
                                                                     26                                                    89. RMO 22. 09. 2014


file_0.png


file_1.wmf
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U S N E S E N Í

z 89. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 22. 09. 2014


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 22. 09. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
8
Omluveni
p. Petr Baránek
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. arch. Zdeněk Bendík
pí Hana Fraňková
Ing. Jana Onderková
Mgr. Pavel Hrbáč
Mgr. Marcela Flanderková
pí Vlasta Kostrhounová
Ing. Kamil Kremser
p. Radomír Bittner
Ing. Pavla Rucká
Mgr. Jana Foltysová
Mgr. Renáta Mrákotová






























3240/89 RM 14
bod 1/89
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDU6B mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a panem Michalem Krejčím jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků parc.č. 571/4 – ostatní plocha a parc.č. 572 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


b)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDTXR mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a občanským sdružením ZeZemě jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků parc.č. 593 
– ostatní plocha a parc.č. 186/1 – ostatní plocha, oba k.ú. Opava-Město 
a části pozemku parc.č. 9 – orná půda, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiložených snímcích katastrální mapy 


c)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDTYM mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a manžely Ing. Lubošem a Šárkou Markovičovými 
a manžely Ing. Bohumilem a Ing. Miroslavou Trtíkovými jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 1563 – orná půda, 
k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


d)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDLTV mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Spolkem přátel dvora Lidická, Na Rybníčku, Zacpalova Opava jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků parc.č. 361/1 – zahrada, parc.č. 361/2 – ostatní plocha, 371/1 
– ostatní plocha, parc.č. 372/1 – zastavěná plocha a parc.č. 374/6 
– zastavěná a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00EDL9N
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Pavlem Stehlíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1014/7 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 702/10000), za cenu ve výši 1.086,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


f)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00EDL8S mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Kamilem Jahnem, 
Mgr. Jiřím Rybou, Ing. Pavlem Stehlíkem a paní Janou Ševčíkovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1014/8 - ostatní plocha , a části pozemku parc.č. 1014/1 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 8.400,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


g)
smlouvu o nájmu části pozemku za účelem umístění reklamní tabule 
PID MMOPP00EDU9W mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností PIZZA GASTRIA RESTAURANT, s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 91/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 
2.000,00 Kč/rok + DPH (cena dohodou)  

3240/89 RM 14
bod 1/89
h)
smlouvu o nájmu části pozemku za účelem umístění reklamní tabule 
PID MMOPP00EDUAR mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností ABC barvy, s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 91/2 - ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 2.000,00 Kč/rok + DPH
(cena dohodou)  


2.
schvaluje


smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDLGO 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a RNDr. Ivem Indrou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2626/199 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


3.
schvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3053/4 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3053/34, k.ú. Opava 
- Předměstí 


b)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 420 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí


c)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 16 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 17/1 – ostatní plocha, oba k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


d)
záměr směny části pozemku parc.č. 260 – zahrada za část pozemku parc.č. 3243 – ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


e)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda, 
a pozemku parc.č. 2577/1 – orná půda, k.ú. Kylešovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


f)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2157/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

4.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/8 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1856/18 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/60 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1666 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy


5.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1054 – zastavěná plocha 
a nádvoří a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 
– ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy
3240/89 RM 14
bod 1/89
b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1095 – zastavěná plocha 
a nádvoří a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování: 6-0-0

6.
neschvaluje


záměr pronájmu pozemků parc.č. 2704/8 – ostatní plocha a parc.č. 2704/18 – ostatní plocha k.ú. Opava - Předměstí



Hlasování: 6-0-0
 

7.
schvaluje 


záměr výpůjčky pozemků parc.č. 2704/8 – ostatní plocha a parc.č. 2704/18 – ostatní plocha k.ú. Opava - Předměstí



Hlasování: 6-0-0



3241/89 RM 14
bod 2/89
Rámcová smlouva o provádění exekucí

Rada města



schvaluje



smlouvu (MMOPP00BGUG9) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ: 00300535,  zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mgr. Simonou Kiselovou, soudní exekutorkou, Exekutorský úřad Karviná, se sídlem Karola Śliwky 125/20, 733 01 Karviná-Fryštát, IČ: 66244773


