ve výdajích – odbor školství



	
ZŠ a MŠ Komárov




neinvestiční příspěvek na provoz




(3113,5331,00000000,0030,0001002000026)
+ 36.880,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní rezerva




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
- 36.880,00 Kč


Hlasování:  8-0-0



2985/83 RM 14
bod 30/83
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež 
se sídlem Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ 27019195, na VI.setkání postižených a opuštěných dětí a mládeže z Moravskoslezského kraje, 
ve výši 20.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-1

b)
finanční dotaci TJ OPAVA se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava, IČ 00495948, na generální opravu technologie kuželkářských drah, ve výši 50.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-3
2985/83 RM 14
bod 30/83
c) 
finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související s účastí na MS v Plovdivu, ve výši 26.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-1 



2.
neschvaluje 


a)
finanční dotaci sdružení Bezručův kraj se sídlem J.Opletala 967, 738 02 Frýdek-Místek, IČ 45251631, na náklady související s tiskem Almanachu o Lumíru Jedličkovi - Moje cesta životem, ve výši 8.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-1

b)
finanční dotaci FIT Sports Clubu o.s. se sídlem Antonína Sovy 1229/6, Opava – Kateřinky, IČ 22718214, na projekt Šance pro život aneb inline bruslení bez úrazů II.ročník, ve výši 35.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-1




2986/83 RM 14
bod 31/83
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX3NX, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Filipem Hadačem bytem Opava, na tréninkovou přípravu a materiálové zabezpečení v roce 2014, ve výši 20.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CX3M2, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Markem Schusterem bytem Opava, na tréninkovou přípravu a materiálové zabezpečení v roce 2014, ve výši 20.000,00 Kč



  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/86



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 40.000,00 Kč








Filip Hadač




(3419,5494,00000000,0020,0000392000000)
+ 20.000,00 Kč








Marek Schuster




(3419,5494,00000000,0020,0000391000000)
+ 20.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0


2987/83 RM 14
bod 32/83
Souhlas s podnájmem, smlouva o nájmu  

Rada města



schvaluje


a)
souhlas pronajímatele s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání třetí osobě, Thanh Luan Nguyen se sídlem Masarykova třída 200/11,               746 01 Opava, IČ 28678931, pro Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG5DL, která byla dne 28.4.2014 uzavřena mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,   IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako pronajímatelem a Trang Dang Huyen se sídlem Horní 3034/104,  700 30 Ostrava – Bělský les, IČ 26868245, jakožto nájemcem (prostor na adrese Hrnčířská 9,11, Opava)


b)
souhlas pronajímatele s podnájmem části prostoru sloužícího podnikání třetí osobě, POUBA Reality Servis a.s. se sídlem náměstí Republiky 450/17, 746 01 Opava, IČ 45192880 pro Smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG519, která byla dne 21.3.2014 uzavřena mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,   IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako pronajímatelem a KOSMAS s.r.o. 
se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2, IČ 25710257, jakožto nájemcem (prostor na adrese Mezi Trhy 1,3, Opava)


c)
smlouvu o nájmu nebytových prostor poslance v jeho volebním kraji MMOPP00DG5LH mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným                       prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Českou republikou – kanceláří poslanecké sněmovny, Sněmovní 4, 118 26 Praha 1, IČ 00006572, oprávněn k jednání Ing. Petr Hybš, ředitel odboru (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)



Hlasování: 7-0-0




2988/83 RM 14
bod 33/83
Smlouva o realizaci projektu s názvem „Opavské kulturní léto 2014“


Rada města


1.
schvaluje


Smlouvu o realizaci projektu s názvem „Opavské kulturní léto 2014“ (MMOPP00EKEES) mezi Statutárním městem  Opava se sídlem - Horní náměstí 69,   746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, a Martinem Žižlavským s místem podnikání - Krnovská 45, 746 01 Opava, IČ 65518161





2988/83 RM 14
bod 33/83
2.
uděluje


výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Martinu Žižlavskému v rámci realizace městské akce Opavské kulturní léto v následujících termínech:

	09.07.2014 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)

16.07.2014 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
23.07.2014 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
16.08.2014 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)



Hlasování: 6-0-1



2989/83 RM 14
bod 34/83
Veřejně prospěšné práce – MČ Komárov

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 30. 11. 2014 na Městské části Opava-Komárov 

b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-VN-33/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (MMOPP00AZ09O) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535,   zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky 

 c)
Rozpočtové opatření č. 2014/87



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



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


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







Ve výdajích – městská část Komárov



	
Veřejně prospěšné práce – platy



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


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








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



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


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





2989/83 RM 14
bod 34/83


Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



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


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


Hlasování: 7-0-0



2990/83 RM 14
bod 35/83
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem“Rekonstrukce ul. Gudrichovy“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 27  zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“ – dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2.
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Jana Onderková
2. pan Rostislav Onderka
3. 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:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. Mgr. Marcela Flanderková


c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle
§ 59, odst.3 zákona ve složení:

