Město Orlová
Zápis z 26. schůze Rady města Orlové

konané dne 11.05.2016 v zasedací místnosti č. 57 na Městském úřadě Orlová

Počet přítomných členů schůze Rady města Orlové: 9
Přítomni členové Rady města Orlové:
Ing. Tomáš Kuča, Mgr. Bc. Renata Potyšová, Ing. Petra Jenčmionková, Mgr. Roman Galia,
Bc. Martin Klčo, MBA, Mgr. Kamil Paloncy, Ing. Petr Hrdina, Ing. Stanislav Kasaj,
Mgr. Vladislav Szkandera.
Nepřítomni členové Rady města Orlové:
1. Zahájení v 8.00 hod.
1.01. Program 26. schůze Rady města Orlové, konané dne 11.05. 2016
26. schůzi Rady města Orlové zahájil a řídil starosta města Ing. Tomáš Kuča. Navrhl, aby se
schůze řídila programem uvedeným na pozvánce s doplněním bodů:
3.01. Rezignace a jmenování člena pracovní skupiny pro vypracování dokumentů různých
možností provozování sportovních areálů
3.02. Informativní zpráva – možnosti využití areálu bývalé školy na ul. Polní
3.03. Pronájem boční strany autobusové čekárny Dvě hranice
3.04. Schválení nájemní smlouvy – operativní leasing vozidla
3.05. Dodatečné stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce komunikace na ul. Zátiši“
3.06 Informativní zpráva o provozování K3 Bohumín
Dále sdělil, že po schválení programu bude na schůzi rady města v rámci projednávání
informací o činnosti představenstva SMO, m. a. s. přizván Mgr. Siostrzonek, právní zástupce
společnosti SMO. Poté bude na schůzi rady města přizván Mgr. Balcar, který bude
informovat o provozování K3 Bohumín. Dále sdělil, že k materiálu 2.26. podá vysvětlení
předseda FK Slavie pan Jurček.
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení s doplněním bodů
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
schvaluje
program 26. schůze Rady města Orlové konané dne 11.05.2016 ve znění dle pozvánky
s doplněním bodů:
3.01. Rezignace a jmenování člena pracovní skupiny pro vypracování dokumentů různých
možností provozování sportovních areálů
3.02. Informativní zpráva – možnosti využití areálu bývalé školy na ul. Polní
3.03. Pronájem boční strany autobusové čekárny Dvě hranice
3.04. Schválení nájemní smlouvy – operativní leasing vozidla
3.05. Dodatečné stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce komunikace na ul. Zátiši“
3.06 Informativní zpráva o provozován K3 Bohumín
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Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním bodů 3.01., 3.02., 303.,
3.04., 3.05., 3.06. a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
971/26
Program 26. schůze Rady města Orlové, konané dne 11.05. 2016
Rada města Orlová
schvaluje
program 26. schůze Rady města Orlové konané dne 11.05.2016 ve znění dle
pozvánky s doplněním bodů:
3.01. Rezignace a jmenování člena pracovní skupiny pro vypracování
dokumentů různých možností provozování sportovních areálů
3.02. Informativní zpráva – možnosti využití areálu bývalé školy na ul. Polní
3.03. Pronájem boční strany autobusové čekárny Dvě hranice
3.04. Schválení nájemní smlouvy – operativní leasing vozidla
3.05. Dodatečné stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce komunikace na ul. Zátiší“.
3.06. Informativní zpráva o provozování K3 Bohumín
Schválený pořad schůze Rady města Orlové.
1.
Zahájení - 8.00 hod.
1.01. Schválení programu schůze Rady města Orlová
1.02. Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlová – ústně
2.
Materiály k projednávání na schůzi rady města:
2.01. Informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti Orlová, v
uplynulém období - ústně
2.02. Aktuální stav finančních rezerv města - písemně
2.03. Poskytování příspěvku na ošacení (ošatného) - písemně
2.04. Výsledky hospodaření města za období 1-3/2016 - písemně
2.05. Odpisový plán na rok 2016 příspěvková organizace Domov Vesna - změna - písemně
2.06. Domov Vesna, příspěvková organizace - souhlas zřizovatele s přijetím účelové
neinvestiční dotace určené k financování sociálních služeb od statutárního města
Karviná, města Petřvald a nadačního příspěvku Nadace OKD - písemně
2.07. Doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí bytů v domech s pečovatelskou službou do
nájmu pro II. pololetí 2016 - písemně
2.08. Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace - souhlas zřizovatele s přijetím
nadačního příspěvku od Nadace OKD - písemně
2.09. Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace - žádost o souhlas zřizovatele
se zapojením a podáním žádosti do projektu z Fondu mikroprojektů Euroregionu
Těšínské Slezsko - písemně
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2.10. Předběžná kalkulace finančních nákladů na realizaci úkolů stanovených
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Orlová na období 20162018 - písemně
2.11. Návrhy a doporučení komisí k projednání Radou města Orlová - písemně
2.12. Rezignace a jmenování tajemníka komise Rady města Orlová - písemně
2.13. Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 11 - odbor správy úřadu - písemně
2.14. Jednací řád Rady města Orlová - písemně
2.15. Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly DKMO za rok 2015 - písemně
2.16. Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 03 - odbor školství, kultury a sportu - písemně
2.17. Změny členů školských rad při základních školách v Orlové na období 2015-2017 písemně
2.18. Smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Svatováclavskému hudebnímu festivalu, o.
s. - písemně
2.19. Schválení odměn ředitelům školských příspěvkových organizací za období 10/2015 03/2016 - písemně
2.20. Nominace na ocenění z oblasti kultury a zájmové činnosti - písemně
2.21. Nominace na ocenění z oblasti práce s dětmi a mládeží a školství - písemně
2.22. Nominace na ocenění z oblasti sportu - písemně
2.23. Změna v rejstříku škol a školských zařízení - písemně
2.24. Žádost SK Slavia Orlová z. s. o mimořádnou dotaci na činnost vč. rozpočtové úpravy
- písemně
2.25. Žádost BK SNAKES ORLOVÁ, pobočného spolku, o mimořádnou dotaci na činnost písemně
2.26. Informativní zpráva k vyúčtování neinvestičních dotací HC Orlová, z. s. a FK Slavie
Orlová-Lutyně - písemně na stůl + variantní návrh na usnesení
2.27. Poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež na akce v roce
2016 - písemně
2.28. Zřízení hodnotících komisí a jmenování členů a náhradníků hodnotících komisí písemně
2.29. Schválení výsledků otevřeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na stavební
práce „Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 v Orlové-Lutyni“ - písemně
2.30. Integrovaný plán rozvoje města Orlové - závěrečná zpráva o realizaci IPRM písemně
2.31. Petice „Za vznik areálu letního biokoupaliště v Orlové" - studie přírodního koupacího
biotopu - písemně
2.32. Pronájmy pozemků ve vlastnictví města - písemně
2.33. Doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí obecních bytů do nájmu - písemně
2.34. Nebytové prostory v objektu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1390 v OrlovéLutyni - písemně
2.35. Pronájem nebytových prostorů o celkové podlahové ploše 98,20 m2 na ulici Slezské
čp. 96 v Orlové-Porubě - písemně
2.36. Úpravy rozpočtu 2016 ORJ 17 - odbor správy majetku města - písemně
2.37. Pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 17,96 m2 v 1. PP budovy B
komplexu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1370 v Orlové-Lutyni - písemně
2.38. Prohlášení města Orlová pro ŘSD k údržbě silniční vegetace v průjezdních úsecích
silnic I/59 a II/470 - písemně
2.39. Ježečkovaškolka z.s. - ukončení nájmu pozemku parc. č. 2815, k.ú. Horní Lutyně písemně
3.
Materiály k projednávání na schůzi rady města - dodatečně zařazené:
3.01. Rezignace a jmenování člena pracovní skupiny pro vypracování dokumentů různých
možností provozování sportovních areálů – písemně
3.02. Informativní zpráva – možnosti využití areálu bývalé školy na ul. Polní – písemně na
stůl
3.03. Pronájem boční strany autobusové čekárny Dvě hranice – písemně na stůl
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3.04.
3.05.
3.06.

Schválení nájemní smlouvy – operativní leasing vozidla – písemně na stůl
Dodatečné stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce komunikace na ul. Zátiši“
Informativní zpráva o provozování K3 Bohumín

4.
Organizační a různé:
4.01. Informace o činnosti uvolněných členů zastupitelstva města v uplynulém období ústně
Členům rady města byl předložen stručný souhrn informací ohledně stavu Petice za
zachování Základní umělecké školy J. R. Míši v Orlové-Porubě.
1.02. Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlové
Starosta města Ing. Kuča navrhl určit ověřovatelem zápisu z 26. schůze Rady města Orlové
konané dne 11.05.2016 Mgr. Kamila Paloncyho.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
určuje
ověřovatelem zápisu z 26. schůze Rady města Orlové konané dne 11.05.2016
Mgr. Kamila Paloncyho
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Přijaté usnesení
972/26
Určení ověřovatele zápisu ze schůze Rady města Orlové
Rada města Orlová
určuje
ověřovatelem zápisu z 26. schůze Rady města Orlové konané dne 11.05.2016
Mgr. Kamila Paloncyho
2. Materiály k projednávání na schůzi rady města.
2.01. Informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti Orlová,
v uplynulém období
Na jednání schůze RM byl přizván právní zástupce společnosti SMO Mgr. Siostrzonek.
Bc. Klčo, MBA sdělil, že Mgr. Siostrzonek bude radu města informovat o probíhajících
soudních sporech. Tyto informace budou podány také na zasedání zastupitelstva města.
Bc. Klčo, MBA – informoval o provozních záležitostech SMO, m. a. s., kdy v současné době
probíhá dokončení studie na alternativní zdroje tepla.
Mgr. Siostrzonek – v úvodu sdělil, že před dvěma lety byl podán podnět na zahájení cenové
kontroly u ČEZT a Elektrárny Dětmarovice ohledně sloučení cenových lokalit v okolí Orlová.
Cenová kontrola zatím zahájena nebyla, ale na ČEZT a Elektrárně Dětmarovice jsou
prováděny kontroly podle energetického zákona a to ve vztahu k tomu, zda ČEZT a
Elektrárny Dětmarovice mohly technologicky provést sloučení cenových lokalit. Pokud bude
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zjištěno porušení technologických postupů, budou zahájeny cenové kontroly u obou těchto
subjektů. Podal informace o soudních kauzách podaných SMO. V roce 2013 byl ve
společnosti SMO proveden forenzní audit, který mimo jiných nedostatků a pochybení
konstatoval, že zřejmě došlo k porušení v souvislosti s vyplácení odměn tehdejšímu
místopředsedovi představenstva SMO a to v té části odměn které byly tzv. ročními
odměnami, (rok 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013). Forenzní audit konstatoval, že došlo
k porušení různých právních předpisů. Došlo k porušení zákona o veřejných zakázkách,
docházelo k indexaci výběrového řízení. Docházelo k prodeji majetku pod cenou, tím
docházelo k porušení cenových předpisů a porušení jednat s péčí řádného hospodáře. To
všechno bylo oznámeno orgánu činných v trestním řízení a to dvěma trestními oznámeními.
Hospodářská kriminální policie v Ostravě to řešila v rámci jednoho prověřování. Bohužel
v této části nedošlo k zahájení trestního stíhání. Policie usnesením odložila toto prověřování.
Byly podány stížnosti, jak na postup policie, tak na postup nadřízeného státního zástupce do
Olomouce. Všechny tyto stupně orgánu činných v trestním řízení neshledaly v postupu
tehdejšího představenstva znaky trestného činu. Toto byl stav v půlce roku 2015. Pokud se
jedná o civilní žaloby, žalovali jsme samostatně odměny místopředsedy představenstva, u
níž máme za to, že byly vypláceny v rozporu se smlouvou uzavřenou mezi společností a
místopředsedou představenstva, schválenou tehdejší radou města. Smlouvy byly dvě jedna
z r. 2008 a druhá z r. 2012. Bohužel r. 2008 je promlčený, r. 2009 promlčený částečně.
Zažalovali r. 2009 a rozhodli jsme se, že další roky budeme žalovat samostatně podle výroku
soudu prvního stupně. Bohužel jednání bylo přerušeno, žalovaný si podal odpor a Krajský
soud nařizoval jednání, která byla odročována. Mezi tím jsme podali žalobu za r. 2010, 2011,
2012. Rok 2013 (část r. 2013), zatím nebyl zažalován. Jednání bylo přerušeno pro špatný
zdravotní stav žalovaného. Všechny žaloby (r. 2009, 2010, 2011) byly spojeny a bude o nich
rozhodováno jedním rozsudkem. Samostatná je pouze žaloba za r. 2012. Vysvětlil
argumenty žaloby – reklamní smlouvy, uzavřené dohody o pracovní činnosti (mezi
společností a tehdejším členem představenstva) na výkon mediální činnosti, prodej
nemovitého majetku. Pravomocně není rozhodnuto ani o jedné žalobě. Tři z žalob jsou
spojeny do jednoho projednání a rozhodnutí. Samostatná žaloba zůstává za r. 2012, která
zatím nebyla připojena, ale určitě připojena bude. Dále byla podána jedna žaloba na prodej
nemovitého majetku, prodej pozemku, reklamní smlouvy a mediální dohody uzavřené mezi
společností a bývalým členem představenstva, kdy věcně to spočívá k porušení povinnosti
ve vztahu ke čtyřem případům. Tuto žalobu soud rozdělil na čtyři žaloby, které byly
projednávány samostatně. První případ byl zamítnut. Odvolání nebylo podáno. Ohledně
reklamních smluv nám soud částečně vyhověl. Dvě smlouvy byly zamítnuty. Tam, kde byla
žaloba zamítnuta, bylo podáno odvolání k soudu v Olomouci, jednání zatím nařízeno nebylo.
Mediální dohody byly soudem zamítnuty. Meteor Car žaloba byla zamítnuta v celém
rozsahu. Proti rozsudku budeme podávat odvolání. Sdělil výši nákladů na soudní spory.
Bc. Klčo, MBA – vyjádřil se k prodeji objektu Meteor Caru, jednalo se o účelový prodej.
Objekt by byl dnes pro SMO potřebný pro třídící linky, překladiště. Prodej byl naprosto
špatné rozhodnutí a to i z podnikatelského hlediska.
Ing. Hrdina – se dotázal na stanovisko představenstva ve věci pokračování žalob a odvolání
Mgr. Siostrzonek – sdělil stanovisko k případu Meteor Car, kdy doporučí představenstvu,
aby se odvolalo.
Bc. Klčo, MBA – byl pro pokračování v odvoláních
Mgr. Siostrzonek. – sdělil, že v tomto rozsahu dne 2.5.2016 informoval dozorčí radu SMO,
m. a. s.
Ing. Kuča – doporučil k záležitosti soudních sporů přizvat na 27. schůzi Rady města
Orlové předsedkyni dozorčí rady společnosti SMO, m. a. s.
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Bc. Klčo, MBA – doporučil tyto informace podat na zasedání zastupitelstva města.
Bc. Klčo, MBA – oznámil střet zájmů
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení ve znění:
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
bere na vědomí
1. informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti Orlová,
v uplynulém období
2. informace k probíhajícím soudním sporům podaným právní zástupcem SMO, městské
akciové společnosti Orlová
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
973/26
Informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti
Orlová, v uplynulém období
Rada města Orlová
bere na vědomí
1. informace o činnosti představenstva SMO, městské akciové společnosti
Orlová, v uplynulém období
2. informace k probíhajícím soudním sporům podaným právní zástupcem
SMO, městské akciové společnosti Orlová
3.06. Informativní zpráva o provozování K3 Bohumín
Ing. Matušek, MBA představil starostovi města a členům rady města Mgr. Balcara ředitele K3
Bohumín, kdy Mgr. Balcar seznámil členy rady se zkušenostmi spojenými s provozováním
sloučené organizace K3 Bohumín (kultura, kino, knihovna).
Ing. Jenčmionková – doplnila, že Mgr. Balcar kulturu, kino a knihovnu v Bohumíně slučoval.
Mgr. Balcar – nastoupil jsem v r. 2007. Od poloviny roku došlo ke sloučení kultury, kina a
knihovny. Po fúzi došlo k personálním změnám. Byly zachovány sekce kultura a knihovna,
jelikož není možné vytvořit organizaci, která bude fungovat na kulturně-knihovnické bázi.
Stále hospodaříme jakoby na dvou na sobě relativně závislých a nezávislých celcích, s tím,
že spolu se zástupkyní, která je zároveň ekonomkou a správkyní nemovitostí i co se týče
revizí a jiných záležitostí. Vykonává také správu a komunikaci s městem, dotace atd.
Vedoucí knihovny a vedoucí kultury, která má pod sebou i kino spolupracují tak, aby
docházelo k plnění úkolů, programů a expertní části.
Ing. Jenčmionková – se dotázala na výhody a nevýhody sloučené organizace
Mgr. Balcar – výhody mohou být od jednoduchého personálního leasingu, tzn. vzájemná
zastupitelnost na základní úrovni. Vlastníme jeden automobil, který využívá kultura pro
přesun techniky, protože děláme akce po celém městě. Taktéž pro knihovnu je automobil
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přínosem, jelikož můžeme distribuovat knihy do poboček knihovny. Využíváme také práci
externistů. Máme dvě pracovnice, které zajišťují úklid (kino, knihovna), plakáty, distribuci,
propagaci, aranžování. Jsou to drobnosti, s kterými umíme participovat, vypomáhat a
spolupracovat. Nevýhoda – máme o jednoho ředitele míň.
Mgr. Bc. Potyšová – se dotázala, zda mají více poboček knihoven.
Mgr. Balcar – máme knihovnu, kde máme dospělé oddělení, studovnu, dětské oddělení a
přednáškovou místnost. Pobočku máme ve Skřečoni v Záblatí a ve Starém Bohumíně. Ve
správě kultury máme knihovnu, kino, letní kino a ještě provozujeme veřejné záchody, což je
součástí areálu letního kina.
Ing. Jenčmionková – se dotázala na celkový počet zaměstnanců.
Mgr. Balcar – 16 zaměstnanců (16 a půl úvazku) a externisté (uvaděčky, pokladní).
Bc. Klčo, MBA – se dotázal, zda mají vše v jedné budově a kolik zaměstnanců má
knihovna.
Mgr. Balcar - budova kina se nachází na náměstí a knihovna se nachází o dvě ulice dál.
V knihovně jsou dvě pracovnice na dospělém oddělení. Jeden člověk pracuje na dětském
oddělení a jeden na hudebním oddělení spolu se studovnou, který se zabývá píárem (PR),
databázovými systémy a různými organizačními záležitostmi. Jedna zaměstnankyně dělá
katalogizátorku a zajišťuje pobočky ve Starém Bohumíně a Záblatí. Máme vedoucí knihovny
a zástupkyní vedoucí, která je ekonomkou a z části dělá zástupy. Poslední je půl úvazek,
který dělá pobočku ve Skřečoni.
Ing. Jenčmionková – se dotázala, jak funguje píár (PR) v rámci organizace
Mgr. Balcar – něco probíhá ve studovně, kultura posílá informace a podklady jednotlivým
umělcům. Připravujeme veškeré plakáty, tiskové zprávy a vydáváme Zpravodaj obdoba
vašeho Kalendária, s tím, že pracujeme s grafikou v barevné verzi. Začínali jsme se
základem 1 500 ks, nyní máme 3 000 ks. Zpravodaj umisťujeme v různých obchodech,
školách, nemocnicích, kdy občané si již přivykli Zpravodaj odebírat. Samozřejmě propagace
na webu. Informace rozesíláme asi na 1 000 e-mailových adres. Zpravodaj v elektronické
verzi. Využíváme možnosti tiskových zpráv – média v okolí (tištěná forma, rozhlas).
Spolupracujeme s místní televizí, s místní kabelovkou. Spolupracujeme s městskými
novinami OKO. Spolupracujeme s městem a rozesíláme pozvánky lidem, kteří jsou
registrováni do mobilních telefonů formou SMS.
Ing. Jenčmionková – se dotázala, co znamenalo slučování po technické stránce.
Mgr. Balcar – po papírové stránce změna smluv. Jediný problém nastal se Správou
sociálního zabezpečení. Byla provedena změna zřizovací listiny. Měnily se směrnice.
V těchto záležitostech probíhala dobrá spolupráce s městským úřadem.
Ing. Jenčmionková – K3 tedy stojí na mobilitě zaměstnanců a zastupitelnosti.
Mgr. Balcar – tak výrazné to není, odborné činnosti zastupovat nelze.
Mgr. Bc. Potyšová – se dotázala, kde se nachází informační centrum.
Mgr. Balcar – informační centrum máme na podatelně MěÚ Bohumín. Další pak na recepci
Penzion ve Věži a v Hotelu Pod Zeleným Dubem, kde je informační centrum otevřeno
nonstop.
strana 7 z 59