Hlasování: 7-0-0


3242/89 RM 14
bod 3/89
Zpráva o plnění Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011 – 2014



Rada města



nepřijala usnesení



ke Zprávě o plnění Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011 - 2014


Hlasování: RMO nepřijala usnesení







3243/89 RM 14
bod 4/89
Souhlas RMO s přijetím daru

Rada města



souhlasí



s přijetím movitého daru ve výši 499.518,25 Kč včetně DPH pro Mateřskou školu křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace


Hlasování: 7-0-0




3244/89 RM 14
bod 5/89
Soutěž pro školy ve sběru hliníku na školní rok 2014/2015


Rada města



souhlasí


a) 
se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž ve sběru hliníku pro školy zřizované Statutárním městem Opava ve školním roce 2014/2015 


b)
se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž ve sběru hliníku pro školy na území obce s rozšířenou působností Opava (včetně škol zřizovaných KÚ MSK a MŠMT) ve školním roce 2014/2015



Hlasování: 7-0-0


3245/89 RM 14
bod 6/89
„Rozšíření objektu Krnovská 71D, Opava  pro potřeby konání Zastupitelstva města Opavy – architektonická studie“

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP) „Rozšíření objektu Krnovská 71 D, Opava pro potřeby konání Zastupitelstva města Opavy- architektonická studie“ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a WMA Architects se sídlem Sady Svobody 4, 746 01  Opava, zastoupeným Ing. arch. Martinem Maternou, IČ 72482346 
a Ing. arch. Adamem Weczerekem, IČ 66178738 


Hlasování: 6-0-0







3246/89 RM 14
bod 7/89
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem “Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:
1. EKOTOXA s.r.o., se sídlem Fišova 403/7, 602 00  Brno – Černá Pole,
    IČ: 64608531
2. ATELIER FONTES, s.r.o., se sídlem Křídlovická 314/19, 603 00 Brno,
    IČ: 63486466


b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče - EKOTOXA s.r.o., se sídlem Fišova 403/7, 602 00  Brno – Černá Pole, IČ: 64608531, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

c)
smlouvu, MMOPP00EIXFO, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 
EKOTOXA s.r.o., se sídlem Fišova 403/7, 602 00  Brno – Černá Pole,
IČ: 64608531, zastoupenou Dr. Ing. Jiřím Vrublem, jednatelem společnosti za cenu nejvýše přípustnou 520 000,00 Kč bez DPH


Hlasování: 6-0-0


3247/89 RM 14
bod 8/89
Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo - Zpracování rozptylové studie pro město Opava


Rada města



schvaluje


dodatek č.1 (MMOPP00EFMUT) ke smlouvě (MMOPP00EAJSH) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou Ostrava, Institutem environmentálních technologií, 17.listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, IČ: 61989100, zastoupenou prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem


Hlasování: 7-0-0













3248/89 RM 14
bod 9/89
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
s názvem „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ – zahájení zadávacího řízení


Rada města



rozhodla



o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní 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 „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


Hlasování: 6-0-0 



3249/89 RM 14
bod 10/89
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Demolice objektu MZ“ – smlouva o dílo

Rada města



schvaluje


smlouvu, MMOPP009TBH2, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DAV, a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava, IČ: 00575381, zastoupenou Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva, za cenu nejvýše přípustnou 8.483.647,13  Kč bez DPH	


Hlasování: 6-0-0 



3250/89 RM 14
bod 11/89
Jmenování členů do školských rad při základních školách zřizovaných Statutárním městem Opava

Rada města



jmenuje



třetinu členů školských rad při základních školách zřizovaných SMO s účinností od 01.11.2014, a to:


a)
Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace:
	Mgr. Veronika Bittová