1. Ing. Jana Onderková
2. Ing. Martin Chalupski
3. paní Jitka Měchová
4. Bc. Jaroslav Vávra
5. Ing. Barbora Štenclová


d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst.3 zákona ve složení:

1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. Mudr. Pavel V￡gnerPavel Vágner
4. Ing. Rudolf Klein
5. pan Petr Baránek


Hlasování: 7-0-1



2991/83 RM 14
bod 36/83
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.56/2013/PRI s názvem „MŠ 17. listopadu“

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1, MMOPP009TBZK,  ke smlouvě zhotovitele č. 56/2013/PRI (MMOPP009TE9L) „MŠ 17. listopadu“, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ:  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města       a společností BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947 , zastoupenou Ing. Markétou Formánkovou, jednatelkou společnosti 

- cena díla dle smlouvy                                                        6.098.804,60  Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č.1                                 - 4.383,85  Kč
- celková cena                                                                      6.094.420,75  Kč
- DPH 21%                                                                           1.279.828,36  Kč
- nová cena celkem s DPH                                                7.374.249,11  Kč



Hlasování: 7-0-1



2992/83 RM 14
bod 37/83
Plán odpadového hospodářství statutárního města Opavy na období 2013 až 2018


Rada města



bere na vědomí



Plán  odpadového  hospodářství  Statutárního  města  Opavy na období 2013 až 2018


Hlasování: 7-0-1



2993/83 RM 14
bod 38/83
Dodatek č. 41 ke smlouvě č. SWR/95/11


Rada města



schvaluje


Dodatek č. 41 ke smlouvě č. SWR/95/11, (MMOPP00B1OXH), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., 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 41.783,72 Kč s DPH



Hlasování: 8-0-0

2994/83 RM 14
bod 39/83
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup licencí SW“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup licencí SW“, v rozsahu dle Výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy


2. 
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek ve složení:
	Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková
	Mgr. Jaroslav Franta
	Mgr. Marcela Flanderková


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek ve složení:
	Bc. Pavel Zapletal
	Ing. Milan Binčík

paní Hana Fraňková

c)
členy pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková
	Mgr. Jaroslav Franta
	Ing. Milan Binčík

pan Petr Bar￡nekPetr Baránek




d)
náhradníky členů pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek 
ve složení:
	Bc. Pavel Zapletal
	Bc. Aleš Hruška
	Bc. Tomáš Koloděj
	Bc. Svatopluk Šimánek




Hlasování: 8-0-0



2995/83 RM 14
bod 40/83
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 29. 04. 2014 do 13. 05. 2014


Hlasování: 8-0-0






2996/83 RM 14
bod 41/83
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí



zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 7-0-1


2997/83 RM 14
bod 45/83
Závěrečný účet SMO za rok 2013

Rada města


1.
schvaluje


a)
závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2013 s výhradou spočívající ve skutečnostech a rizicích uvedených ve Zprávě o přezkumu hospodaření Statutárního města Opavy za období 1.1.2013 – 31.12.2013 
ze dne 12. května 2014



  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




daň z příjmu placená obcí




(0000,1122,00000000,0020,0000000000000)
  - 6.496.240,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




platby daní a poplatků státnímu rozpočtu




(6399,5362,00000000,0020,0000000000000)
	 6.496.240,00 Kč



pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0   



2998/83 RM 14
bod 46/83
Schválení účetní závěrky SMO

Rada města


1.
schvaluje



Účetní závěrku za rok 2013 Statutárního města Opavy, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2013

2.
schvaluje



Výsledek hospodaření Statutárního města Opavy.


pro předložení zastupitelstvu města

Hlasování: 7-0-0

2999/83 RM 14
bod 47/83
Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě s MDPO a.s.

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 3 (MMOPP00DXVT6) k nájemní smlouvě uzavřené dne 
16. 10. 2002 (MMOPP00340BW) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a  Městským dopravním podnikem Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, IČ 64610250, jednající předsedou představenstva, týkající se rozšíření předmětu nájmu o trakční vedení na ul. Janská - Bílovecká 


Hlasování: 8-0-0



3000/83 RM 14
bod 48/83
Rámcová smlouva o provedení exekuce

Rada města



ukládá


tajemníkovi MMO připravit zadání poptávkového řízení na provádění  exekucí 
Z: tajemník MMO
T: 9. 6. 2014



Hlasování: 6-2-1









                   Ing. Pavla Brady    v.r.                                              Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
                 1. náměstkyně primátora                                                   náměstek primátora