Ing. Kasaj – se dotázal, zda sloučení bylo dobré rozhodnutí
Mgr. Balcar – odpověděl, že nedokáže posoudit, zda by rozdělené organizace fungovaly
lépe. Organizace funguje dobře. Máme tým hodně dobrých lidí. Došlo k úsporám
v nákladech. Sloučením došlo k propuštění zaměstnanců v městské knihovně. Chod celé
organizace zajišťuje zástupkyně (ekonomka). Další záležitosti řešíme ve spolupráci s MěÚ
na základě uzavřené smlouvy.
Ing. Kuča – se dotázal, kolik zaměstnanců bylo při sloučení přemístěno nebo propuštěno.
Mgr. Balcar – v té době byla prováděna rekonstrukce kina, byli propuštěni dva zaměstnanci
knihovny.
Ing. Jenčmionková – se dotázala, kolik mají externistů
Mgr. Balcar – 40 externistů, kteří nemají osmihodinové úvazky
Mgr. Bc. Potyšová – kolik zaměstnanců mají na informačních centrech
Mgr. Balcar – na městě 2 + 1 stážistka, na hotelu a penzionu tuto práci vykonává recepce
Ing. Kuča – se dotázal, kolik mají promítacích dnů
Mgr. Balcar – základní projekční sada je čtvrtek, pátek, sobota, neděle. V neděli máme dvě
představení. Pokud probíhají akce, promítáme každý den. Letní kino udržujeme od
1. července až do 31. srpna.
Ing. Jenčmionková – se dotázala, jak mají zajištěno promítání v letním kině.
Mgr. Balcar – pořídili jsme dataprojektor, který má větší svítivost má dostřel na celou plochu
letního kina, má systém na DVD. Děláme různé akce pro děti atd. (Filmový festival, zdarma
vstupenky dětem za vysvědčení atd.) V letních měsících promítáme také v kinosále.
Ing. Kuča – poděkoval Mgr. Balcarovi za podané informace a Mgr. Balcarem se
rozloučil.
Ing. Kuča – konstatoval, že Orlové chybí dobrý manažer.
Členové rady města diskutovali ohledně sloučení DKMO a MěK.
Ing. Hrdina – navrhl provést výběrové řízení na ředitele, který předloží koncepci k určitému
datu
Bc. Klčo, MBA – navrhl nejprve změnit organizační strukturu ve stávajících organizacích.
Mgr. Paloncy – navrhl, aby Bc. Sušková zpracovala koncepci na MěK a dále navrhl vyhlásit
výběrovku na ředitele DKMO. Je potřeba se odrazit od počtu zaměstnanců.
Mgr. Galia – navrhl, aby Bc. Sušková a p. Herdová zpracovaly návrh organizační struktury
obou organizací
Ing. Kuča – informace Mgr. Balcara bereme na vědomí
Bc. Klčo, MBA – upozornil, že některé akce DKMO, MěK, DDM se provádějí dublovaně.
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Mgr. Bc. Potyšová – sdělila, že hovořila s paní Herdovou o sdíleném kalendáři, tak aby
vznikla spolupráce DKMO, MěK, DDM.
Ing. Hrdina – na minulé schůzi rady města jsme ke sloučení nezaujali stanovisko.
Ing. Jenčmionková – navrhla jít cestou vyhlášení výběrového řízení na ředitele DKMO
s možným výhledem na sloučení organizací – předložení koncepce.
Bc. Klčo, MBA – pokud chceme ušetřit peníze, nemusíme slučovat.
Ing. Kuča – strategická komise by měla doporučit řešení. Rada by měla komise úkolovat.
Členové rady města diskutovali o zrušení komise.
Členové rady města navrhli zadat Bc. Suškové a paní Herdové zpracování koncepce.
Ing. Hrdina – navrhl vyhlásit výběrové řízení na ředitele s předložením koncepce.
Ing. Jenčmionková – OŠKS připravit výběrové řízení na ředitele DKMO.
Mgr. Paloncy – vyhlásit výběrové řízení na ředitele DKMO s vypracováním koncepce.
Mgr. Bc. Potyšová – navrhla vyhlásit výběrové řízení na ředitele DKMO s vypracováním
koncepce – „Co dál s kulturou v Orlové“
Mgr. Matušek, MBA – upozornil, že zájemce, který se bude hlásit na ředitele DKMO a
zájemce, který se bude hlásit na ředitele sloučené organizace mohou být manažersky dost
rozdílené typy lidí.
Ing. Kuča – zadal úkol Bc. Suškové - zpracovat koncepci (vizi) MěK, s tím, že tento
úkol zadala rada města.
Starosta města Ing. Kuča vyhlásil přestávku.
Vystoupení pana Jurčeka předsedy FK Slavia k materiálu 2.26. Informativní zpráva
k vyúčtování neinvestičních dotací HC Orlová, z. s. a FK Slavie Orlová-Lutyně.
p. Jurček – v úvodu sdělil, že nic nebylo zpronevěřeno ani zcizeno. Dluh nastal
z předchozího období. Před pěti lety by kontrola zjistila ještě větší dluh. Nové vedení klubu
začalo deficit snižovat. Snažíme se splácet dluh za minulé vedení. Podal vysvětlení
k nevyúčtované částce dotace, kdy peníze byly vybrány z účtu a ………. si tyto peníze vzal
zpátky, jelikož do klubu vložil osobní půjčku. Radě města byla doručena žádost o finanční
pomoc pro pořadatele, účetní, údržbáře. (RM nedoporučila ZM schválit poskytnutí
neinvestiční dotace). Dále uvedl, že klub získal finance z nadačního programu (……) na
opravu šaten, dále klub získal a budou doručeny peníze z nadace Ministerstva školství
(………….). SMO nám přislíbilo peníze na opravy. Trenéři čekají, co bude dál. Banky nám již
nepůjčí, protože splácíme v současné době již jeden úvěr. Nechtěli bychom, aby klub
skončil. Za ukončení v Krajských přeborech v divizi a v žákovských soutěžích by klubu po
ukončení činnosti hrozila pokuta …………. Pokud by se klub rozpadl, tak by se do Orlové již
nikdy nevrátil.
Ing. Kuča – se dotázal Ing. Hrdiny na názor sportovní komise
Ing. Hrdina – sportovní komise je proti. Prominutí má vazbu na smlouvu na dodatek č. 1 a
dodatek č. 2. Pokud bychom klubu částku odpustili a zároveň bychom snížili dotaci na příští
rok, tak o žádné peníze nepřicházíme. O celé situaci musí rozhodnout zastupitelstvo.
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Ing. Kuča – v případě převodu financí z dotací bychom narazili na problém - konec jedné a
začátek nové smlouvy
Bc. Klčo, MBA – pokud by klub přestal fungovat, hřiště by bylo prázdné. Peníze čerpané z
dotace musí být řádně vyúčtovány.
Ing. Kuča – prominutí budou ostatní kluby vnímat jako precedent.
Ing. Kuča poděkoval p. Jurčekovi.
Členové rady města pokračovali v projednávání materiálů rady města.
2.02. Aktuální stav finančních rezerv města
Tento materiál uvedla Ing. Jenčmionková.
Ing. Hrdina – výpadek příjmů od společnosti OKD je asi jistý.
Ing. Kuča – OKD tyto peníze odvádí státu a stát peníze přerozděluje obcím. V případě, že
by peníze státu neodvedli, stali by se dlužníky státu a stát by je znárodnil. OKD úhradu za
dobývací prostor již zaslalo. Doplnil, že v pondělí proběhla schůzka Ing. Tabáškem
a Ing. Hadravou, PhD.
Bc. Klčo, MBA – někteří členové ze strategické komise ohledně příjmů z OKD a příjmů
z automatů šíří mylné informace.
Ing. Jenčmionková – sdělila, že se zúčastnila konference, kde bylo řečeno, že finance za
hazard bude mít pouze Praha a kompenzací pro obce bude nárůst DPH.
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
bere na vědomí
aktuální stav finančních rezerv města a výši provozního salda k 31. 3. 2016
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
974/26
Aktuální stav finančních rezerv města
Rada města Orlová
bere na vědomí
aktuální stav finančních rezerv města a výši provozního salda k 31. 3. 2016
2.03. Poskytování příspěvku na ošacení (ošatného)
Tento materiál uvedla Ing. Jenčmionková.
Návrh na usnesení
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Rada města Orlová
1. zrušuje
poskytování odměn osobám pověřeným provádět významné společenské události města a
osobám oprávněným uzavírat manželství, schválené usnesením Rady města Orlová č. 8/1
ze dne 22. 11. 2006
2. schvaluje
příspěvek na ošacení (ošatné) v souvislosti se zajišťováním slavnostních obřadů (občanský
sňatek) a společenských obřadů (vítání občánků, svatební výročí) uvolněným členům
Zastupitelstva města Orlová, pověřeným členům Zastupitelstva města Orlová, matrikářům
matričního úřadu a pověřeným zaměstnancům města zařazeným do Městského úřadu
Orlová v paušální výši 500,- Kč za obřadní den
3. stanoví
účinnost tohoto usnesení dnem 1. 6. 2016
Ing. Jenčmionková – sdělila, že došlo pouze k úpravě pojmů. Navrhla doplnění usnesení
Návrh na usnesení s doplněním
Rada města Orlová
4. bere na vědomí
prohlášení 2. místostarostky Ing. Petry Jenčmionkové vzdání se příspěvku na ošacení
v souvislosti se zajišťováním slavnostních obřadů (občanský sňatek) a společenských
obřadů (vítání občánků, svatební výročí)
Mgr. Bc. Potyšová – domnívala jsem se, že k platu za funkci místostarostky již žádná
odměna nenáleží.
Ing. Kuča – podal protinávrh
Protinávrh
Rada města Orlová
schvaluje
příspěvek na ošacení (ošatné) v souvislosti se zajišťováním slavnostních obřadů (občanský
sňatek) a společenských obřadů (vítání občánků, svatební výročí) matrikářům matričního
úřadu a pověřeným zaměstnancům města zařazeným do Městského úřadu Orlová v
paušální výši 500,- Kč za obřadní den
Ing. Kuča – dal hlasovat o protinávrhu
Protinávrh
Rada města Orlová
1. zrušuje
poskytování odměn osobám pověřeným provádět významné společenské události města a
osobám oprávněným uzavírat manželství, schválené usnesením Rady města Orlová č. 8/1
ze dne 22. 11. 2006
2.schvaluje
příspěvek na ošacení (ošatné) v souvislosti se zajišťováním slavnostních obřadů (občanský
sňatek) a společenských obřadů (vítání občánků, svatební výročí) matrikářům matričního
úřadu a pověřeným zaměstnancům města zařazeným do Městského úřadu Orlová v
paušální výši 500,- Kč za obřadní den
3. stanoví
účinnost tohoto usnesení dnem 1. 6. 2016
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Rada města Orlová hlasovala o protinávrhu a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Přijaté usnesení
975/26
Poskytování příspěvku na ošacení (ošatného)
Rada města Orlová
1. zrušuje
poskytování odměn osobám pověřeným provádět významné společenské
události města a osobám oprávněným uzavírat manželství, schválené
usnesením Rady města Orlová č. 8/1 ze dne 22. 11. 2006
2. schvaluje
příspěvek na ošacení (ošatné) v souvislosti se zajišťováním slavnostních
obřadů (občanský sňatek) a společenských obřadů (vítání občánků, svatební
výročí) matrikářům matričního úřadu a pověřeným zaměstnancům města
zařazeným do Městského úřadu Orlová v paušální výši 500,- Kč za obřadní
den
3. stanoví
účinnost tohoto usnesení dnem 1. 6. 2016
2.04. Výsledky hospodaření města za období 1-3/2016
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
bere na vědomí
výsledky hospodaření města za období 1-3/2016 včetně doporučení finančního odboru
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
976/26
Výsledky hospodaření města za období 1-3/2016
Rada města Orlová
bere na vědomí
výsledky hospodaření města za období 1-3/2016 včetně doporučení
finančního odboru
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2.05. Odpisový plán na rok 2016 příspěvková organizace Domov Vesna – změna
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v
souladu s ustanovením § 31, odst. 1., písm. a) zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2016 příspěvkové organizaci, zřízené městem Orlová
Domov Vesna, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová – Lutyně
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
977/26