Ing. Radim Šlezingr


b)
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace:
	Eva Prokešová

Ing. Petr Sordyl

3250/89 RM 14
bod 11/89
c)
Základní škola Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace:
	Mgr. Bc. Silvie Vltavská
	Martin Koky



d)
Základní škola Opava-Kylešovice:
	Renata Žídková

Marie Kořízková


e)
Základní škola Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace:
	Věra Přijalová
	Ing. Vítězslav Škrobánek



f)
Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace:
	Mgr. Lenka Mikulová
	Ing. Věra Petulová



g)
Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace:
	Ing Martin Chalupski
	Pavel Stehlík



h)
Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace:
	Mgr. Ivo Schvan
	Mgr. Vladimír Tancík



i)
Základní škola Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace:
	Ing. Barbora Salzmannová

Taťána Tomšíková


j)
Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace:
	Mgr. Petr Czudek
	MUDr. Dana Skřontová




Hlasování: 7-0-0



3251/89 RM 14
bod 15/89
Personální záležitosti

Rada města



nepřijala usnesení



ke změně u dvou pracovních míst „referent exekučního oddělení“ zařazených pod odd. exekuční právního a organ. odboru, z doby určité na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2015 



Hlasování: RMO nepřijala usnesení









3252/89 RM 14
bod 16/89
Smlouva o dílo (rozšíření sportovní zóny v městských sadech)

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o dílo (MMOPP00DZPUH), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Enuma Elis s.r.o. se sídlem Lannova 2061/8, 110 00 Praha 1,  
IČ 01688260, zastoupenou Ondřejem Kučerou, jednatelem


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/210



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 79.531,00 Kč








ve výdajích – odbor majetku města, samostatné
                   pracoviště majetku




rozšíření sportovní zóny v městských sadech – workoutové hřiště




(3412,6121,00000000,0050,0000000000000)
+ 79.531,00 Kč


Hlasování: 6-0-0


3253/89 RM 14
bod 17/89
Majetek ve správě TSO s.r.o. – Městské lázně Opava

Rada města



schvaluje



smlouvu o poskytnutí služeb ve sportovním zařízení v Městských lázních v Opavě – plavecký bazén a prostory související (MMOPP00DZPVC), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 zastoupenou Alešem Žižlavským, jednatelem a ředitelem společnosti


Hlasování: 7-0-0


3254/89 RM 14
bod 18/89
Záměry pronájmu  

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu ve 3 NP  budovy č.p. 131, objekt k bydlení, která je součástí pozemku   parc.č. 298, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město (prostor na adrese Horní náměstí 48, Opava)
3254/89 RM 14
bod 18/89
b)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu v 1 PP a 1 NP  budovy č.p. 136 a 137, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 605 a 607, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město (prostor 
na adrese Mezi trhy 6, Opava)


Hlasování: 6-0-0


3255/89 RM 14
bod 19/89
Smlouvy o nájmu, informace o pohledávkách   

Rada města


1.
schvaluje


a)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG6M5 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a Lékárnou U Divadla s.r.o. se sídlem Horní náměstí 145/35, 746 01 Opava, IČ 25902423, zastoupenou Ing. Radimem Kušem, jednatelem společnosti (prostor na adrese Horní náměstí 35, Opava)


b)
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG6E9 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a Ing. Pavlem Orlíkem se sídlem Mezi Trhy 120/9,        746 01 Opava, IČ 10626522 (prostor na adrese Mezi Trhy 5 a 7, Opava)


c)
dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG6N0 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a REMARK reality & marketing s.r.o. se sídlem Masařská 323/6, 746 01 Opava, IČ 2589869, zastoupenou               PaedDr. Břetislavem Smičkou, jednatelem společnosti (prostor na adrese Horní náměstí 69 a 67, Opava)


d)
výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG65I mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,     IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Milanem Závodným se sídlem Hrnčířská 124/9, 746 01 Opava, IČ 40357481 (prostor na adrese Hrnčířská 9, Opava)


e)
smlouvu o pronájmu budovy a pozemku MMOPP00DG6QL mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města  a spolkem Orel jednota Opava se sídlem Kolářská 158/4, 746 01 Opava, IČ 47815361, zastoupenou Ing. Zbyňkem Obdržálkem, starostou  a Bohumírem Lorenzem, místostarostou (budova a pozemek v areálu Dukelských kasáren, Opava)


