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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 9. mimořádné schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 29. 12. 2011


















Mimořádné schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 29.12.2011 se zúčastnili


Členové RMO
9
Omluveni
p. David Hor￡kDavid Horák
Ing. Mgr. Gabriela Mathiasová
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler













































920/09 MRMO 11
bod 1/M9
Výsledky výběrového řízení – Vančurova


Rada města



schvaluje



výsledky výběrového řízení č. 001/11 - prodeje budov a pozemků v obci Opava, části obce Předměstí – budova č. p. 1217 způsob využití obč. vybavenost na pozemku parc. č. 2290/9, budova bez čp/če způsob využití tech. vybavenost na pozemku parc. č. 2290/44,	 pozemek parc. č. 2290/2 ostatní plocha o výměře 5636 m2, pozemek parc. č. 2290/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2655 m2, 	pozemek parc. č. 2290/10 ostatní plocha o výměře 630 m2, 	pozemek parc. č. 2290/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 a 	pozemek parc. č. 2290/72 ostatní plocha             o výměře 1654 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (Vančurova 5) a to tak, že  jako nejvhodnější zájemce byl vybrán p. Miroslav Glos, bytem Velké Heraltice 27,              PSČ 747 75



921/09 MRMO 11
bod 2/M9
 Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města


1.
schvaluje 


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/307



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




projekt „Optimalizace a zefektivnění systému….“ - rezerva




(6171,5901,33514013,0192,0002557000000)
 - 100.980,00 Kč



(6171,5901,33100000,0192,0002557000000)
- 17.820,00 Kč







ve výdajích –  odbor informatiky




projekt „Optimalizace a zefektivnění systému…“




software a licence




(6171,5172,33514013,0170,0002557000000)
+ 65.280,00 Kč



(6171,5172,33100000,0170,0002557000000)
+ 11.520,00 Kč



služby




(6171,5169,33514013,0170,0002557000000)
+ 35.700,00 Kč



(6171,5169,33100000,0170,0002557000000)
+ 6.300,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2011/308



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




finanční vypořádání minulých let




(2219,2226,00000000,0020,00000000000000)
+ 117.572,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 117.572,00 Kč
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  c)
Rozpočtové opatření č. 2011/309



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ost. služby a činnosti v oblasti soc. péče – nákup ostatních služeb




(4359,5169,00000000,0040,0000000000000)
- 35.555,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




platy zaměstnanců




(6171,5011,00000000,0192,0001096000000)
+ 25.020,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00000000,0192,0001096000000)
+ 6.255,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00000000,0192,0001096000000)
+ 2.277,00 Kč








náhrady mezd v době nemoci




(6171,5424,00000000,0192,0001096000000)
+ 2.003,00 Kč






  d)
Rozpočtové opatření č. 2011/310



ve výdajích – odbor životního prostředí




sběr a svoz komunálních odpadů




(3722,5169,00000000,0130,0001075000000)
- 20.000,00 Kč








sběr a svoz nebezpečných odpadů




(3721,5169,00000000,0130,0001075000000)
+ 20.000,00 Kč






  e)
Rozpočtové opatření č. 2011/311



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




vratky přeplatků minulých let




(6409,5909,00000000,0052,0000000000000)
- 1.000,00 Kč







ve výdajích – městská policie




vratky přeplatků minulých let – náhrady škod




(6409,5909,00000000,0110,0009078000000)
+ 1.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2011/312



ve výdajích – městská policie




prádlo, oděv a obuv




(5311,5134,00000000,0110,0000000000000)
- 50.000,00 Kč








DDHM




(5311,5137,00000000,0110,0000000000000)
+ 50.000,00 Kč








nájemné




(5311,5164,00000000,0110,0000000000000)
- 22.000,00 Kč
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nákup ostatních služeb




(5311,5169,00000000,0110,0000000000000)
+ 22.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2011/313



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




ZŠ Boženy Němcové střecha




(3113,5171,00000000,0220,0007667000000)
- 54.132,00 Kč








– investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 132.279,59 Kč








– finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 186.411,59 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2011/314



ve výdajích – odbor životního prostředí




Technické služby města Opavy - výkony




Sběr a svoz komunálních odpadů




nákup ostatních služeb




(3722,5169,00000000,0790,0001075000000)
-20.000,00 Kč



platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům




(3722,5365,00000000,0130,0001075000000)
+ 20.000,00 Kč








Čistota města




nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0790,0002536000000)
+ 245.000,00 Kč



platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům




(3745,5365,00000000,0130,0002536000000)
-130.000,00 Kč








Veřejná zeleň




nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0790,0002537000000)
+ 770.000,00 Kč



platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům




(3745,5365,00000000,0790,0002537000000)
- 50.000,00 Kč








odbor majetku města




Údržba obsluhovaného majetku




studená voda




(3639,5151,00000000,0790,0001099000000)
+ 15.000,00 Kč



Opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0790,0001099000000)
+ 80.000,00Kč








Provoz RHS




studená voda




(3412,5151,00000000,0790,0001102000000)
- 500.000,00 Kč
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teplo




(3412,5152,00000000,0790,0001102000000)
- 700.000,00 Kč



plyn




(3412,5153,00000000,0790,0001102000000)
- 70.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(3412,5169,00000000,0790,0001102000000)
- 350.000,00 Kč








Správa a údržba zimního stadionu




studená voda




(3412,5151,00000000,0790,0001103000000)
- 150.000,00 Kč



teplo




(3412,5152,00000000,0790,0001103000000)
- 150.000,00 Kč



elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001103000000)
- 150.000,00 Kč



opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001103000000)
+ 415.000,00 Kč