Odpisový plán na rok 2016 příspěvková organizace Domov Vesna –
změna
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění a v souladu s ustanovením § 31, odst. 1., písm. a) zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
změnu odpisového plánu na rok 2016 příspěvkové organizaci, zřízené
městem Orlová Domov Vesna, příspěvková organizace, Kpt. Jaroše 999, 735
14 Orlová – Lutyně
2.06. Domov Vesna, příspěvková organizace - souhlas zřizovatele s přijetím účelové
neinvestiční dotace určené k financování sociálních služeb od statutárního města
Karviná, města Petřvald a nadačního příspěvku Nadace OKD
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a písm. b), odst. 5, § 27, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
1. přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 50 000,-- Kč příspěvkovou organizací Domov
Vesna, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně od poskytovatele statutární město Karviná
2. přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 40 000,-- Kč příspěvkovou organizací Domov
Vesna, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně od poskytovatele statutární město Petřvald
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3. přijetí nadačního příspěvku ve výši 40 000,-- Kč příspěvkovou organizací Domov Vesna,
Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně od poskytovatele Nadace OKD, Lihovarská
10/1199, 716 00 Ostrava-Radvanice
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
978/26
Domov Vesna, příspěvková organizace - souhlas zřizovatele s přijetím
účelové neinvestiční dotace určené k financování sociálních služeb od
statutárního města Karviná, města Petřvald a nadačního příspěvku
Nadace OKD
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a písm. b), odst. 5, § 27, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
1. přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 50 000,-- Kč příspěvkovou
organizací Domov Vesna, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně od
poskytovatele statutární město Karviná
2. přijetí účelové neinvestiční dotace ve výši 40 000,-- Kč příspěvkovou
organizací Domov Vesna, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně od
poskytovatele statutární město Petřvald
3. přijetí nadačního příspěvku ve výši 40 000,-- Kč příspěvkovou organizací
Domov Vesna, Kpt. Jaroše 999, 735 14 Orlová-Lutyně od poskytovatele
Nadace OKD, Lihovarská 10/1199, 716 00 Ostrava-Radvanice
2.07. Doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí bytů v domech s pečovatelskou službou
do nájmu pro II. pololetí 2016
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pořadí žadatelů o poskytnutí bytů v domech s pečovatelskou službou do nájmu pro II.
pololetí 2016 v DPS Orlová-Lutyně vel. 0+1, 0+2 a Orlová-Město, Altenheim, vel. 0+1, 1+1
dle přílohy č. 1
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
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ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
979/26
Doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí bytů v domech s pečovatelskou
službou do nájmu pro II. pololetí 2016
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102, odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
pořadí žadatelů o poskytnutí bytů v domech s pečovatelskou službou do
nájmu pro II. pololetí 2016 v DPS Orlová-Lutyně vel. 0+1, 0+2 a Orlová-Město,
Altenheim, vel. 0+1, 1+1 dle přílohy č. 1
2.08. Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace - souhlas zřizovatele s
přijetím nadačního příspěvku od Nadace OKD
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a písm. b), odst. 5, § 27, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
přijetí účelově určeného nadačního příspěvku ve výši 50 000,-- Kč od poskytovatele Nadace
OKD, Lihovarská 10/1199, 716 00 Ostrava-Radvanice na 3. ročník Orlovských múz
příspěvkovou organizací Sociální služby města Orlová, Adamusova 1269, 735 14 OrlováLutyně
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
980/26
Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace - souhlas
zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku od Nadace OKD
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a písm. b), odst. 5, § 27, zákona č. 250/2000 Sb., o
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
přijetí účelově určeného nadačního příspěvku ve výši 50 000,-- Kč od
poskytovatele Nadace OKD, Lihovarská 10/1199, 716 00 Ostrava-Radvanice
na 3. ročník Orlovských múz příspěvkovou organizací Sociální služby města
Orlová, Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně
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2.09. Sociální služby města Orlová, příspěvková organizace – žádost o souhlas
zřizovatele se zapojením a podáním žádosti do projektu z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Těšínské Slezsko
Tento materiál uvedla Mgr. Bc. Potyšová. Na schůzi rady města byla přizvána Bc. Buzková.
Bc. Buzková – do projektu se zapojí Domov pro seniory Pohoda, Domov pro seniory
Kamenec, Dom opieky spolecznej Gorzyce a Rybnik. Sociální služby města Orlová budou
pátým prvkem projektu. Projekt bude financován z vlastních zdrojů a vyúčtován bude
v následujícím roce (2017). Spolufinancování organizace činí 15%. Každá organizace
uspořádá dvě akce, které se zúčastní všech pět organizací (jedna pro zaměstnance, jedna
pro uživatele). Příspěvková organizace uspořádá dvoudenní vzdělávací akci pro
zaměstnance organizací, která bude zaměřena na specifika komunikace u osob s tělesným
postižením, seniorů a u osob s výskytem kognitivních poruch. Druhou organizovanou akcí
budou Orlovské múzy, festival, kterého se zúčastní uživatelé sociálních služeb - zdravotně
postižení z ČR a z Polska v rámci přeshraniční spolupráce.
Mgr. Bc. Potyšová – jsme již zapojeni do projektu ERASMUS. Dotázala se, zda peníze
z rezervního fondu nelze využít jiným způsobem.
Bc. Buzková – rezervní fond lze využít na pouze na inovaci a rozvoj.
Ing. Kuča – peníze z rezervního fondu, by se měly využít lépe. Rodiče postižených dětí by
uvítali, kdybychom děti převezli do centra města.
Bc. Buzková – automobil je desinfikován pro služby denního stacionáře a rozvoz obědů.
Doporučila spíše rozšířit smlouvu se službou Senior taxi.
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších
předpisů a písm. d), odst. 5, § 27, zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
příspěvkové organizaci Sociální služby města Orlová, Adamusova 1269, 735 14 OrlováLutyně zapojení se do projektu z Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko a
podání žádosti na projekt „Partnerství slezské pětky“
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto neschválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 3
PROTI: 5
ZDRŽEL SE: 1
K tomuto materiálu nebylo přijato usnesení.
2.10. Předběžná kalkulace finančních nákladů na realizaci úkolů stanovených
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Orlová na období 2016-2018
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.
Mgr. Galia – se dotázal, zda domovy se zvláštním režimem jsou potřebné.
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Bc. Buzková – domovy se zvláštním režimem ubytovávají klienty, jako jsou např. alkoholici,
kdy takové klienty nemáme kde umístit. Vesna ani Pohoda takové klienty nepřijímá. Nejbližší
zařízení je v Čechách. Čekáme na nový sociální zákon, podle kterého by obce musely
vlastnit sociální byty.
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
na základě usnesení Zastupitelstva města Orlová č. 185/11 ze dne 14. 12. 2015
doporučuje
Zastupitelstvu města Orlová vzít na vědomí
předběžnou kalkulaci finančních nákladů na realizaci úkolů stanovených Střednědobým
plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Orlová na období 2016-2018
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Přijaté usnesení
981/26
Předběžná kalkulace finančních nákladů na realizaci úkolů stanovených
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Orlová na
období 2016-2018
Rada města Orlová
na základě usnesení Zastupitelstva města Orlová č. 185/11 ze dne 14. 12.
2015
doporučuje
Zastupitelstvu města Orlová vzít na vědomí
předběžnou kalkulaci finančních nákladů na realizaci úkolů stanovených
Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb ve městě Orlová na období
2016-2018
2.11. Návrhy a doporučení komisí k projednání Radou města Orlová
Tento materiál uvedl Ing. Kajan.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
bere na vědomí
doporučení Komise pro strategický rozvoj města vzešlá z jednání komise dne 13. 4. 2016
Ing. Hrdina – navrhl doplnění usnesení
Rada města Orlová
ukládá
odboru výstavby požádat MMR o dotaci na „Zpracování územní studie krajiny pro správní
obvod obce Orlová“
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Bc. Klčo, MBA – návrh vzešel ze strategické komise, doporučil dotázat se Ing. Szotkowské,
zda územní studii krajiny město potřebuje.
Ing. Hrdina – zpracování studie je jednou z podmínek pro dotaci na strategický plán.
Ing. Jenčmionková – sdělila, že zpracování územní studie krajiny projednávala
Bc. Grúberem, který vzhledem k situaci OKD zpracování doporučil.
Ing. Kuča – se dotázal, zda se bude čekat se strategickým plánem na územní studii krajiny.
Na schůzi rady města byla přizvána Ing. Szotkowská, která sdělila, že ke strategickému
plánu bude potřebovat pouze územní plán.
Ing. Kuča přerušil projednávání tohoto materiálu a doporučil přizvat k vysvětlení
Bc. Grúbera.
2.12. Rezignace a jmenování tajemníka komise Rady města Orlová
Tento materiál uvedl Ing. Kajan.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v
platném znění,
1.bere na vědomí
informaci o rezignaci Ing. Markéty Mokrošové na funkci tajemníka Komise pro problematiku
hornictví a životního prostředí
2.jmenuje
tajemníkem Komise pro problematiku hornictví a životního prostředí Ing. Lucii Komínkovou
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
CHYBĚL: 1
Přijaté usnesení
983/26
Rezignace a jmenování tajemníka komise Rady města Orlová
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní
zřízení), v platném znění,
1.bere na vědomí
informaci o rezignaci Ing. Markéty Mokrošové na funkci tajemníka Komise pro
problematiku hornictví a životního prostředí
2.jmenuje
tajemníkem Komise pro problematiku hornictví a životního prostředí
Ing. Lucii Komínkovou
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2.13. Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 11 – odbor správy úřadu
Tento materiál uvedl Ing. Kajan.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
schvaluje
1.1.
rozpočtové opatření č. 34* - nákup rozklikávacího rozpočtu – přesun z kapitálových
výdajů do běžných výdajů (98 tis. Kč)
1.2.