2.
bere na vědomí  


informaci OMM o části pohledávek SMO, které vznikly nedodržením podmínek uzavřených smluv o nájmu nebytových prostor, a to placení nájemného a záloh na služby v dohodnutých termínech a v dohodnuté výši

3255/89 RM 14
bod 19/89
3.
ukládá

a)
odboru majetku města připravit výpověď ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor v případě pana Martina Stoklasy


b)
odboru majetku města připravit návrh záměru pronájmu nebytových prostor užívaných panem Martinem Stoklasou

c)
odboru majetku města připravit výpověď ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor v případě paní Barbory Kašpárkové, a to pouze v případě, že neuhradí dlužnou částku  


Z: odbor majetku města
T: 20. 10. 2014


Hlasování: 7-0-0



3256/89 RM 14
bod 20/89
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu  na dodávky s názvem „Výměna střešních oken - Krnovská 28,30 - Opava“

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Výměna střešních oken – Krnovská 28,30 - Opava“,      v rozsahu dle zadávací  a kvalifikační dokumentace a důvodové zprávy


b)
o zaslání výzvy k podání nabídky těmto subjektům:

	GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638
	Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o., Gudrichova 2688/31, 

746 01 Opava, IČ: 63323524
	KAP, s.r.o., Rybářská 81/12, 746 01 Opava, IČ: 26838290
	SORTSTAV s.r.o., Olomoucká 2872/41A, 746 01 Opava, 

IČ:  25390228
	Ing. Marek Zygula, Vodárenská 2676/17, 747 07 Opava, 

      IČ: 66720028

2.
jmenuje


a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení           a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Jiřího Elbla

Ing. Kamila Kremsera
Ing. Aleše Bořeckého

b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami            a posouzení  a  hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Jiřího Lehnerta

pana Radomíra Bittnera
Ing. Irenu Bednářovou


Hlasování: 6-0-0


3257/89 RM 14
bod 21/89
Odměny ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury


Rada města



schvaluje


a)
přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruče za období od 01.01.2014 do 15.09.2014 ve výši dle důvodové zprávy


b)
přiznání odměny řediteli Slezského divadla Opava za období od 01.01.2014 do 15.09.2014 ve výši dle důvodové zprávy


c)
přiznání odměny paní ředitelce Opavské kulturní organizace za období od 01.01.2014 do 15.09.2014 ve výši dle důvodové zprávy


Hlasování: 7-0-0


3258/89 RM 14
bod 22/89
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.12 velikosti 1+1  v ubytovacím zařízení na adrese  Jateční 7 v Opavě žadateli panu Ludvíku Střílkovi trvale bytem Opava


b)
přidělení volné ubytovací jednotky č.11 velikosti 1+1  v ubytovacím zařízení na adrese  Podvihovská 5A v Opavě žadateli paní Marceli Adamové  trvale bytem Opava


Hlasování: 7-0-0


3259/89 RM 14
bod 23/89
Záměr pronájmu  

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu střechy budov č.p. 143,144,145, které jsou součástí pozemku parc.č.308, parc.č.306 a parc.č.303 zastavěna plocha a nádvoří,  objekty k bydlení, ležící v části obce Město, zapsané na LV č.168, katastrální území Opava-Město (budovy na adrese Horní náměstí 33, 34 
a 35, Opava) dle přiloženého nákresu


Hlasování: 7-0-0






3260/89 RM 14
bod 24/89
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.

revokuje 



usnesení č. 3184/87 RM14 2x) ze dne 18. 8. 2014 (Rada  města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSHF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01  Opava, IČ 25385771, zastoupenou  Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva, pro umístění podzemního vedení přípojky vysokého napětí v pozemcích parc.č. 1079/219, 1079/220, 1079/221, 1079/222, 1130/5, 1162/15, 2336/2, 2336/5, 2336/26 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „Úpravy a zřízení VN přípojky na výtopně Hillova“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH)

