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Rada
statutárního města Opavy
Anonymizované usnesení 

Usnesení
z mimořádné 29. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 15. 9. 2017


Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 15. 9. 2017 se zúčastnili

Členové RMO
8
Omluveni
Mgr. Dalibor Halátek
Ing. Lukáš Kovařík
Ing. Jan Sedláček

Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Eliška Kučerová
Mgr. Jana Foltysová	
Hosté
p. Lubomír Tobolka, jednatel společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.








	2502/29 MRM 17
1/M29
Dohoda o zrušení věcného předkupního práva


Rada města


schvaluje


udělení souhlasu Elim Opava o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 02278197  k bezúplatnému převodu pozemku parc.č. 2311 a stavby technického vybavení č.p. 1636 k.ú. Kateřinky Sboru církve bratrské v Opavě se zachováním věcného předkupního práva Statutárního města Opava k těmto nemovitostem, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0


	2503/29 MRM 17
2/M29
Hokejový klub Opava s.r.o.



Rada města


bere na vědomí

a)
informace o přijatých opatřeních a o významných skutečnostech zjištěných 
při naplňování doporučení vyplývajících ze Zprávy o kontrole

b)
zprávu o činnosti Hokejového klubu Opava s.r.o. za období od 6.5.2017 
do 10.9.2017

c)
odpověď na dotazy zastupitele Ing. Marka Veselého

2.
doporučuje

a)
Zastupitelstvu statutárního města Opavy schválit úhradu ztráty za účetní období 2016 formou dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál 
ve výši 1.700.000,00 Kč 


b)
Zastupitelstvu statutárního města Opavy schválit smlouvu mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní námětí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, město, 746 01 Opava, 
IČ 04618751, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem a Lubomírem Tobolkou, jednateli, o poskytnutí dobrovolného peněžitého příplatku mimo základní kapitál ve výši 1.700.000,00 Kč


c)
Rozpočtové opatření č. 2017/XX/Z


v příjmech – odbor majetku města, samostatné pracoviště




vratka finanční zápůjčky HKO dle usnesení 488/23 ZM 17 ze dne 19.6.2017




(3412,2412,000000000,0050,0000352000000)
+ 750.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finančního a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,000000000,0020,000299600000)
+ 750.000,00 Kč
2503/29 MRM 17
2/M29

ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště




dobrovolný příplatek k základnímu kapitálu HKO – úhrada ztráty za rok 2016




(3412,6202,000000000,0050,0000352000000)
            + 1.700.000,00 Kč







Ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,000000000,0020,0002993000000)
- 1.700.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0


	2504/29 MRM 17
3/M29
Dodatek č. 8 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace


Rada města


schvaluje


Dodatek č. 8 ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrožná 236/46, Město, 746 01 Opava, IČ: 75117398, pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 8-0-0


	2505/29 MRM 17
4/M29

Vyhlášení dotačního programu SPORT 2018


Rada města


doporučuje zastupitelstvu města schválit

	

upravené podmínky dotačního programu SPORT 2018 

	

a vyhlásit výše uvedený dotační program s účinností od 21. 09. 2017 s termínem podání žádostí od 23. 10. 2017 do 31. 10. 2017



Hlasování: 6-0-2 


	

	2506/29 MRM 17
5/M29
Referendum v Suchých Lazcích k jižnímu obchvatu Komárova


Rada města


bere na vědomí


informace ke konání referenda v MČ Suché Lazce k jižnímu obchvatu MČ Opava Komárov 


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0

TISKOVÁ OPRAVA

Dne 7. září 2017 podal Ing. Jiří Elbl, vedoucí oddělení správy a evidence budov žádost na organizační oddělení odboru právního a organizačního o tiskovou opravu usnesení z 67. schůze RMO v textu usnesení č. 2463/67 RM 17, písm. b) – změna číselné řady (písm. a) beze změny). A na tuto tiskovou opravu navazuje další tisková oprava a to v usnesení z mimořádné 28. schůze RMO v textu usnesení 
č. 2468/28 MRM 17, bodu 1 – změna číselné řady (bod 2. a 3. beze změn).

Dle Jednacího řádu Rady SMO článku 14 Jiná ustanovení odst. 3a) Tiskové opravy usnesení rady, týkající 
se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po dohodě s odborem právním 
a organizačním.

Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení). Změna je vyznačena tučně:

	2463/67 RM 17
30/67
Směnná smlouva


b)
Rozpočtové opatření č. 2017/167


Rozpočtové opatření č.2017/XX/Z


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



nákup rozest. budovy




(3639,6121,00000000,0051,0000000000000)
+ 2.285.500,00 Kč


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



nákup pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
+ 1.114.500,00 Kč







v příjmech – odbor majetku města, samostatné pracoviště



prodej trakčních vedení, sloupů a stožáru




(3639,3112,00000000,0050,0009198000000)
+ 1.057.917,00 Kč


v příjmech – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků



prodej pozemků




(3639,3111,00000000,0052,0009007000000)
+   239.950,00 Kč







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



výkup pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
-  2.102.133,00 Kč



(dokrytí rozdílu za směňované majetky)



Hlasování: 8-0-0


	2468/28 MRM 17
1/M28
Rozpočtové opatření 2017


1.
Rozpočtové opatření č. 2017/168


Rozpočtové opatření č. 2017/167


ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování 



Obnova slezských center I 




ostatní nákup dlouh. nehm. majetku 




(3635,6119,00000000,0080,0002453000000)
- 390.000,00 Kč 








nákup ostatních služeb 




(3635,5169,00000000,0080,0000000000000)
+ 390.000,00 Kč 



TISKOVÁ OPRAVA

Dne 12. září 2017 podala Taťána Tomšíková, referent oddělení správy a evidence pozemků žádost na organizační oddělení odboru právního a organizačního o tiskovou opravu usnesení z 67. schůze RMO v textu usnesení č. 2441/67 RM 17, odst. 3 písm. u) – změna v označení PIDU smlouvy.

Dle Jednacího řádu Rady SMO článku 14 Jiná ustanovení odst. 3a) Tiskové opravy usnesení rady, týkající 
se zřejmých přepisů a neměnící obsah usnesení provede předkladatel po dohodě s odborem právním 
a organizačním.

Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení). Změna je vyznačena tučně:

2441/67 RM 17
8/67
3. schvaluje
u)
kupní smlouvu (PID MMOPP00FWIM3 MMOP00FWJ64) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem D. T. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2765 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 15.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 











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