rozpočtové opatření č. 42 - úhrada nákladů souvisejících se zabezpečením činnosti
vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (3 469 tis. Kč)

Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
CHYBĚL: 1
Přijaté usnesení
984/26
Úpravy rozpočtu roku 2016 ORJ 11 – odbor správy úřadu
Rada města Orlová
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 34* - nákup rozklikávacího rozpočtu – přesun z
kapitálových výdajů do běžných výdajů (98 tis. Kč)
2.

rozpočtové opatření č. 42 - úhrada nákladů souvisejících se
zabezpečením činnosti vykonávaných v oblasti sociálně-právní ochrany
dětí (3 469 tis. Kč)

2.14. Jednací řád Rady města Orlová
Tento materiál uvedl Ing. Kajan.
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení s doplněním termínu do 31.5.2016
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1. vydává
Jednací řád Rady města Orlová ve znění předloženého návrhu s úpravami dle připomínek
Rady města Orlová
2. ukládá
tajemníkovi úřadu
2.1. vypracovat konečné znění Jednacího řádu Rady města Orlová podle bodu 1. tohoto
usnesení
2.2. předložit Jednací řád Rady města Orlová podle bodu 1. a 2.1. tohoto usnesení
starostovi města k podpisu do 31.5.2016
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Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
CHYBĚL: 1
Přijaté usnesení
985/26
Jednací řád Rady města Orlová
Rada města Orlová
v souladu s § 101 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v
platném znění,
1. vydává
Jednací řád Rady města Orlová ve znění předloženého návrhu s úpravami dle
připomínek Rady města Orlová
2. ukládá
tajemníkovi úřadu
2.1. vypracovat konečné znění Jednacího řádu Rady města Orlová podle
bodu 1. tohoto usnesení
2.2. předložit Jednací řád Rady města Orlová podle bodu 1. a 2.1. tohoto
usnesení starostovi města k podpisu do 31.5.2016
3.04. Schválení nájemní smlouvy – operativní leasing vozidla
Tento materiál uvedl Ing. Kajan.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
schvaluje
Rámcovou smlouvu o operativním nájmu se službami včetně smlouvy o nájmu vozidla Škoda
Octavia
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Přijaté usnesení
986/26
Schválení nájemní smlouvy – operativní leasing vozidla
Rada města Orlová
schvaluje
Rámcovou smlouvu o operativním nájmu se službami včetně smlouvy o nájmu
vozidla Škoda Octavia
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2.15. Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly DKMO za rok 2015
Ing. Kuča informoval, že 10.5.2016 byla doručena odpověď na výtky vyplývající
z veřejnoprávní kontroly DKMO. Na schůzi rady města byl přizván Ing. Jeřábek.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
bere na vědomí
Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly DKMO za rok 2015
Ing. Jeřábek – uvedl, že proběhla důsledná kontrola, při které byl zjištěn nárůst „dohod“
(nárůst II. pololetí oproti I. pololetí). Požádali jsme o provedení rozboru. Rozbor byl doručen.
Při kontrole inventarizačních soupisů u obalů (sudů) bylo zjištěno manko, které vzniklo v létě
při převozu sudů z Letního kina do restaurace DKMO. V této době došlo k výměně pracovnic
na pozici provozní restaurace, kdy při předání funkce nebyla provedena mimořádná
inventarizace restaurace a řádné předání protokolem nebo zápisem. Podle sdělení bylo vše
předáno pouze ústně. Paní ředitelka protokol nevyžadovala. Z uvedeného nelze
jednoznačně určit, ve kterém období a za čí odpovědnosti rozdíly vznikly. Členové kontroly
požadovali dořešení. Uskutečnilo se jednání škodní komise a byla jednoznačně určena
odpovědnost nové provozní. Dodavatel a správce software, který eviduje pohyb obalů
připustil možnost, že k tomu mohlo dojít již 30.6., tedy před nástupem nové provozní. Část
odpovědnosti vzala na sebe předchozí provozní. Nová provozní cítila odpovědnost za to, že
při předání funkce nebyla provedena a řádně zdokumentovaná inventura. Škodní komise
doporučuje uplatnit nárok škody v plné výši a předepsat škodu k úhradě oběma provozním.
V informacích - doporučení k nápravnému opatření je uvedeno, že obě provozní s uznáním
dluhu souhlasily a manko bylo uhrazeno v plné výši. Členové kontroly doporučili provést
hloubkovou kontrolu.
Ing. Hrdina – navrhl doplnit usnesení
Doplnění usnesení
Rada města Orlová
ukládá
odboru školství kultury a sportu připravit výběrové řízení na společnost, která provede
hloubkovou kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové termín
do 31.5.2016
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení s doplněním
Návrh na usnesení s doplněním
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
1.bere na vědomí
Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly DKMO za rok 2015
2.ukládá
odboru školství kultury a sportu připravit výběrové řízení na společnost, která provede
hloubkovou kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Dům kultury města Orlové termín
do 31.5.2016
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
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PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
987/26
Zpráva o výsledku veřejnosprávní kontroly DKMO za rok 2015
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
1.bere na vědomí
Zprávu o výsledku veřejnosprávní kontroly DKMO za rok 2015
2. ukládá
odboru školství kultury a sportu připravit výběrové řízení na společnost, která
provede hloubkovou kontrolu hospodaření příspěvkové organizace Dům
kultury města Orlové termín do 31.5.2016
Ing. Jeřábek – sdělil, že v současné době zpracovává závěry a výstupy z provedených
kontrol ve sportovním klubu FK Slavia a HC Orlová. Podal předběžné informace.
Pokračování projednávání bodu 2.11.
2.11. Návrhy a doporučení komisí k projednání Radou města Orlová
Na schůzi RM byl přizván Bc. Grúber. Ing. Kuča sdělil, že v průběhu diskuze se členové rady
města dotazovali, jaký bude mít zpracování územní studie krajiny přínos, jaké jsou následné
a navazující efekty a k čemu se studie dá využít.
Bc. Grúber – územní studie je podklad podle stavebního zákona tzn., že je to podklad pro
rozhodování stavebních úřadů a jiných institucí, která nemá závaznost územního plánu,
protože se veřejně neprojednává a neschvaluje ji zastupitelstvo a ani žádný jiný orgán.
Opatření, které ze studie vzejdou, se promítnou do územních plánů obcí. Územní studie by
se nepořizovala pouze pro Orlovou, ale pro území obce s rozšířenou působností (Petřvald,
Doubrava). Územní studie krajiny je nová záležitost. V současné době se dokončuje územní
studie krajiny, kterou si jako pilotní objednalo Ministerstvo pro místní rozvoj. Územní studie
by měla dvě části analytickou a návrhovou. Návrhová část by se dala využít ve strategickém
plánu. Původně jsem zastával názor, že území Orlové je na zpracování územní studie krajiny
malé. S problémy se potýkají všechny obce v okresu Karviná. Na Ministerstvu pro místní
rozvoj jsme prověřovali, zda není možné, aby žádost o dotaci mohlo podat sdružení obcí
s rozšířenou působností, ale to bohužel nelze. Ministerstvo pro místní rozvoj bude vyhlašovat
národní dotační program. V rámci programu bude financování s 10% spoluúčastí obcí. 90 %
bude dotace z národního dotačního programu a Ministerstvo životního prostředí bude
vyhlašovat další dotační program, z kterého by se zbylých 10 % dofinancovalo.
Ing. Jenčmionková – se dotázala, co bylo důvodem, že ministerstvo začalo zpracování
územní studie krajiny podporovat.
Bc. Grúber - důvod proč se územní studie krajiny začala razit je ten, že doposud se v
územních plánech řeší pouze územně zastavitelné plochy a krajina byla řešena okrajově.
Krajinou se zabývaly pouze dokumentace Ministerstva životního prostředí a to především
ochranářské záležitosti.
Ing. Jenčmionková – se dotázala, zda má smysl územní studii pro Orlovou zpracovávat.
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Bc. Grúber – odpověděl, že impulsem pro zpracování studie byla současná situace v OKD.
Doplnil, že o zpracování územní studie krajiny nemusí rozhodovat zastupitelstvo.
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení s doplněním
Návrh na usnesení s doplněním
Rada města Orlová
v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
1.bere na vědomí
doporučení Komise pro strategický rozvoj města vzešlá z jednání komise dne 13. 4. 2016
2.schvaluje
podání žádosti o dotaci na zpracování projektu „Zadání územní studie krajiny pro správní
obvod obce s rozšířenou působností“
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Přijaté usnesení
982/26
Návrhy a doporučení komisí k projednání Radou města Orlová
Rada města Orlová
v souladu s § 122 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), v
platném znění,
1.bere na vědomí
doporučení Komise pro strategický rozvoj města vzešlá z jednání komise dne
13. 4. 2016
2.schvaluje
podání žádosti o dotaci na zpracování projektu „Zadání územní studie krajiny
pro správní obvod obce s rozšířeno působností“
2.16. Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění,
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 32 - dotace Městské knihovně Orlová na projekt „Vybudování
pobočky knihovny“ (36 tis. Kč)
2. rozpočtové opatření č. 33 – příspěvek MŠ Na Vyhlídce 1143 na vybavení odloučeného
pracoviště (20 tis. Kč)
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Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
988/26
Úprava rozpočtu roku 2016 ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění, a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění,
schvaluje
1. rozpočtové opatření č. 32 - dotace Městské knihovně Orlová na projekt
„Vybudování pobočky knihovny“ (36 tis. Kč)
2. rozpočtové opatření č. 33 – příspěvek MŠ Na Vyhlídce 1143 na vybavení
odloučeného pracoviště (20 tis. Kč)
2.17. Změny členů školských rad při základních školách v Orlové na období 2015-2017
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s § 167 zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním, vyšším
odborném a jiném vzdělávání (dále jen“ školský zákon“), v platném znění, a v souladu se
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění,
bere na vědomí
změnu ve složení školské rady při Základní škole Orlová-Lutyně Školní 862 okres Karviná,
příspěvkové organizaci, a Základní škola Orlová-Lutyně K. Dvořáčka 1230 okres Karviná,
příspěvkové organizaci
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
989/26
Změny členů školských rad při základních školách v Orlové na období
2015-2017
Rada města Orlová
v souladu s § 167 zákona č. 561/2004., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen“ školský zákon“), v platném
znění, a v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění,
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bere na vědomí
změnu ve složení školské rady při Základní škole Orlová-Lutyně Školní 862
okres Karviná, příspěvkové organizaci, a Základní škola Orlová-Lutyně K.
Dvořáčka 1230 okres Karviná, příspěvkové organizaci
2.18. Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace Svatováclavskému
hudebnímu festivalu, o.s.
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace Svatováclavskému
hudebnímu festivalu, o.s. na realizaci koncertu konaného v Orlové v rámci 13. ročníku
Svatováclavského hudebního festivalu 2016
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Přijaté usnesení
990/26
Veřejnoprávní
smlouva
o
poskytnutí
neinvestiční
dotace
Svatováclavskému hudebnímu festivalu, o.s.
Rada města Orlová
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění
schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
Svatováclavskému hudebnímu festivalu, o.s. na realizaci koncertu konaného v
Orlové v rámci 13. ročníku Svatováclavského hudebního festivalu 2016
2.19. Schválení odměn ředitelům školských příspěvkových organizací za období
10/2015 - 03/2016
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.
Mgr. Bc. Potyšová – doplnila informaci o plnění mimořádných úkolů ředitelů.
PaedDr. Plošková – informovala, že od 1.9.2016 bude na ZŠ K. Dvořáčka fungovat
pobočka MěK.
Mgr. Galia – navrhl udělit ředitelům všech základních škol odměnu ve stejné výši …. Kč za
odvahu projevenou ve spolupráci při protidrogové prevenci.
Členové rady města navrhli udělit odměny ve výši:
Mgr. Zdeněk Nowak, ředitel Základní školy K. Dvořáčka 1230 Orlová-Lutyně ve výši ….. Kč
Mgr. Věra Vrlíková, ředitelka Základní školy Jarní 400 Orlová-Poruba ve výši ….. Kč
Mgr. Hana Rettová, ředitelka Základní školy Školní 862 Orlová-Lutyně ve výši ….. Kč
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Mgr. Kamil Paloncy, ředitel Základní školy U Kapličky 959 Orlová-Lutyně ve výši ….. Kč
Mgr. Milan Fus, ředitel Základní školy Ke Studánce 1050 Orlová-Lutyně ve výši ….. Kč
Mgr. Irena Kněžíková, pověřená vedením Základní školy Mládí 726 Orlová-Lutyně
ve výši ….. Kč
Mgr. Halina Sikorová, ředitelka Základní a mateřské školy s polským vyuč. jazykem Orlová
ve výši ….. Kč
Mgr. Marie Bardoňová, ředitelka Mateřské školy Okružní 917 Orlová-Lutyně ve výši ….. Kč
Mgr. Jana Valošková, ředitelka Mateřské školy K. Dvořáčka 1228 Orlová-Lutyně
ve výši ….. Kč
Mgr. Yvona Dluhošová, ředitelka Mateřské školy Na Vyhlídce 1143 Orlová-Lutyně
ve výši ….. Kč
Mgr. Jana Šertlerová, ředitelka Domu dětí a mládeže Orlová ve výši ….. Kč
Mgr. Paloncy – oznámil střet zájmů.
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 166 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje
odměny ředitelům školských příspěvkových organizací za plnění mimořádných úkolů v
období 10/2015 – 03/2016
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3
Přijaté usnesení
991/26
Schválení odměn ředitelům školských příspěvkových organizací za
období 10/2015 - 03/2016
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102, odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ust. § 166 zákona č.
561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
schvaluje
odměny ředitelům školských příspěvkových organizací za plnění mimořádných
úkolů v období 10/2015 – 03/2016
2.20. Nominace na ocenění z oblasti kultury a zájmové činnosti
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková. Navrhla ocenění provést na zasedání
zastupitelstva dne 20.06.2016.
Mgr. Galia – ocenění by mělo být na konci roku.
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Návrh na usnesení
Rada města Orlová
1. schvaluje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
1.

poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3392 –
zájmová činnost v kultuře (variabilní fond kultury), pol. 5240 – neinvestiční nedotační
transfery neziskovým a podobným organizacím nominovaným kulturním kolektivům za
rok 2015:

kategorie „Ocenění za přínosnou práci v oblasti kultury“
1.1.
Sborové a instrumentální studio Orlová, spolek, IČ: 68899084, ve výši 4.000 Kč
kategorie „Talent“
1.2.
Taneční Klub Kmit, z.s., IČ: 04021291, ve výši 4.000 Kč
2.

poskytnutí finančního daru z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu,
§ 3392 – zájmová činnost v kultuře (variabilní fond kultury), pol. 5492 – dary
obyvatelstvu fyzickým osobám nominovaným nejlepším jednotlivcům v oblasti kultury za
rok 2015

kategorie „Významná osobnost kultury“
2.1.
Gabriela Kristen ve výši 2.000 Kč
2.2.
Věra Böhmová ve výši 2.000 Kč
3.

poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3429 –
variabilní fond zájmové činnosti, pol. 5240 – neinvestiční nedotační transfery neziskovým
a podobným organizacím, nominovanému kolektivu za rok 2015

kategorie „Ocenění za přínosnou práci v organizaci“
Český svaz chovatelů Základní organizace Orlová-Poruba,IČ: 48004332, ve výši 4.000
Kč
4.

poskytnutí peněžního daru z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3429 –
variabilní fond zájmové činnosti, pol. 5492 – dary obyvatelstvu – nominovaným
jednotlivcům za rok 2015

kategorie „Ocenění za přínosnou práci v organizaci“
4.1.
Veronika Krejčiříková ve výši 2.000 Kč
4.2.
Marie Prášilová ve výši 2 000 Kč
4.3.
Václav Kijonka ve výši 2.000 Kč
4.4.
Ing. Marian Jędrzejczyk ve výši 2 000 Kč
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1