2. 
schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSHF_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností POWGEN a.s. se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00  Praha 5, IČ 27928411, zastoupenou  Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva, pro umístění podzemního vedení přípojky vysokého napětí 
v pozemcích parc.č. 1079/219, 1079/220, 1079/221, 1079/222, 1130/5, 1162/15, 2336/2, 2336/5, 2336/26 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu: „Úpravy a zřízení VN přípojky na výtopně Hillova“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00DXS2I) 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 IV – Podmokly, zastoupenou společností Profiprojekt s.r.o., se sídlem Collo – louky 126, 
738 01, Frýdek Místek zastoupenou Petrem Obdržálkem, jednatelem, 
pro umístění  podzemního vedení vysokého napětí do pozemku parc.č. 2184/5 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Dukelská, Lidl, smyčka kVN, č. stavby IV-12-8009595“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00ED3RN) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jiřinou Hrtusovou bytem Opava pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemků parc.č. 2209/10 v k.ú. Opava  - Předměstí a parc.č. 2077 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Stavební úpravy garáže na malometrážní rodinný dům“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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d) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00ED3YO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a  Michalem Staňkem bytem Opava, Podvihov pro umístění podzemního vedení vodovodu a vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 1168 v k.ú. Podvihov pro zrealizovanou stavbu: „Rodinný dům na pozemku parc.č. 150/12 v k.ú. Podvihov – prodloužení STL plynovodu  a vodovodu“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00DZS3N) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117 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. Petrem Hřebcem, vedoucím přípravy staveb a Ing. Lenkou Vrzalovou, vedoucí oddělení majetkoprávní podpory, pro umístění plynárenského zařízení  do pozemků parc.č. 2953/1, 2953/2, 2953/3, 2953/4, 251/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „REKO MS Opava, Krnovská“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy      


f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGWE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou Andrejem Prnem, MBC, BBA, ředitelem správy DS a Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku, pro umístění plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 1014/2, 1803, 1831, 1834 a 2758/9 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu „REKO NTL Opava, Vaníčkova“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 127.750,00 Kč + DPH      


Hlasování: 7-0-0 



3261/89 RM 14
bod 25/89
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 



umístění podzemního vedení nízkého napětí a vysokého napětí 
do pozemku parc.č. 554/1 v k.ú. Opava - Město v rámci realizace stavby: „SZM – Mülllerův dům – Rekonstrukce objektu a zahrady“ 


Hlasování:  7-0-0







3262/89 RM 14
bod 26/89
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/211



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 233.937,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtletí 2014




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 163.635,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 70.302,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/212



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000333,0020,0000000000020)
+ 75.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Opava, Mařádkova 15




projekt „Šanci má každý“




(3113,5336,00000333,0030,0001002000020)
+ 75.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/213



ve výdajích – odbor školství




Prevence kriminality – nákup ostatních služeb




(4349,5169,00000000,0030,0002448000000)
- 7.000,00 Kč







ve výdajích – městská policie




Prevence kriminality – Forenzní značení jízdních kol




(4349,5139,00000000,0110,0002434000000)
+ 7.000,00 Kč





d)
Rozpočtové opatření č. 2014/214



ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení




JSDH – dopravní prostředek




(5512,6123,00000000,0193,0002530000000)
	 39.025,00 Kč









JSDH – opravy a udržování




(5512,5171,00000000,0193,0002530000000)
+ 34.500,00 Kč


ve výdajích – Městská část Milostovice




JSDH – světelná rampa




(5512,6123,00000000,0870,0002530000000)
+ 4.525,00 Kč
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e)
Rozpočtové opatření č. 2014/215



ve výdajích – odbor životního prostředí




Městský útulek pro psy – voliéra pro umístěné kočky (z finančního daru – dědictví po zůstavitelce Aleně Klazarové) 




opravy a údržba




(1014,5171,00000000,0130,0002524000000)
	 100.000,00 Kč









budovy a stavby




(1014,6121,00000000,0130,0002524000000)
+  95.000,00 Kč








nákup materiálu




(1014,5139,00000000,0130,0002524000000)
+  5.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2014/216



ve výdajích – odbor sociálních věcí




komunitní plánování – nákup služeb




(4349,5169,00000000,0040,0001027000000)
	 17.000,00 Kč









komunitní plánování – ostatní osobní výdaje




(4349,5021,00000000,0040,0001027000000)
+ 17.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2014/217