Parkovací dům




elektrická energie




(2219,5154,00000000,0790,0001105000000)
- 25.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(2219,5169,00000000,0790,0001105000000)
+ 25.000,00 Kč



opravy a udržování




(2219,5171,00000000,0790,0001105000000)
- 45.000,00 Kč








Veřejné WC




nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0790,0001109000000)
+ 25.000,00 Kč



opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0790,0001109000000)
- 25.000,00 Kč








Údržba komunikací




nákup ostatních služeb




(2212,5169,00000000,0790,0002534000000)
- 25.000,00 Kč



opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0790,0002534000000)
+ 480.000,00 Kč








Veřejné osvětlení




elektrická energie




(3631,5154,00000000,0790,0002538000000)
- 285.000,00 Kč



opravy a udržování




(3631,5171,00000000,0790,0002538000000)
+ 340.000,00 Kč








Údržba hřbitovů




studená voda




(3632,5151,00000000,0790,0002539000000)
- 30.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(3632,5169,00000000,0790,0002539000000)
- 125.000,00 Kč
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opravy a udržování




(3632,5171,00000000,0790,0002539000000)
+ 470.000,00 Kč



platby daní a poplatků krajům, obcím a st. fondům




(3632,5365,00000000,0790,0002539000000)
- 55.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2011/315



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




investiční přijaté transfery od regionálních rad



231 0000
(0000,4223,38588505,0020,0007959000000)
+ 8.036.656,49 Kč



neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad



231 0000
(0000,4223,38188501,0020,0007959000000)
+ 709.116,75 Kč








předpokládaná výše podílu modifikované platby



231 0000
(0000,4223,00000030,0020,0007959000000)
- 8.745.773,25 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Cyklistická stezka č. 55



231 0000
(2219,6121,38588505,0220,0007959000000)
+ 8.036.656,49 Kč


231 0000
(2219,6121,38188501,0220,0007959000000)
+ 709.116,75 Kč


231 0000
(2219,6121,38100000,0220,0007959000000)
+ 0,01 Kč


231 0000
(2219,6121,00000030,0220,0007959000000)
- 8.745.773,25 Kč








finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO



231 0800
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 0,01 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2011/316



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116, 32133123,0020,00000000019)
+ 241.351,29 Kč



(0000,4116, 32533123,0020,00000000019)
+ 1.367.657,31 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Englišova




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




projekt „Cesta kvality a inovace“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000019)
+ 241.351,29 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000019)
+ 1.367.657,31 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2011/317



k usn. 215/09 b) RM 11 z 23.2.2011



k usn. 694/23 a)RM 11 z 26.9.2011



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




Posílení akceschopnosti JSDH při povodních
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neinvestiční převody z Národního fondu



ERDF
(0000,4218,41595823,0020,0000000000000)
- 151.863,33 Kč


ERDF
(0000,4118,41595113,0020,0000000000000)
+ 151.863,33 Kč



6.053,95 EUR přepočteno k 3.1.2011









Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



SR
(0000,4216,41117883,0020,0000000000000)
- 8.933,02 Kč


SR
(0000,4116,41117007,0020,0000000000000)
+ 8.933,02Kč



356,11 EUR přepočteno k 3.1.2011







l)
Rozpočtové opatření č. 2011/318



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




realizované kurzové ztráty




(6399,5142,00000000,0020,00000000000000)
+ 420.000,00 Kč








rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 420.000,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2011/319



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Odvod za porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,38588505,0020,0007697000000)
 + 174.132,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 174.132,00 Kč 











2.
bere na vědomí


rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně  platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně k projektu „Rekonstrukce kulturního domu na Rybníčku“




3.
ukládá



primátorovi Statutárního města Opavy požádat Regionální radu soudržnosti Moravskoslezsko o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně




4.
schvaluje 


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/320



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Penále za  porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,00000000,0020,0007697000000)
 + 8.533,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 8.533,00 Kč
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  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/321



ve výdajích – odbor sociálních věcí




dávky pomoci v hmotné nouzi – příspěvek na živobytí




(4171,5410,00013306,0040,0001024000000)
+ 63.136,00 Kč








dávky pomoci v hmotné nouzi – mimořádná okamžitá pomoc




(4173,5410,00013306,0040,0001024000000)
- 63.136,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2011/322



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00013002,0020,0000000000000)
+ 22.647,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




Úhrada pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu podle zák. č. 382/2008 Sb.,…..




(6320,5163,00013002,0050,0000000000000)
+ 6.500,00 Kč



(6320,5163,00000000,0050,0000000000000)
- 6.500,00 Kč








kancelář tajemníka




Úhrada pojistného pro osoby vykonávající veřejnou službu podle zák. č. 382/2008 Sb.,…..




- Technické služby Opava s.r. o.




(6320,5213,00013002,0191,0000000000000)
+ 9.250,00 Kč








- Jezdecký klub Opava – Kateřinky, o.s.




(6320,5222,00013002,0191,0000000000000)
+ 1.000,00 Kč








Ekipa, o.s.




(6320,5222,00013002,0191,0000000000000)
+ 1.772,00 Kč








Hala Opava, a.s.




(6320,5213,00013002,0191,0000000000000)
+ 4.125,00 Kč








finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 6.500,00 Kč












922/09 MRMO 11
bod 3/M9
Dodatek č. 2 smlouvy o poskytnutí dotace k projektu realizovanému v rámci IPRM Přitažlivé město – „Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě“


Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 ke smlouvě, (MMOPP0032MK7) ze dne 14.10.2010 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, zastoupenou Ing Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady







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