strana 27 z 59

Přijaté usnesení
992/26
Nominace na ocenění z oblasti kultury a zájmové činnosti
Rada města Orlová
1. schvaluje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění
1. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu,
§ 3392 – zájmová činnost v kultuře (variabilní fond kultury), pol. 5240 –
neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím
nominovaným kulturním kolektivům za rok 2015:
kategorie „Ocenění za přínosnou práci v oblasti kultury“
1.1.
Sborové a instrumentální studio Orlová, spolek, IČ: 68899084, ve
výši 4.000 Kč
kategorie „Talent“
1.2.
Taneční Klub Kmit, z.s., IČ: 04021291, ve výši 4.000 Kč
2. poskytnutí finančního daru z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu,
§ 3392 – zájmová činnost v kultuře (variabilní fond kultury), pol. 5492 –
dary obyvatelstvu fyzickým osobám nominovaným nejlepším jednotlivcům
v oblasti kultury za rok 2015
kategorie „Významná osobnost kultury“
2.1.
Gabriela Kristen ve výši 2.000 Kč
2.2.
Věra Böhmová ve výši 2.000 Kč
3. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu,
§ 3429 – variabilní fond zájmové činnosti, pol. 5240 – neinvestiční
nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím, nominovanému
kolektivu za rok 2015
kategorie „Ocenění za přínosnou práci v organizaci“
Český svaz chovatelů Základní organizace Orlová-Poruba, IČ: 48004332,
ve výši 4.000 Kč
4. poskytnutí peněžního daru z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, §
3429 – variabilní fond zájmové činnosti, pol. 5492 – dary obyvatelstvu –
nominovaným jednotlivcům za rok 2015
kategorie „Ocenění za přínosnou práci v organizaci“
4.1.
Veronika Krejčiříková ve výši 2.000 Kč
4.2.
Marie Prášilová ve výši 2 000 Kč
4.3.
Václav Kijonka ve výši 2.000 Kč
4.4.
Ing. Marian Jędrzejczyk ve výši 2 000 Kč
2.21. Nominace na ocenění z oblasti práce s dětmi a mládeží a školství
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková. V kategorii „Ocenění za přínosnou práci s dětmi a
mládeží“ jsou navrženy dvě varianty.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
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schvaluje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
1. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3113 –
základní školypol. 5492 – dary obyvatelstvu fyzickým osobám nominovaným nejlepším
jednotlivcům v oblasti školství za rok 2015:
kategorie „Významná pedagogická osobnost“
1.1. Mgr. Terezie Dörrerová ve výši 3.000 Kč;
1.2. Bc. Eleonora Karásková ve výši 3.000 Kč;
kategorie „Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost“
1.3. p. Vlasta Koutníková ve výši 3.000 Kč;
1.4. Mgr. Eva Kunčíková ve výši 3.000 Kč;
1.5. Mgr. Miluše Rentová ve výši 3.000 Kč;
1.6. Ing. Romana Zapletalová ve výši 3.000 Kč.
2. poskytnutí finančního daru z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3421 využití
volného času dětí a mládeže (variabilní fond pro děti a mládež), pol. 5492 – dary
obyvatelstvu fyzickým osobám nominovaným nejlepším jednotlivcům v oblasti práce s dětmi
a mládeží za rok 2015:
kategorie „Ocenění za přínosnou práci s dětmi a mládeží“
VARIANTA 1
2.1. za TJ SOKOL Orlová …………………………..ve výši 2.000 Kč
2.2. za Dům dětí a mládeže Orlová, příspěvkovou organizaci, ……..ve výši 2.000 Kč
VARIANTA 2
2.1. Mgr. Filip Nieč ve výši 2.000 Kč;
2.2. Drahoslava Věčorková ve výši 2.000 Kč;
2.3. Silvie Tůmová ve výší 2.000 Kč;
2.4. Radomíra Chrástecká ve výši 2.000 Kč.
3. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3421 – využití
volného času dětí a mládeže (variabilní fond pro děti a mládež), pol. 5240 – neinvestiční
nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím nominovaným kolektivům za rok
2015:
kategorie „Ocenění za přínosnou práci s dětmi a mládeží“
3.1.
Benjamín Orlová, z. s., IČ: 02506645, ve výši 3.000 Kč
Členové rady města navrhli doplnit u Varianty 1 za TJ SOKOL Orlová Drahoslava Věčorková
ve výši 2.000 Kč, za Dům dětí a mládeže Orlová, příspěvkovou organizaci, Radomíra
Chrástecká ve výši 2.000 Kč
Ing. Kuča - dal hlasovat o návrhu na usnesení Varianta 1
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
schvaluje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
1. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3113 –
základní školypol. 5492 – dary obyvatelstvu fyzickým osobám nominovaným nejlepším
jednotlivcům v oblasti školství za rok 2015:
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kategorie „Významná pedagogická osobnost“
1.1. Mgr. Terezie Dörrerová ve výši 3.000 Kč;
1.2. Bc. Eleonora Karásková ve výši 3.000 Kč;
kategorie „Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost“
1.3. p. Vlasta Koutníková ve výši 3.000 Kč;
1.4. Mgr. Eva Kunčíková ve výši 3.000 Kč;
1.5. Mgr. Miluše Rentová ve výši 3.000 Kč;
1.6. Ing. Romana Zapletalová ve výši 3.000 Kč.
2. poskytnutí finančního daru z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3421 využití
volného času dětí a mládeže (variabilní fond pro děti a mládež), pol. 5492 – dary
obyvatelstvu fyzickým osobám nominovaným nejlepším jednotlivcům v oblasti práce s dětmi
a mládeží za rok 2015:
kategorie „Ocenění za přínosnou práci s dětmi a mládeží“
VARIANTA 1
2.1. za TJ SOKOL Orlová Drahoslava Věčorková ve výši 2.000 Kč
2.2. za Dům dětí a mládeže Orlová, příspěvkovou organizaci, Radomíra Chrástecká ve
výši 2.000 Kč
3. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3421 – využití
volného času dětí a mládeže (variabilní fond pro děti a mládež), pol. 5240 – neinvestiční
nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím nominovaným kolektivům za rok
2015:
kategorie „Ocenění za přínosnou práci s dětmi a mládeží“
3.1.
Benjamín Orlová, z. s., IČ: 02506645, ve výši 3.000 Kč
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení Varianta 1 s doplněním jmen a toto
schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Přijaté usnesení
993/26
Nominace na ocenění z oblasti práce s dětmi a mládeží a školství
Rada města Orlová
schvaluje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění
1. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, §
3113 – základní školy pol. 5492 – dary obyvatelstvu fyzickým osobám
nominovaným nejlepším jednotlivcům v oblasti školství za rok 2015:
kategorie „Významná pedagogická osobnost“
1.1.
Mgr. Terezie Dörrerová ve výši 3.000 Kč;
1.2.
Bc. Eleonora Karásková ve výši 3.000 Kč;
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kategorie „Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost“
1.3. p. Vlasta Koutníková ve výši 3.000 Kč;
1.4. Mgr. Eva Kunčíková ve výši 3.000 Kč;
1.5. Mgr. Miluše Rentová ve výši 3.000 Kč;
1.6. Ing. Romana Zapletalová ve výši 3.000 Kč.
2. poskytnutí finančního daru z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, §
3421 využití volného času dětí a mládeže (variabilní fond pro děti a mládež),
pol. 5492 – dary obyvatelstvu fyzickým osobám nominovaným nejlepším
jednotlivcům v oblasti práce s dětmi a mládeží za rok 2015:
kategorie „Ocenění za přínosnou práci s dětmi a mládeží“
2.1. za TJ SOKOL Orlová Drahoslava Věčorková ve výši 2.000 Kč
2.2. za Dům dětí a mládeže Orlová, příspěvkovou organizaci,
Radomíra Chrástecká ve výši 2.000 Kč
3. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, §
3421 – využití volného času dětí a mládeže (variabilní fond pro děti a mládež),
pol. 5240 – neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným
organizacím nominovaným kolektivům za rok 2015:
kategorie „Ocenění za přínosnou práci s dětmi a mládeží“
3.1.
Benjamín Orlová, z. s., IČ: 02506645, ve výši 3.000 Kč
2.22. Nominace na ocenění z oblasti sportu
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
schvaluje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění
1. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3419 –
ostatní tělovýchovná činnost (variabilní fond sportu), pol. 5240 – neinvestiční nedotační
transfery neziskovým a podobným organizacím nominovaným kolektivům za rok 2015:
kategorie „Sportovní kolektivy roku“
1.1. Cyklistický klub Orlík, IČ: 69576203, ve výši 4.000 Kč
1.2. Tenisový klub Slavia Orlová, z.s., IČ: 68149557, ve výši 4.000 Kč
2. poskytnutí finančního daru z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, § 3419 – ostatní
tělovýchovná činnost (variabilní fond sportu), pol. 5492 – dary obyvatelstvu fyzickým osobám
nominovaným nejlepším jednotlivcům v oblasti sportu za rok 2015:
kategorie „Sportovec roku“
2.1. Tomáš Křehlík ve výši 2.000 Kč
2.2. Marek Lojek ve výši 2.000 Kč
2.3. Táňa Fidlerová ve výší 2.000 Kč
2.4. Hana Gabzdylováve výši 2.000 Kč
2.5. Zuzana Balajková ve výši 2.000 Kč
2.6. Nikola Tomanová ve výši 2.000 Kč
2.7. Karolína Kubáňová ve výši 2.000 Kč
2.8. Markéta Janošová ve výši 2.000 Kč
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kategorie „Trenér roku“
2.9. Jan Hašek ve výši 3.000 Kč
kategorie „Významná osobnost orlovského sportu“
2.10. Ladislav Vicherek ve výši 3.000 Kč
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Přijaté usnesení
994/26
Nominace na ocenění z oblasti sportu
Rada města Orlová
schvaluje
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění
1. poskytnutí peněžního ocenění z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, §
3419 – ostatní tělovýchovná činnost (variabilní fond sportu), pol. 5240 –
neinvestiční nedotační transfery neziskovým a podobným organizacím
nominovaným kolektivům za rok 2015:
kategorie „Sportovní kolektivy roku“
1.1. Cyklistický klub Orlík, IČ: 69576203, ve výši 4.000 Kč
1.2. Tenisový klub Slavia Orlová, z.s., IČ: 68149557, ve výši 4.000 Kč
2. poskytnutí finančního daru z ORJ 03 – odbor školství, kultury a sportu, §
3419 – ostatní tělovýchovná činnost (variabilní fond sportu), pol. 5492 – dary
obyvatelstvu fyzickým osobám nominovaným nejlepším jednotlivcům v oblasti
sportu za rok 2015:
kategorie „Sportovec roku“
2.1. Tomáš Křehlík ve výši 2.000 Kč
2.2. Marek Lojek ve výši 2.000 Kč
2.3. Táňa Fidlerová ve výší 2.000 Kč
2.4. Hana Gabzdylová ve výši 2.000 Kč
2.5. Zuzana Balajková ve výši 2.000 Kč
2.6. Nikola Tomanová ve výši 2.000 Kč
2.7. Karolína Kubáňová ve výši 2.000 Kč
2.8. Markéta Janošová ve výši 2.000 Kč
kategorie „Trenér roku“
2.9. Jan Hašek ve výši 3.000 Kč
kategorie „Významná osobnost orlovského sportu“
2.10. Ladislav Vicherek ve výši 3.000 Kč

strana 32 z 59

2.23. Změna v rejstříku škol a školských zařízení
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
schvaluje
změnu v rejstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou školu Orlová-Lutyně
K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvkovou organizaci:
 zvýšení kapacity školní jídelny-výdejny ze 100 na 112 strávníků, a to k 01.09.2016
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
995/26
Změna v rejstříku škol a školských zařízení
Rada města Orlová
v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. b, zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích (obecní zřízení), v platném znění, a v souladu se zákonem č. 561/2004
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění
schvaluje
změnu v rejstříku škol a školských zařízení pro Mateřskou školu OrlováLutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvkovou organizaci:


zvýšení kapacity školní jídelny-výdejny ze 100 na 112 strávníků, a to k
01.09.2016

2.24. Žádost SK Slavia Orlová z. s. o mimořádnou dotaci na činnost vč. rozpočtové
úpravy
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková. Komise nedoporučuje schválení mimořádné
dotace.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
Varianta 1
nedoporučuje
Zastupitelstvu města Orlové schválit
navýšení neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 2016 spolku SK Slavia Orlová ,
z.s.- šachovému oddílu, IČ: 14613972
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Varianta 2
doporučuje
Zastupitelstvu města Orlové schválit
1. navýšení neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 2016 spolku SK Slavia Orlová ,
z.s.- šachovému oddílu, IČ: 14613972 v celkové výši 50.000 Kč
2. rozpočtové opatření č. 41* - navýšení neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce
2016 spolku SK Slavia Orlová , z.s.- šachovému oddílu, IČ: 14613972 (50 tis. Kč)
3. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z
variabilního fondu sportu 2016/OSKS/S/0223 o navýšení neinvestiční dotace na činnost v
roce 2016 spolku SK Slavia Orlová , z.s.- šachovému oddílu
Ing. Hrdina – členové v komisi měli odlišný názor.
Mgr. Paloncy – šachy a stolní tenis zastupují město ve významných soutěžích.
Ing. Kuča – SK Slavia si dokáže jako jeden z mála klubů sehnat finance.
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení varianta 2
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
Varianta 2
doporučuje
Zastupitelstvu města Orlové schválit
1. navýšení neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 2016 spolku SK Slavia Orlová,
z.s.- šachovému oddílu, IČ: 14613972 v celkové výši 50.000 Kč
2. rozpočtové opatření č. 41* - navýšení neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce
2016 spolku SK Slavia Orlová , z.s.- šachovému oddílu, IČ: 14613972 (50 tis. Kč)
3. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční dotace z
variabilního fondu sportu 2016/OSKS/S/0223 o navýšení neinvestiční dotace na činnost v
roce 2016 spolku SK Slavia Orlová , z.s.- šachovému oddílu
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení Varianta 2 a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4
Přijaté usnesení
996/26
Žádost SK Slavia Orlová z. s. o mimořádnou dotaci na činnost vč.
rozpočtové úpravy
Rada města Orlová
doporučuje
Zastupitelstvu města Orlové schválit
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1. navýšení neinvestiční dotace na sportovní činnost v roce 2016 spolku SK
Slavia Orlová , z.s.- šachovému oddílu, IČ: 14613972 v celkové výši
50.000 Kč
2. rozpočtové opatření č. 41* - navýšení neinvestiční dotace na sportovní
činnost v roce 2016 spolku SK Slavia Orlová , z.s.- šachovému oddílu, IČ:
14613972 (50 tis. Kč)
3. uzavření Dodatku č. 1 k veřejnoprávní smlouvě o poskytnutí neinvestiční
dotace z variabilního fondu sportu 2016/OSKS/S/0223 o navýšení
neinvestiční dotace na činnost v roce 2016 spolku SK Slavia Orlová , z.s.šachovému oddílu
2.25. Žádost BK SNAKES ORLOVÁ, pobočného spolku o mimořádnou dotaci na
sportovní činnost
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění,
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z § 3419 – variabilní fond sportu – pol. 5222 – neinvestiční
transfery spolkům - BK SNAKES ORLOVÁ, pobočnému spolku, IČ: 04701925, ve výši
40.000 Kč na sportovní činnost v roce 2016 a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
997/26
Žádost BK SNAKES ORLOVÁ, pobočného spolku o mimořádnou dotaci
na sportovní činnost
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v
platném znění,
schvaluje
poskytnutí neinvestiční dotace z § 3419 – variabilní fond sportu – pol. 5222 –
neinvestiční transfery spolkům - BK SNAKES ORLOVÁ, pobočnému spolku,
IČ: 04701925, ve výši 40.000 Kč na sportovní činnost v roce 2016 a uzavření
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace
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2.27. Poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež na akce v
roce 2016
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
1. r e v o k u j e
své usnesení č. 927/24 ze dne 30.03.2016 v části:
„Rada města Orlové
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění,
1. s c h v a l u j e
1.1.

poskytnutí neinvestičních dotací z § 3421 – variabilní fond pro děti a mládež –
z dotačního programu č. 3/2016 -Podpora projektů pro děti a mládež:

z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům
1.1.8. SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Orlová-Město, IČ: 65468040, v celkové výši
9.400 Kč
1.1.9. SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Orlová-Poruba, IČ: 65468058, v celkové výši
2.000 Kč“
2. s c h v a l u j e
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném
znění,
2.1.

poskytnutí neinvestičních dotací z § 3421 – variabilní fond pro děti a mládež –
z dotačního programu č. 3/2016 -Podpora projektů pro děti a mládež:

z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům
2.1.1. SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Orlová-Město, IČ: 65468040, v celkové výši
2.000 Kč
2.1.2. SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Orlová-Poruba, IČ: 65468058, v celkové výši
9.400 Kč
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
CHYBĚL: 1
Přijaté usnesení
999/26
Poskytnutí neinvestičních dotací z variabilního fondu pro děti a mládež
na akce v roce 2016
Rada města Orlová
1. r e v o k u j e
své usnesení č. 927/24 ze dne 30.03.2016 v části:
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„Rada města Orlové
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění,
1. s c h v a l u j e
1.2.

poskytnutí neinvestičních dotací z § 3421 – variabilní fond pro děti a
mládež – z dotačního programu č. 3/2016 - Podpora projektů pro děti a
mládež:
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům

SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů
Orlová-Město, IČ: 65468040, v celkové výši 9.400 Kč
1.1.11.
SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů
Orlová-Poruba, IČ: 65468058, v celkové výši 2.000 Kč“
1.1.10.