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 186.224,00 Kč








ve výdajích – odbor majetku města




vyčištění městského náhonu na ul. Heritesové, Opava




(2339,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 172.624,00 Kč



(2339,5365,00000000,0050,0001029000000)
+  13.600,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2014/218



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek




SVČ - MS ve stepu




(3421,5331,00000000,0030,0001002000039)
+ 100.000,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 100.000,00 Kč







i)
Rozpočtové opatření č. 2014/219



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




investiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4223,38588505,0020,0007912000000)
+ 6.083.050,89 Kč
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neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4123,38588005,0020,0007912000000)
+ 10.684,91 Kč







ve financování




tvorba fondu rozvoje a rezerv



236 0200
(0000,8115,00000110,0000,0000000000000)
- 6.093.735,80 Kč



jedná se o příjem dotace na projekt „Ochranova – úprava parteru okolí“ realizovaný v minulých letech







j)
Rozpočtové opatření č. 2014/220



ve výdajích – odbor informatiky




programové vybavení




(6171,6111,00000120,0170,0002527000000)
+ 375.000,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
	 375.000,00 Kč







k)
Rozpočtové opatření č. 2014/221



ve výdajích – MČ Komárov




opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0800,0000000000000)
+ 201.167,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva pro městské části
 



(6409,5901,000000000,0020,0002999000000)
	 141.167,00 Kč




rezerva FaRO




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
	 60.000,00 Kč







l)
Rozpočtové opatření č. 2014/222



ve výdajích – odbor školství




investiční transfer MŠ.E.Beneše




(3111,6351,00000000,0030,0001002000008)
+ 750.000,00 Kč


výše příspěvku bude upravena dle cenové nabídky výsledku výběrového řízení


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




investice




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
	 207.874,00 Kč









ZŠ Kylešovice – U Hřiště – sportoviště




(3113,6121,00000000,0220,0007701000000)
	 542.126,00 Kč












2.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/223



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Knihovna Petra Bezruče – sklad (úspora)




(3322,6121,00000000,0220,0007695000000)
- 44.221,87 Kč
3262/89 RM 14
bod 26/89

v příjmech – kancelář primátora




Knihovna Petra Bezruče Opava




snížení nařízeného odvodu z investičního fondu




(3314,2122,00000000,0121,0009273000035)
- 44.221,87 Kč






b)
změnu závazných ukazatelů – snížení odvodu z investičního fondu příspěvkové organizace Knihovna Petra Bezruče Opava zřízené Statutárním městem Opava na rok 2014 na konečnou výši 530.210,13 Kč


Hlasování: 7-0-0


3263/89 RM 14
bod 27/89
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX304, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a JUDr. Zdeňkem Bajgarem, bytem Ostrava, na náklady související s vydáním publikace o akci „Budujeme Slezsko“, ve výši 15.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CX31Z, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Občanským sdružením Mažoretky AMA Opava se sídlem Opavská 860/88, 747 21 Kravaře, IČ 22756035, zastoupeným Ing. Evou Mašíkovou, předsedkyní a Ing. Danielem Štěpánkem, místopředsedou, na úhradu části nákladů souvisejících s přepravou na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Praze, ve výši 10.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP00CX33P, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem vojenské historie Opava se sídlem Karlovecká 2629/3, 747 07 Opava – Vávrovice, IČ 7063015, zastoupeným Mgr. Pavlem Chráskou, statutárním zástupcem, na náklady související s projektem Bojovali za vlast, ve výši 45.000,00 Kč

d)
smlouvu, MMOPP00CX32U, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, okresu Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810980, na náklady související se zajištěním provozu junáka v Opavě v roce 2014, ve výši 50.000,00 Kč

  e)
Rozpočtové opatření č. 2014/224



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Kulturní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
 - 60.000,00 Kč








JUDr. Zdeněk Bajgar




(3319,5494,00000000,0020,0000296000000))
+ 15.000,00 Kč
3263/89 RM 14
bod 27/89


Klub vojenské historie




(3429,5222,00000000,0020,0000214000000)
+ 45.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
	 60.000,00 Kč









Mažoretky AMA Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000377000000)
+ 10.000,00 Kč








Junák




(3421,5222,00000000,0020,0000407000000)
+ 50.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0



3264/89 RM 14
bod 28/89
Kronika Statutárního města Opavy za rok 2004

Rada města



schvaluje



kroniku města Opavy za rok 2004



Hlasování: 7-0-0



3265/89 RM 14
bod 29/89
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 

a)
finanční dotaci Domovu Bílá Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Rybářská 545/27, 746 01 Opava, IČ 00016772, na nákup polohovacích křesel, ve výši 50.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-1



b)
finanční dotaci Fotbalovému klubu Kylešovice se sídlem U Hřiště 59, 
747 06 Opava Kylešovice, IČ 66144272, na náklady související s 1.ročníkem fotbalového mládežnického turnaje „POSPĚCH CUP“, ve výši 15.000,00 Kč



Hlasování: 6-0-2

c)
finanční dotaci společnosti DECARO RMG s.r.o. se sídlem Husovo náměstí 1702, 253 01 Hostivice, IČ 61943762, na náklady související s účastí na 5.Republikovém finále Odznaku Všestrannosti Olympijských vítězů, ve výši 10.800,00 Kč



Hlasování: 8-0-0
3265/89 RM 14
bod 29/89
2. 
bere na vědomí


změnu ve sportovním grantu vedeném pod číslem 028/1.1/2014  pro Jezdecký klub Kateřinky se sídlem Rolnická 120, 747 05 Opava, IČ 68941749, spočívající ve změně místa konání Velké ceny Opavy v parkurovém skákání


Hlasování: 8-0-0

3.
nepřijala usnesení 


k finanční dotaci Mateřskému centru OASA-klub pro matku a dítě, o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ 26832755, na dofinancování sociální služby mateřské centrum Oasa – klub pro matku a dítě o.p.s. na rok 2014, ve výši 25.000,00 Kč



Hlasování: RMO nepřijala usnesení



3266/89 RM 14
bod 30/89
Stavební úpravy objektu Rybářská 70,Opava

Rada města



schvaluje
                                 

smlouvu o dílo MMOPP00DZQ1B mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Miroslavem Niedobou  se sídlem Čkalovova 917/14, 708 00 Ostrava – Poruba, 
IČ 66913870, zastoupenou Ing. Miroslavem Niedobou 


Hlasování:  8-0-0




3267/89 RM 14
bod 31/89
Aktualizace Zásad vztahů orgánů Statutárního města Opavy k příspěvkovým organizacím

Rada města



nepřijala usnesení



k materiálu „Aktualizace Zásad vztahů orgánů Statutárního města Opavy k příspěvkovým organizacím“ 



Hlasování: RMO nepřijala usnesení






3268/89 RM 14
bod 33/89
Smlouva o poskytování servisních služeb

Rada města




schvaluje



Smlouvu o poskytování servisních služeb, (MMOPP00B1PNO), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností	 DERIVA Solutions s.r.o. se sídlem Daliborova 424/21, Ostrava – Mariánské Hory 70900, IČ: 28573366 zastoupenou Jiřím Němcem a Romanem Štefkem, jednateli společnosti v ceně 20353,41 Kč/měs.