2. s c h v a l u j e
v souladu s § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
v platném znění,
4.1. poskytnutí neinvestičních dotací z § 3421 – variabilní fond pro děti a
mládež – z dotačního programu č. 3/2016 - Podpora projektů pro děti a
mládež:
z položky 5222 – neinvestiční transfery spolkům
2.1.1. SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Orlová-Město, IČ: 65468040,
v celkové výši 2.000 Kč
2.1.2. SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Orlová-Poruba, IČ: 65468058,
v celkové výši 9.400 Kč

2.28. Zřízení hodnotících komisí a jmenování členů a náhradníků hodnotících komisí
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.
Členové rady města navrhli doplnit členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou
zakázku „Realizace energetických úspor v objektech č.p. 1241 a 1242 v Orlové-Lutyni“
člen Ing. Roman Koutný, náhradník Bc. Martin Klčo, MBA, člen Ing. Petr Hrdina, náhradník
Ing. Stanislav Kasaj, člen Ing. Tomáš Kuča, náhradník Ing. Petra Jenčmionková.
Členové rady města navrhli doplnit členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku
malého rozsahu „Realizace energetických úspor v objektu městské policie na ul. Polní
č.p. 973 v Orlové-Lutyni“
člen Ing. Roman Koutný, člen Ing. Petr Hrdina, člen Ing. Tomáš Kuča.
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení s doplněním členů a náhradníků
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
1. z ř i z u j e
1.1.
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Realizace energetických úspor v objektech č.p. 1241
a 1242 v Orlové-Lutyni“
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1.2.
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Realizace energetických úspor
v objektu městské policie na ul. Polní č.p. 973 v Orlové-Lutyni“
2. p o v ě ř u j e
2.1.
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Realizace energetických úspor v objektech č.p. 1241
a 1242 v Orlové-Lutyni“ otevíráním obálek s nabídkami podanými v rámci zadávacího řízení
a posouzením kvalifikace dodavatelů
2.2.
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Realizace energetických úspor
v objektu městské policie na ul. Polní č.p. 973 v Orlové-Lutyni“ vyhodnocením doručených
nabídek
3. j m e n u j e
3.1.
členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Realizace energetických úspor
v objektech č.p. 1241 a 1242 v Orlové-Lutyni“
člen:
Ing. Alena Kasanová
náhradník: Ing. Jolana Plášková
člen:
Bc. Pavlína Staniczková
náhradník: Ing. Milan Bill
člen:
náhradník

Ing. Roman Koutný
Bc. Martin Klčo, MBA

člen:
náhradník:

Ing. Petr Hrdina
Ing. Stanislav Kasaj

člen:
náhradník:

Ing. Tomáš Kuča
Ing. Petra Jenčmionková

3.2.
členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Realizace energetických
úspor v objektu městské policie na ul. Polní č.p. 973 v Orlové-Lutyni“
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:

Ing. Jolana Plášková
Bc. Pavlína Staniczková
Ing. Roman Koutný
Ing. Petr Hrdina
Ing. Tomáš Kuča

Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení s doplněním členů a náhradníků a toto
schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
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ZDRŽEL SE: 0
CHYBĚL: 1
Přijaté usnesení
1000/26
Zřízení hodnotících komisí a jmenování členů a náhradníků hodnotících
komisí
Rada města Orlová
1. z ř i z u j e
1.1.
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Realizace energetických úspor
v objektech č.p. 1241 a 1242 v Orlové-Lutyni“
1.2.
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Realizace
energetických úspor v objektu městské policie na ul. Polní č.p. 973 v OrlovéLutyni“
2. p o v ě ř u j e
2.1.
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku „Realizace energetických úspor
v objektech č.p. 1241 a 1242 v Orlové-Lutyni“ otevíráním obálek s nabídkami
podanými v rámci zadávacího řízení a posouzením kvalifikace dodavatelů
2.2.
hodnotící komisi pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Realizace
energetických úspor v objektu městské policie na ul. Polní č.p. 973 v OrlovéLutyni“ vyhodnocením doručených nabídek
3. j m e n u j e
3.1.
členy a náhradníky hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Realizace
energetických úspor v objektech č.p. 1241 a 1242 v Orlové-Lutyni“
člen:
Ing. Alena Kasanová
náhradník: Ing. Jolana Plášková
člen:
Bc. Pavlína Staniczková
náhradník: Ing. Milan Bill
člen:
Ing. Roman Koutný
náhradník: Bc. Martin Klčo, MBA
člen:
Ing. Petr Hrdina
náhradník: Ing. Stanislav Kasaj
člen:
náhradník:

Ing. Tomáš Kuča
Ing. Petra Jenčmionková
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3.2.
členy hodnotící komise pro veřejnou zakázku malého rozsahu „Realizace
energetických úspor v objektu městské policie na ul. Polní č.p. 973 v OrlovéLutyni“
člen:
člen:
člen:
člen:
člen:

Ing. Jolana Plášková
Bc. Pavlína Staniczková
Ing. Roman Koutný
Ing. Petr Hrdina
Ing. Tomáš Kuča

2.26. Informativní zpráva k vyúčtování neinvestičních dotací HC Orlová, z. s. a FK
Slavie Orlová-Lutyně
Tento materiál uvedla PaedDr. Plošková. Na schůzi RM byl přizván Ing. Kozák,
Mgr. Brňovják.
Původní návrh na usnesení
Rada města Orlová
doporučuje
Zastupitelstvu města Orlové vzít na vědomí
1. informativní zprávu k čerpání neinvestičních dotací HC Orlová, z.s. a FK Slavia OrlováLutyně poskytnuté na rok 2015
2. žádost FK Slavia Orlová-Lutyně o prominutí úhrady nevyúčtované části neinvestiční
dotace poskytnuté na sportovní činnost sportovnímu klubu v celkové výši 288.593 Kč
PaedDr. Plošková – HC Orlová a FK Slavia musí každoročně předložit vyúčtování
poskytnutých dotací do 31.03. následujícího kalendářního roku po poskytnutí dotace. HC
Orlová nepředložilo uznatelné náklady ve výši 28.732 Kč a FK nečerpalo 288.593 Kč. Oba
sportovní kluby musí tuto nedočerpanou část dotace vrátit do 14.05.2016. HC Orlová
přislíbilo vrácení dlužné částky. FK Slavia žádá o prominutí úhrady nevyúčtované části
dotace nedočerpané dotace včetně následného penále. Termín na zaplacení je (14.05.2016
sobota) 16.05.2016. Od 17.05.2016 běží lhůta, kdy se vypočítává penále. Na základě
právního odboru byl návrh na usnesení doplněn o pozastavení poskytování NID klubu FK
Slavia.
Návrh na usnesení s doplněním
Rada města Orlová
doporučuje
Zastupitelstvu města Orlové
1. vzít na vědomí
1.1. informativní zprávu k čerpání neinvestičních dotací HC Orlová, z.s. a FK Slavia OrlováLutyně poskytnuté na rok 2015
1.2. žádost FK Slavia Orlová-Lutyně o prominutí úhrady nevyúčtované části neinvestiční
dotace poskytnuté na sportovní činnost sportovnímu klubu v celkové výši 288.593 Kč
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2. pozastavit
poskytování neinvestiční dotace spolku FK Slavia Orlová-Lutyně, IČ: 70623601, dle
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na sportovní činnost č.
2015/OSKS/S/0638 ze dne 10.12.2015, v případě nesplnění závazků vzniklých na základě
kontrolního zjištění ze dne 14.04.2016 z provedené kontroly vyúčtování neinvestiční dotace
poskytnuté na činnost sportovního klubu na rok 2015 na základě smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 2012/OSKS/S/0770 ze dne 28.11.2012 - úhrady nedočerpané části
neinvestiční dotace ve výši 288.593 Kč, a to do doby vyřešení řízení ve věci porušení
rozpočtové kázně
Ing. Kuča – sdělil, že na začátku schůze rady města předseda FK Slavia pan Jurček
informoval členy rady, o nevyúčtování části dotace. Ing. Jeřábek objasnil výsledky předběžné
kontroly. Vyzval členy rady města k podání dotazů.
Ing. Hrdina – se dotázal, co se stane, když bude dotace pozastavena.
Ing. Kozák – pokud fotbalový klub nedostane minimálně tři týdny dotaci, nebude platit Fačr.
Fačr se platí jednou měsíčně a splatnost je cca 14 dní. Pokud nezaplatí Fačr do doby
splatnosti, tak bude běžet desetidenní lhůta, kdy Fačr vybízí sportovní kluby k arbitráži, tím
pádem k úpadku licence. V případě, že bude klubu odebrána licence, tak na základě nové
smlouvy jsme povinní od dotační smlouvy odstoupit. To by znamenalo, že bychom museli po
klubu vymáhat současně i vyčerpanou částku (…………..) Celkový dluh by činil …. Na
pozastavení dotace se pojí dodavatel a to nejen výzbroj výstroj, ale především dopravy,
registrace, startovné. Pozastavení dotace by znamenalo pro klub konec. Pan Juřček sdělil,
že by se během sezóny odhlašoval od soutěží, do kterých jsou nahlášeni, ale Fačr vybízí
k úhradě stornovacího poplatku, což by bylo …………. Částka se odvíjí podle zápasů, které
jim chybí do konce sezóny. Toto by byla další pohledávka fotbalového klubu. Splatnost
nedočerpané dotace je 14.05.2016. 17.05.2016 bude vystaven platový výměr o úhradě
288,593 Kč to patří do správního řízení a klub bude mít 15 dní na úhradu pohledávky. Pokud
neuhradí tak spadají do daňového řádu a to je pohledávka vůči městu a to bude patřit
právnímu odboru.
Mgr. Brňovják – právní odbor si zatíží svůj rozpočet, bude to pohledávka nedobytná. Klub
žádá nejen o prominutí nedočerpané dotace ale i o prominutí penále. Problémy obou klubů
se neřeší poprvé. Mělo by dojít k zastavení. Kluby nemají žádné tendence se v přístupu k
čerpání dotace zlepšit.
Bc. Klčo, MBA – pokud činnost klubu ukončíme, co bude dál s klubem a sportovním
areálem
Ing. Kozák – záležitost by mohlo vyřešit mimořádné zasedání zastupitelstva. 14.05.2016
bude vystaven platový výměr a dle zákona mají 15 dní na úhradu, V této patnáctidenní lhůtě
může ze zákona poskytovatel dotace v mimořádně odůvodnitelných případech tuto věc
odpustit. Zastupitelstvo by mělo rozhodnout o další proceduře. Od 17.05.2016 musí klub
předložit žádost o prominutí a zastupitelstvo to bude řešit. Co bude dál, neví. V řešení je i
možnost vzniku městského sportovního klubu. Pokud FK skončí tak děti nemají kam jít.
Máme pouze kluby pro muže a nejsou trenéři, kteří by děti mohli trénovat. Pokud skončí
fotbalový klub, nemáme alternativu. Založení městského sportovního klubu bude alespoň ze
začátku finančně nákladné.
Bc. Klčo, MBA – se domníval, že městský sportovní klub tuto situaci nevyřeší.
Mgr. Brňovják – uvedl, že neví, jaké vysvětlení podal p. Jurček a nezná zprávu auditora.
Celá záležitost vede k insolvenci.

strana 41 z 59

Ing. Hrdina – pokud bychom klubu částku prominuli a zároveň bychom o tuto částku snížili
dotaci na další rok. Finančně bychom nic neporušili, ale nebude dodržen dodatek smlouvy.
Ing. Jenčmionková – domnívala se, že by to klub se sníženou částkou v dalším období
nezvládl.
Ing. Kuča – konstatoval, že již rok stojíme na místě. Byl tady návrh – ukončit a nabídnout
klubu přechod pod městský sportovní klub.
Mgr. Brňovják – sdělil, že smlouva měla být stanovena na období jednoho roku. Pokud
chtějí kluby získávat dotace, měli by předkládat směr, vizi. Prominutí je v kompetenci
zastupitelstva. Pokud klub částku do 14.05.2016 nevrátí, bude vystaven platový výměr bude
stanovena sankce a teprve poté se bude moci rozhodovat o prominutí.
Ing. Kuča – jsme připraveni nesouhlasit, ale, co dále, kde dáme děti. Rozhodnout musí
zastupitelstvo. Sdělil, že svolává zasedání zastupitelstva na 30.05.2016 hodina bude
upřesněna. Doporučil do zastupitelstva připravit varianty – pozastavení dotace, prominutí
(ale zkrátit dotaci), splátky a vnik městského klubu.
Ing. Hrdina – navrhl variantu – prominout, ale zkrátit dotaci
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení s doplněním
Návrh na usnesení s doplněním
Rada města Orlová
doporučuje
Zastupitelstvu města Orlové
1. vzít na vědomí
1.1. informativní zprávu k čerpání neinvestičních dotací HC Orlová, z.s. a FK Slavia OrlováLutyně poskytnuté na rok 2015
1.2. žádost FK Slavia Orlová-Lutyně o prominutí úhrady nevyúčtované části neinvestiční
dotace poskytnuté na sportovní činnost sportovnímu klubu v celkové výši 288.593 Kč
2. pozastavit
poskytování neinvestiční dotace spolku FK Slavia Orlová-Lutyně, IČ: 70623601, dle
veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na sportovní činnost č.
2015/OSKS/S/0638 ze dne 10.12.2015, v případě nesplnění závazků vzniklých na základě
kontrolního zjištění ze dne 14.04.2016 z provedené kontroly vyúčtování neinvestiční dotace
poskytnuté na činnost sportovního klubu na rok 2015 na základě smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 2012/OSKS/S/0770 ze dne 28.11.2012 - úhrady nedočerpané části
neinvestiční dotace ve výši 288.593 Kč, a to do doby vyřešení řízení ve věci porušení
rozpočtové kázně
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Přijaté usnesení
998/26
Informativní zpráva k vyúčtování neinvestičních dotací HC Orlová, z. s. a
FK Slavie Orlová-Lutyně
Rada města Orlová
doporučuje
Zastupitelstvu města Orlové
1. vzít na vědomí
1.3.

informativní zprávu k čerpání neinvestičních dotací HC Orlová, z.s. a
FK Slavia Orlová-Lutyně poskytnuté na rok 2015

1.4.

žádost FK Slavia Orlová-Lutyně o prominutí úhrady nevyúčtované
části neinvestiční dotace poskytnuté na sportovní činnost sportovnímu
klubu v celkové výši 288.593 Kč

2. pozastavit
poskytování neinvestiční dotace spolku FK Slavia Orlová-Lutyně,
IČ: 70623601, dle veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční dotace na
sportovní činnost č. 2015/OSKS/S/0638 ze dne 10.12.2015, v případě
nesplnění závazků vzniklých na základě kontrolního zjištění ze dne
14.04.2016 z provedené kontroly vyúčtování neinvestiční dotace poskytnuté
na činnost sportovního klubu na rok 2015 na základě smlouvy o poskytnutí
neinvestiční dotace č. 2012/OSKS/S/0770 ze dne 28.11.2012 - úhrady
nedočerpané části neinvestiční dotace ve výši 288.593 Kč, a to do doby
vyřešení řízení ve věci porušení rozpočtové kázně
2.29. Schválení výsledků otevřeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku na
stavební práce „Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 v Orlové-Lutyni“
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
1.schvaluje
1.1.
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyloučení uchazeče vedeného pod pořadovým
číslem 5OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14 Orlová-Poruba, IČ 02117436 z další účasti
v zadávacím řízení z důvodu neprokázání splnění kvalifikace
1.2.
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona pořadí nabídek a výběr nejvhodnější nabídky na
realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796
v Orlové-Lutyni“:
1. pořadí
Uchazeč č. 7
2. pořadí
Uchazeč č. 2

BDSTAV MORAVA s.r.o., 739 36 Bruzovice 88
IČ 26807947
NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01
Nový Jičín
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IČ 47671416
3. pořadí
Uchazeč č. 3

S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald
IČ 26830272

4. pořadí
Uchazeč č. 4

DAV, a.s., Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ 00575381

5. pořadí
Uchazeč č. 1
Ostrava - Zábřeh
6. pořadí
Uchazeč č. 6

MH – STAVBY s.r.o., V Poli 904/16, 700 30
IČ 27776506
SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s.,
Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město
IČ 48393835

2.pověřuje
v souladu s ust. § 82 zákona Ing. Martinu Szotkowskou, vedoucí odboru rozvoje a investic,
přípravou smlouvy o dílo s vítězným uchazečem BDSTAV MORAVA s.r.o., 739 36
Bruzovice 88, IČ 26807947na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce
budovy MěÚ čp. 796 v Orlové-Lutyni“
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
1001/26
Schválení výsledků otevřeného podlimitního řízení na veřejnou zakázku
na stavební práce „Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 v Orlové-Lutyni“
Rada města Orlová
1.schvaluje
1.1.
v souladu s ust. § 60 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) vyloučení uchazeče
vedeného pod pořadovým číslem 5 OSBAU s.r.o., Přespolní 1377, 735 14
Orlová-Poruba, IČ 02117436 z další účasti v zadávacím řízení z důvodu
neprokázání splnění kvalifikace
1.2.
v souladu s ust. § 81 odst. 1 zákona pořadí nabídek a výběr nejvhodnější
nabídky na realizaci veřejné zakázky na stavební práce „Rekonstrukce
budovy MěÚ čp. 796 v Orlové-Lutyni“:
1. pořadí
Uchazeč č. 7

BDSTAV MORAVA s.r.o., 739 36 Bruzovice 88
IČ 26807947
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2. pořadí
Uchazeč č. 2

3. pořadí
Uchazeč č. 3
4. pořadí
Uchazeč č. 4
5. pořadí
Uchazeč č. 1

6. pořadí
Uchazeč č. 6

NOSTA, s.r.o., Svatopluka Čecha 2088/13, 741 01
Nový Jičín
IČ 47671416
S-O-D Holding s.r.o., Podlesní 1827, 735 41 Petřvald
IČ 26830272
DAV, a.s., Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice
IČ 00575381
MH – STAVBY
Ostrava - Zábřeh
IČ 27776506

s.r.o.,

V Poli

904/16,

700

SSKA – Stavební společnost Karviná,
Bohumínská 1878, 735 06 Karviná – Nové Město
IČ 48393835

30

a.s.,

2.pověřuje
v souladu s ust. § 82 zákona Ing. Martinu Szotkowskou, vedoucí odboru
rozvoje a investic, přípravou smlouvy o dílo s vítězným uchazečem BDSTAV
MORAVA s.r.o., 739 36 Bruzovice 88, IČ 26807947 na realizaci veřejné
zakázky na stavební práce „Rekonstrukce budovy MěÚ čp. 796 v OrlovéLutyni“
2.30. Integrovaný plán rozvoje města Orlové - závěrečná zpráva o realizaci IPRM
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
na základě pověření zastupitelstva města Orlové ze dne 15. 02. 2016 č. usnesením 209/12
schvaluje
Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
CHYBĚL: 1
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Přijaté usnesení
1002/26
Integrovaný plán rozvoje města Orlové - závěrečná zpráva o realizaci
IPRM
Rada města Orlová
na základě pověření zastupitelstva města Orlové ze dne 15. 02. 2016
č. usnesením 209/12
schvaluje
Závěrečnou zprávu o realizaci IPRM
2.31. Petice „Za vznik areálu letního biokoupaliště v Orlové" koupacího biotopu
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská.

studie přírodního

Návrh na usnesení
Rada města Orlová
1.bere na vědomí
informativní zprávu o podané petici, zpracování projektové dokumentace „Vybudování
sportovně relaxačního areálu – letní koupaliště“ a závěrech studie „Přírodní koupací biotop
Orlová – Lutyně“
2.schvaluje
Varianta A
2.1 Seznámení občanů se studií „Přírodní koupací biotop Orlová – Lutyně“
2.2 Uspořádání ankety občanů k výběru variant realizace letního koupaliště
2.3 Návštěvu vedení města v existujícím biokoupališti
Varianta B
2.1 Seznámení občanů se studií „Přírodní koupací biotop Orlová – Lutyně“
2.2 Zamítavé stanovisko k petici „Za vznik areálu letního biokoupaliště v Orlové“
Ing. Kasaj – se dotázal, zda nelze opravit stávající koupaliště
Bc. Klčo, MBA – stávající koupaliště je neopravitelné. Navrhl ukázat stávající katastrofální
stav koupaliště všem zastupitelům. Oprava by stála 200 mil. Kč. Navrhl hlasovat o
variantě B.
Mgr. Paloncy – na vznik biokoupaliště nemáme finance.
Ing. Hrdina – navrhl seznámit občany se studií „Přírodní koupací biotop Orlová – Lutyně“ a
vyčíslit náklady na opravu stávajícího koupaliště.
Bc. Klčo, MBA – argumentoval, že oprava stávajícího koupaliště není možná.
Ing. Hrdina – přikláněl se k variantě B) s tím, že bude doplněno vysvětlení, proč nelze
opravit stávající koupaliště.
Ing. Kuča – doporučil vyjádřit se hlasováním. Doporučil pozvat členy zastupitelstva na
návštěvu stávajícího Letního koupaliště v Orlové-Lutyni. (Den otevřených dveří).
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Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení varianta A)
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
1.bere na vědomí
informativní zprávu o podané petici, zpracování projektové dokumentace „Vybudování
sportovně relaxačního areálu – letní koupaliště“ a závěrech studie „Přírodní koupací biotop
Orlová – Lutyně“
2.schvaluje
Varianta A
2.1 Seznámení občanů se studií „Přírodní koupací biotop Orlová – Lutyně“
2.2 Uspořádání ankety občanů k výběru variant realizace letního koupaliště
2.3 Návštěvu vedení města v existujícím biokoupališti
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta A) a toto neschválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 0
PROTI: 3
ZDRŽEL SE: 6
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení varianta B)
Varianta B
2.1 Seznámení občanů se studií „Přírodní koupací biotop Orlová – Lutyně“
2.2 Zamítavé stanovisko k petici „Za vznik areálu letního biokoupaliště v Orlové“
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení varianta B) a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 5
PROTI: 3
ZDRŽEL SE: 1
Přijaté usnesení
1003/26
Petice „Za vznik areálu letního biokoupaliště v Orlové" přírodního koupacího biotopu
Rada města Orlová

studie

1.bere na vědomí
informativní zprávu o podané petici, zpracování projektové dokumentace
„Vybudování sportovně relaxačního areálu – letní koupaliště“ a závěrech
studie „Přírodní koupací biotop Orlová – Lutyně“
2.schvaluje
2.1 Seznámení občanů se studií „Přírodní koupací biotop Orlová – Lutyně“
2.2 Zamítavé stanovisko k petici „Za vznik areálu letního biokoupaliště
v Orlové“
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3.05. Dodatečné stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce
„Rekonstrukce komunikace na ul. Zátiši“
Tento materiál uvedla Ing. Szotkowská.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
1.bere na vědomí
informace o postupu prací v rámci realizace veřejné zakázky „„Rekonstrukce komunikace na
ul. Zátiši“
2.pověřuje
starostu města Ing. Tomáše Kuču
2.1.

2.2.

schválením dodatečných stavebních prací maximálně do výše méněprací v rámci
realizace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce
komunikace na ul. Zátiši“
uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/ORI/S/0420 uzavřené dne 17.8.2015
se společností JANKOSTAV s. r. o. na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Rekonstrukce komunikace na ul. Zátiši“

Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Přijaté usnesení
1004/26
Dodatečné stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce „Rekonstrukce komunikace na ul. Zátiši“
Rada města Orlová
1.bere na vědomí
informace o postupu prací v rámci realizace veřejné zakázky „„Rekonstrukce
komunikace na ul. Zátiši“
2.pověřuje
starostu města Ing. Tomáše Kuču
2.1.

schválením dodatečných stavebních prací maximálně do výše
méněprací v rámci realizace veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Rekonstrukce komunikace na ul. Zátiši“

2.2. uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2015/ORI/S/0420 uzavřené
dne 17.8.2015 se společností JANKOSTAV s. r. o. na realizaci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „Rekonstrukce komunikace
na ul. Zátiši“
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2.32. Pronájmy pozemků ve vlastnictví města Orlová
Tento materiál uvedl Ing. Bill.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
1. pronájem pozemku parc. č. 2874/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 253 m2 v k. ú.
Poruba u Orlové společnosti MALKIN FUTURE s.r.o.,se sídlem Karvinská 1237, Dolní
Lutyně, IČ 286 52 070, a to od 01.06.2016 na dobu neurčitou za částku ve výši 75,Kč/m2/rok, tj. 18 975,- Kč
2. úhradu za užívání výše uvedeného pozemku společností MALKIN FUTURE s.r.o.bez
právního vztahu za období od 01.09.2015 do 31.05.2016 za částku ve výši 75,- Kč/m2/rok,
tj. 14 245,- Kč
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
1005/26
Pronájmy pozemků ve vlastnictví města Orlová
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje
1. pronájem pozemku parc. č. 2874/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře
253 m2 v k. ú. Poruba u Orlové společnosti MALKIN FUTURE s.r.o., se
sídlem Karvinská 1237, Dolní Lutyně, IČ 286 52 070, a to od 01.06.2016 na
dobu neurčitou za částku ve výši 75,- Kč/m2/rok, tj. 18 975,- Kč
2. úhradu za užívání výše uvedeného pozemku společností MALKIN
FUTURE s.r.o. bez právního vztahu za období od 01.09.2015 do
31.05.2016 za částku ve výši 75,- Kč/m2/rok, tj. 14 245,- Kč
2.33. Doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí obecních bytů do nájmu
Tento materiál uvedl Ing. Bill.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102 odst. 2, písm.m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje
1. doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí obecních bytů do nájmu v domech č. p. 1370 a č. p.
1390 na ul. Rydultowské v Orlové-Lutyni o velikosti 1+1o tyto žadatele:
1. Silvie Gadzialová
2. Zbyněk Slabý
3. Pavlína Szkuciková
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4. Roman Gelner
5. Dušan Putniorz
6. Milena Gullerová
7. František Matějka
2. mimořádné přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+2 v domě č. p. 313 v Orlové-Městě
…………………
3. mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 1370 v Orlové-Lutyni ……………….
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
1006/26
Doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí obecních bytů do nájmu
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102 odst. 2, písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění
schvaluje
1. doplnění pořadí žadatelů o poskytnutí obecních bytů do nájmu v domech č.
p. 1370 a č. p. 1390 na ul. Rydultowské v Orlové-Lutyni o velikosti 1+1 o tyto
žadatele:
1. Silvie Gadzialová
2. Zbyněk Slabý
3. Pavlína Szkuciková
4. Roman Gelner
5. Dušan Putniorz
6. Milena Gullerová
7. František Matějka
2. mimořádné přidělení bytu č. 4 o velikosti 1+2 v domě č. p. 313 v OrlovéMěstě ……………….
3. mimořádné přidělení bytu o velikosti 1+1 v domě č. p. 1370 v Orlové-Lutyni
……………………..
2.34. Nebytové prostory v objektu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1390 v OrlovéLutyni
Tento materiál uvedl Ing. Bill. Doporučil přehodnotit výši nájmu.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
1.revokuje
v plném rozsahu usnesení Rady města Orlové ze dne 24. 2. 2016, č. 873/22 ve znění:
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„Rada města Orlová v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích, v platném znění
schvaluje
pronájem nebytového prostoru č. 110 o podlahové ploše 43,00 m2 v 1. NP budovy A
komplexu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1390 v Orlové-Lutyni organizační složce státu
„Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha“, za účelem
výkonu činnosti finančního úřadu, a to na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2016, za cenu
nájmu:
ve výši 1.145,52 Kč/m2/rok + každoroční navýšení o míru inflace, včetně peněžité jistoty
(kauce) ve výši 2 násobku měsíčního nájmu“
2.schvaluje
pronájem nebytového prostoru č. 110 o podlahové ploše 43,00 m2 v 1. NP budovy A
komplexu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1390 v Orlové-Lutyni organizační složce státu
„Česká republika - Generální finanční ředitelství, Lazarská 15/7, 117 22 Praha“, za účelem
výkonu činnosti finančního úřadu, a to na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2016, za cenu
nájmu ve výši 730,91 Kč/m2/rok + každoroční navýšení o míru inflace
Ing. Hrdina – doporučil stanovit cenu nájmu ve výši 1.145,52 Kč/m2/rok + každoroční
navýšení o míru inflace
Ing. Kuča – dal hlasovat o návrhu na usnesení pronájem za cenu 1.145,52 Kč/m2/rok +
každoroční navýšení o míru inflace
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
1007/26
Nebytové prostory v objektu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1390 v
Orlové-Lutyni
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění
1.revokuje
v plném rozsahu usnesení Rady města Orlové ze dne 24. 2. 2016, č. 873/22
ve znění:
„Rada města Orlová v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje
pronájem nebytového prostoru č. 110 o podlahové ploše 43,00 m2 v 1. NP
budovy A komplexu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1390 v Orlové-Lutyni
organizační složce státu „Česká republika - Generální finanční ředitelství,
Lazarská 15/7, 117 22 Praha“, za účelem výkonu činnosti finančního úřadu, a
to na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2016, za cenu nájmu:
ve výši 1.145,52 Kč/m2/rok + každoroční navýšení o míru inflace, včetně
peněžité jistoty (kauce) ve výši 2 násobku měsíčního nájmu“
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2.schvaluje
pronájem nebytového prostoru č. 110 o podlahové ploše 43,00 m2 v 1. NP
budovy A komplexu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1390 v Orlové-Lutyni
organizační složce státu „Česká republika - Generální finanční ředitelství,
Lazarská 15/7, 117 22 Praha“, za účelem výkonu činnosti finančního úřadu, a
to na dobu neurčitou s účinností od 1.6.2016, za cenu nájmu ve výši 1.145,52
Kč/m2/rok + každoroční navýšení o míru inflace
2.35. Pronájem nebytových prostorů o celkové podlahové ploše 98,20 m2 na ulici
Slezské čp. 96 v Orlové-Porubě
Tento materiál uvedl Ing. Bill.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění
schvaluje
pronájem nebytových prostorů o celkové podlahové ploše 98,20 m2 na ulici Slezské čp. 96 v
Orlové-Porubě společnosti ADRA, o.p.s., se sídlem Klikatá 1238/90c, Košíře, Praha 5, za
účelem provozování charitativního obchůdku a sociálního šatníku s účinností od 1.7.2016 na
dobu neurčitou za cenu nájmu ve výši 500,00 Kč/měsíc
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 6
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 3
Přijaté usnesení
1008/26
Pronájem nebytových prostorů o celkové podlahové ploše 98,20 m2 na
ulici Slezské čp. 96 v Orlové-Porubě
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v
platném znění
schvaluje
pronájem nebytových prostorů o celkové podlahové ploše 98,20 m2 na ulici
Slezské čp. 96 v Orlové-Porubě společnosti ADRA, o.p.s., se sídlem Klikatá
1238/90c, Košíře, Praha 5, za účelem provozování charitativního obchůdku a
sociálního šatníku s účinností od 1.7.2016 na dobu neurčitou za cenu nájmu
ve výši 500,00 Kč/měsíc
2.36. Úpravy rozpočtu 2016ORJ 17 – odbor správy majetku města
Tento materiál uvedl Ing. Bill.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
1.schvaluje
rozpočtové opatření č. 36 - převod vratek z vyúčtování energií (2 400 tis. Kč)
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rozpočtové opatření č. 37 - pojistné události a náhrady škod (67 tis. Kč)
rozpočtové opatření č. 38 - projekt Bezpečné bydlení (360 tis. Kč)
rozpočtové opatření č. 39* - příspěvek Orlovanu, bytovému družstvu (55 tis. Kč)
2.doporučuje
Zastupitelstvu města Orlová schválit
rozpočtové opatření č. 40* - monitoring objektu MěÚ čp. 796 (245 tis. Kč)
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Přijaté usnesení
1009/26
Úpravy rozpočtu 2016 ORJ 17 – odbor správy majetku města
Rada města Orlová
1.schvaluje
rozpočtové opatření č. 36 - převod vratek z vyúčtování energií (2 400 tis. Kč)
rozpočtové opatření č. 37 - pojistné události a náhrady škod (67 tis. Kč)
rozpočtové opatření č. 38 - projekt Bezpečné bydlení (360 tis. Kč)
rozpočtové opatření č. 39* - příspěvek Orlovanu, bytovému družstvu (55 tis.
Kč)
2.doporučuje
Zastupitelstvu města Orlová schválit
rozpočtové opatření č. 40* - monitoring objektu MěÚ čp. 796 (245 tis. Kč)
2.37. Pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 17,96 m2 v 1. PP budovy B
komplexu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1370 v Orlové-Lutyni
Tento materiál uvedl Ing. Bill.