Hlasování: 6-0-2



3269/89 RM 14
bod 34/89
Pachtovní smlouva 2014/1

Rada města



schvaluje



upravenou Pachtovní smlouvu 2014/1, (MMOPP00B1P3G), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností UPC Česká republika, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Nusle, Závišova 502/5, PSČ 140 00, IČ: 00562262 zastoupená panem Martinem Pochmonem, Vice President Business  Services



Hlasování´: 8-0-0



3270/89 RM 14
bod 35/89
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb, (MMOPP00B1ONV), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností QCM, s.r.o., se sídlem Bellova 370/40, 623 00  Brno, IČ: 26262525 zastoupená panem Ing. Davidem Horkým, jednatelem



Hlasování: 8-0-0


3271/89 RM 14
bod 36/89
Dodatek č. 19 ke smlouvě o správě o údržbě nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o.  

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 19 (MMOPP00ED3SI) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


Hlasování: 8-0-0




3272/89 RM 14
bod 37/89
Dohoda o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 


Rada města



schvaluje

a)
zřízení 1 pracovního místa  „uklízeč veřejných prostranství “ na dobu určitou od 1.10.2014 do 31.3.2015 na Městské části Opava-Milostovice  


b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-VN-94/2014 (MMOPP00CX2M9) 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. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava, krajská pobočka v Ostravě 

 c)
Rozpočtové opatření č. 2014/225



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000087)
+ 22.100,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000087)
+ 3.900,00 Kč






Ve výdajích – Městská část Milostovice




Veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0870,0002520000000)
+ 16.493,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0870,0002520000000)
+ 2.910,00 Kč





3272/89 RM 14
bod 37/89


Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0870,0002520000000)
+ 4.123,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0870,0002520000000)
+ 728,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0870,0002520000000)
+ 1.484,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0870,0002520000000)
+ 262,00 Kč


Hlasování: 8-0-0 




3273/89 RM 14
bod 38/89
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. 08. 2014        do 16. 09. 2014


Hlasování: 8-0-0



3274/89 RM 14
bod 39/89
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 8-0-0



3275/89 RM 14
bod 43/89
Dodatek č. 26 k nájemní smlouvě s MLO

Rada města



schvaluje



Dodatek č.26 (MMOPP00DZPSR) k Nájemní smlouvě (MMOPP002KDX0) ze dne 19.12.1995 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69 IČ:00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Městskými lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ:00849669, zastoupeným Ing. René Binarem, ředitelem příspěvkové organizace 


Hlasování: 7-0-1


3276/89 RM 14
bod 44/89
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)
Kupní smlouvu mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností HALA OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 2904/8, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva


b)
Dohodu o úhradě za zhodnocení pozemku mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností HALA OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 2904/8, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva


2. 
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: 8-0-0



3277/89 RM 14
bod 45/89
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – 20 let založení firmy INGE Opava


Rada města



uděluje



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností INGE Opava, spol. s. r.o., se sídlem Stará silnice 3, 746 01 Opava, IČ: 61943665, na akci „20 let založení firmy INGE Opava“, která proběhne dne 27. 9. 2014 v areálu firmy na Staré silnici 3 v Opavě, a to do 
23.00 hodin



Hlasování: 7-0-1



3278/89 RM 14
bod 46/89
Seniorcentrum Opava, p.o. – forenzní audit

Rada města



schvaluje

a)
provedení forenzního auditu u příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava, se sídlem Rolnická 24, Opava, IČ 71196943 panem Martinem Vlkem, se sídlem Poštovní 39/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČ 64646718 za cenu 97 500,- Kč vč. DPH s termínem plnění 
do 14. 10. 2014, přičemž účel a rozsah auditu je specifikován v plné moci uvedené v bodě b) tohoto usnesení


b)
udělení plné moci panu Martinu Vlkovi, daňovému poradci, členu KDPČR ev. č. 3684, dat. nar. 14. 03. 1978, se sídlem Poštovní 39/2, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 64646718 k provedení jednorázového forenzního auditu p.o. Seniorcentrum Opava, se sídlem Rolnická 24, Opava, 
IČ: 71196943


Hlasování: 6-0-2 






                   prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	 v.r.                       Ing. Pavla Brady   v.r.
                                     primátor			               	                                     1. náměstkyně primátora