Návrh na usnesení

Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

schvaluje
pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 17,96 m2 v 1. PP budovy B komplexu
Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1370 v Orlové-Lutyni organizační složce státu „Úřad
práce České republiky, Krajská pobočka v Ostravě, Kontaktní pracoviště Orlová, Osvobození
1289, Orlová-Lutyně“, za účelem parkování služebního vozidla, a to na dobu neurčitou
s účinností od 1.6.2016, za cenu nájmu ve výši 655,66 Kč/m2/rok + každoroční navýšení o
míru inflace, včetně peněžité jistoty (kauce) ve výši 2 násobku měsíčního nájmu
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
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Přijaté usnesení
1010/26
Pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 17,96 m2 v 1. PP
budovy B komplexu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1370 v OrlovéLutyni
Rada města Orlová
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znění
schvaluje
pronájem nebytového prostoru o podlahové ploše 17,96 m2 v 1. PP budovy B
komplexu Doubravan na ulici Rydultowské čp. 1370 v Orlové-Lutyni
organizační složce státu „Úřad práce České republiky, Krajská pobočka
v Ostravě, Kontaktní pracoviště Orlová, Osvobození 1289, Orlová-Lutyně“, za
účelem parkování služebního vozidla, a to na dobu neurčitou s účinností od
1.6.2016, za cenu nájmu ve výši 655,66 Kč/m2/rok + každoroční navýšení o
míru inflace, včetně peněžité jistoty (kauce) ve výši 2 násobku měsíčního
nájmu
2.38. Prohlášení města Orlová pro ŘSD k údržbě silniční vegetace v průjezdních
úsecích silnic I/59 a II/470
Tento materiál uvedl Ing. Bill.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
schvaluje
text prohlášení města Orlová pro ŘSD k údržbě silniční vegetace v průjezdních úsecích silnic
I/59 a II/470
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
1011/26
Prohlášení města Orlová pro ŘSD k údržbě silniční vegetace v
průjezdních úsecích silnic I/59 a II/470
Rada města Orlová
schvaluje
text prohlášení města Orlová pro ŘSD k údržbě silniční vegetace v
průjezdních úsecích silnic I/59 a II/470
2.39. Ježečkova školka z.s. – ukončení nájmu pozemku parc. č. 2815, k.ú. Horní Lutyně
Tento materiál uvedl Ing. Bill.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s § 102odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, veznění pozdějších
předpisů
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1.revokuje
1.1. část usnesení rady města č. 966/25 ze dne 20.04.2016 ve znění:
„Rada města Orlová
schvaluje
„a následné
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku parc. č. 2815
v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka z. s.“
1.2. část usnesení rady města č. 933/24 ze dne 30.03.2016 ve znění:
„Rada města Orlová
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Orlová
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
schválit
prodej části pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře cca 5 600 m2 v k. ú. Horní Lutyně
spol. Ježečkova školka z. s. za smluvní cenu dle znaleckého posudku + náklady řízení po
zaměření a po kolaudaci stavby. V případě, že nebude stavba zkolaudována do konce roku
2018 bude zaplacena ze strany Ježečkova školka z.s. sankce 10% z prodejní ceny
pozemku“
2.schvaluje
ukončení nájemní smlouvy č. 2016/OSMM/S/0220 ze dne 21.04.2016 uzavřené se spolkem
Ježečkova školka z. s. na pronájem pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře 5 666 m2
v k. ú. Horní Lutyně dohodou ke dni 21.05.2016
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
1012/26
Ježečkova školka z.s. – ukončení nájmu pozemku parc. č. 2815, k.ú.
Horní Lutyně
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 2) písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění pozdějších předpisů
1.revokuje
1.1. část usnesení rady města č. 966/25 ze dne 20.04.2016 ve znění:
„Rada města Orlová
schvaluje
„a následné
uzavření smlouvy s právem provedení stavby Montessori školky na pozemku
parc. č. 2815 v k.ú. Horní Lutyně se spol. Ježečkova školka z. s.“
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1.2. část usnesení rady města č. 933/24 ze dne 30.03.2016 ve znění:
„Rada města Orlová
2. d o p o r u č u j e
Zastupitelstvu města Orlová
v souladu s § 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
znění
pozdějších předpisů
schválit
prodej části pozemku parc. č. 2815 orná půda o výměře cca 5 600 m2 v k. ú.
Horní Lutyně spol. Ježečkova školka z. s. za smluvní cenu dle znaleckého
posudku + náklady řízení po zaměření a po kolaudaci stavby. V případě, že
nebude stavba zkolaudována do konce roku 2018 bude zaplacena ze strany
Ježečkova školka z.s. sankce 10% z prodejní ceny pozemku“
2.schvaluje
ukončení nájemní smlouvy č. 2016/OSMM/S/0220 ze dne 21.04.2016
uzavřené se spolkem Ježečkova školka z. s. na pronájem pozemku parc. č.
2815 orná půda o výměře 5 666 m2 v k. ú. Horní Lutyně dohodou ke dni
21.05.2016
3.03. Pronájem boční strany autobusové čekárny Dvě hranice
Tento materiál uvedl Ing. Bill.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
varianta A)
pronájem plochy boční stěny autobusové čekárny Dvě hranice v Orlové-Městě ze směru od
Karviné k umístění reklamní cedule + směrovky o výměře cca 3 m2 spol. K Group Czech s. r.
o., Rudná 704/14, Ostrava-Vítkovice za cenu nájmu ve výši 4 000,- Kč/rok bez DPH na dobu
neurčitou (restaurace Letiště a hotel Siem)
varianta B)
pronájem plochy boční stěny autobusové čekárny Dvě hranice v Orlové-Městě ze směru od
Karviné k umístění reklamní cedule + směrovky o výměře cca 3 m2 spol. K Group Czech s. r.
o., Rudná 704/14, Ostrava-Vítkovice za cenu nájmu ve výši 2 000,- Kč/měsíc bez DPH na
dobu neurčitou (restaurace Letiště a hotel Siem)
Ing. Kasaj – podal protinávrh
Protinávrh
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů
schvaluje
pronájem plochy boční stěny autobusové čekárny Dvě hranice v Orlové-Městě ze směru od
Karviné k umístění reklamní cedule + směrovky o výměře cca 3 m2 spol. K Group Czech s. r.
o., Rudná 704/14, Ostrava-Vítkovice za cenu nájmu ve výši 1 000,- Kč/měsíc bez DPH na
dobu neurčitou (restaurace Letiště a hotel Siem)
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Rada města Orlová hlasovala o protinávrhu a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 8
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1
Přijaté usnesení
1013/26
Pronájem boční strany autobusové čekárny Dvě hranice
Rada města Orlová
v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů
schvaluje
pronájem plochy boční stěny autobusové čekárny Dvě hranice v Orlové-Městě
ze směru od Karviné k umístění reklamní cedule + směrovky o výměře cca
3 m2 spol. K Group Czech s. r. o., Rudná 704/14, Ostrava-Vítkovice za cenu
nájmu ve výši 1 000,- Kč/rok bez DPH na dobu neurčitou (restaurace Letiště a
hotel Siem)
3.01. Rezignace a jmenování člena pracovní skupiny pro vypracování dokumentů
různých možností provozování sportovních areálů
Tento materiál uvedl Ing. Kuča.
Rada města Orlová
1.bere na vědomí
informaci o rezignaci Mgr. Zuzany Haneškové na funkci člena pracovní skupiny pro
vypracování dokumentů různých možností provozování sportovních areálů
2.jmenuje
členem pracovní skupiny pro vypracování dokumentů různých možností provozování
sportovních areálů Mgr. Bronislava Kempného
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 7
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Přijaté usnesení
1014/26
Rezignace a jmenování člena pracovní skupiny pro vypracování
dokumentů různých možností provozování sportovních areálů
Rada města Orlová
1.bere na vědomí
informaci o rezignaci Mgr. Zuzany Haneškové na funkci člena pracovní
skupiny pro vypracování dokumentů různých možností provozování
sportovních areálů
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2.jmenuje
členem pracovní skupiny pro vypracování dokumentů různých možností
provozování sportovních areálů Mgr. Bronislava Kempného
3.02. Informativní zpráva – možnosti využití areálu bývalé školy na ul. Polní
Tento materiál uvedla Ing. Jenčmionková.
Ing. Jenčmionková – informovala, že schválením změny územního plánu na zasedání
zastupitelstva se městu rozšíří možnosti využití – stavba rodinných domů, nebytových domů.
Ing. Kuča – informoval o investorovi, který by měl zájem o areál bývalé školy na ul. Polní.
Investor má v úmyslu budovu přestavět na sociální byty nebo sociální bydlení. OSMM
poskytlo podklady, s tím, že si investor areál nafotí.
Návrh na usnesení
Rada města Orlová
bere na vědomí
informativní zprávu o možnostech využití areálu bývalé školy na ul. Polní
Rada města Orlová hlasovala o návrhu na usnesení a toto schválila.
Výsledek hlasování:
PRO: 9
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Přijaté usnesení
1015/26
Informativní zpráva – možnosti využití areálu bývalé školy na ul. Polní
Rada města Orlová
bere na vědomí
informativní zprávu o možnostech využití areálu bývalé školy na ul. Polní
4. Organizační a různé
4.01. Informace o činnosti uvolněných členů zastupitelstva města v uplynulém období
Ing. Kuča – informoval, že Klub biatlonu zaslal pozvánku na soutěž, která se uskuteční
15.5.2016. Přestěhování odboru sociálního a zdravotního na Doubravan se neuskuteční,
jelikož na Doubravanu není výtah pro imobilní občany. Podal informace o výši nájmu, kterou
platí OSZ společnosti SMO, kdy část nájmu (dotace) vrací OSZ OSMM. Uskutečnilo se
setkání s premiérem, ministrem Mládkem a ministryní Marksovou ohledně OKD. Proběhlo
setkání s ministryní Marksovou ohledně dotačního titulu na Vesnu (oprava výtahu). Ve
čtvrtek proběhlo jednání s Accendem. Město Orlová je vlastníkem teplovodů, které pronajímá
ČEZu. Nabízí se varianty – upgradovat smlouvu s ČEZem nebo prodat ČEZu nebo ČEZ
Teplárenské nebo prodat společnosti SMO. Ohledně předvolební kampaně je potřeba
zaujmout konsenzus ve věci zvolení vhodného místa pro konání předvolebních mítinků,
jelikož na náměstí to již nebude možné. Jako nejvhodnější místo se jeví parkoviště před
Albertem. Příprava na rekonstrukci Náměstí 28. října pokračuje. V současné době na
ministerstvu financí probíhá posouzení a hodnocení kvalifikace a bude následovat hodnocení
nabídek. Termín zadání veřejné zakázky, tj. uzavření smlouvy, je závislý na průběhu
zadávacího řízení. K uzavření smlouvy by mělo dojít do 3 měsíců. Dále informoval, že
proběhlo jednání na Ministerstvu zemědělství ve věci odbahnění rybníku u Koliby, kdy dotaci
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bychom měli získat. Řešilo se kácení lesů. Parkování na IV. etapě bude projednáno na další
schůzi rady města.
Mgr. Galia – stížnosti občanů ve věci zápachu na ul. M. Ryšky
Ing. Kuča – záležitost se řeší, proběhlo měření
V 15.00 hod. odešel ze schůze rady města Ing. Kuča.
Schůze rady města pokračovala diskuzí členů rady města.
Ing. Hrdina – se dotázal, jak je Městský úřad Orlová připraven na uveřejňování smluv od
1.7.2016 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,
Ing. Matušek, MBA – máme dvě nabídky firem. První nabídka – software .. + … udržování,
druhá nabídka - …. + ….. udržování. Dále proběhne jednání s ředitelem Gordicu provozující
software Ginis. V Praze se diskutuje o systému ministerstva, který by také mohl být jednou
z variant.
Ing. Hrdina – požádal o podání informací na příští schůzi rady města.
V 15.15 hod. ukončila místostarostka Mgr. Bc. Potyšová 26. schůzi Rady města Orlové.

Ing. Tomáš Kuča
starosta města Orlová

Mgr. Bc. Renata Potyšová
místostarostka města Orlová

Zápis ověřil
---------------------------------------------Mgr. Kamil Paloncy

Zpracovala dne 16.05.2016
Mgr. Zdeňka Koběrská
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