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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 11. 3. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
Mgr. Libor Menšík
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
pí Libuše Režnarová
Ing. Ladislava Halfarová
Mgr. Antonín Binar
Ing. Roman Otipka
p. Jiří Stehlík
Ing. Jiří Lehnert
p. Radomír Bittner
Ing. Pavel Chroust
Ing. Lenka Grigarová
Hosté
Ing. René Binar, ředitel Městských lesů p.o.

































243/9 RM 15
bod 1/9
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDPDB mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Bytovým družstvem E. Beneše jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 2461 
– ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDQ58 mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Volejbalovým klubem Kylešovice jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků parc.č. 1070/36 – ostatní plocha, parc.č. 1070/37 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy




2.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQBE 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Milanem Lichým jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/95 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 840,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQ8T 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Karlem 
a Helenou Stryjovými a Bc. Ivo Davidem jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2184/45 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQAJ 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Miluší Toškovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/144 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDPYE 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Jakubem Děkanem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2724/103 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDPZ9 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Martinem a Zuzanou Mertensovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 2890/294 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDPXJ 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely 
Ing. Lukášem Churavým a Monikou Kaňokovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/437 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   
243/9 RM 15
bod 1/9
g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQ0X 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Břetislavem Pavelkou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 60/9 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, 
za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


3.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/69 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/97 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/26 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2614/4 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 553/9 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 553/1 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1560/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1712 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/12 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Město

j)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1856/20 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/119 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/112 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí




4.
schvaluje 

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/26 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/358 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/344 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/381 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2166/20 – zastavěná plocha,  parc.č. 2166/21 – zastavěná plocha,  parc.č. 2166/22 – zastavěná plocha,  parc.č. 2168/69 – zastavěná plocha,  parc.č. 2168/157 – zastavěná plocha, parc.č. 2168/158 – zastavěná plocha,  parc.č. 2168/159 – zastavěná plocha, části pozemku parc.č. 2166/32 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy



243/9 RM 15
bod 1/9
5.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2702/454 – ostatní plocha a parc.č. 2702/386 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. st.1769/1 – zastavěná plocha a nádvoří 
a části pozemku parc.č. 984/57 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 491/5 – zastavěná plocha a nádvoří  a pozemku parc.č. 491/2 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 339/7 – zastavěná plocha a nádvoří,  
k.ú. Opava – Předměstí

e)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1885/1 – zahrada, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy




6.
schvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2722/70 – ostatní plocha, 
k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy




7.
schvaluje


záměr výpůjčky pozemků parc.č. 602/1 – orná půda a parc.č. 602/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Suché Lazce 



244/9 RM 15
bod 2/9
Darovací smlouva – Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

Rada města



schvaluje


a)
darovací smlouvu (MMOPP00D6XGC) mezi Rodinným pivovarem BERNARD a. s., se sídlem 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809, zastoupen Ing. Stanislavem Bernardem, předsedou představenstva 
a Ing. Josefem Vávrou, členem představenstva a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Bc. Martinem Vítečkem, primátorem


b)
přijetí finančního daru od společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s. ve výši 5.956,00 Kč

  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/34



v příjmech – odbor školství




přijetí daru – Rodinný pivovar Bernard




(2219,2321,00000000,0030,0009131000000)
 + 5.956,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




drobný dlouh. hmotný majetek




(2219,5137,00000000,0030,0000000000000)
+ 5.956,00 Kč


245/9 RM 15
bod 3/9
Smlouva o výpůjčce části pozemků v rámci stavby opravy chodníku podél silnice I. třídy č. I/11


Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce části pozemků v rámci stavby opravy chodníku podél silnice I. třídy č. I/11 číslo smlouvy ŘSD ČR: OP-017-15-11-Ro (MMOPP00A1G03) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 zastoupenou Ing. Tomášem Opělou, ředitelem správy Ostrava, týkající se výpůjčky části pozemků parc.č. 971 a 972/1 v katastrálním území Komárov u Opavy za účelem provedení opravy chodníku




246/9 RM 15
bod 4/9
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady projektu „Plán udržitelné městské mobility Opava“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (MMOPP00D6XCW) mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupen Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Bc. Martinem Vítečkem, primátorem



247/9 RM 15
bod 5/9
Novela nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě


Rada města



schvaluje



Nařízení č. 1/2015, kterým se mění nařízení č. 2/2013, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě s účinnosti od 1. 4. 2015 







248/9 RM 15
bod 6/9
Předložení žádostí o dotaci v rámci 64. výzvy OP Životní prostředí 
pro projekt „Vybavení systému pro svoz a separaci biologicky rozložitelného odpadu v Malých Hošticích“


Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Vybavení systému pro svoz a separaci biologicky rozložitelného odpadu v Malých Hošticích“ v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady prostřednictvím městské části Malé Hoštice, jakožto oprávněného žadatele

b)
zajištění financování projektu „Vybavení systému pro svoz a separaci biologicky rozložitelného odpadu v Malých Hošticích“ v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady prostřednictvím městské části Malé Hoštice, jakožto oprávněného žadatele 

c)

zajištění udržitelnosti projektu „Vybavení systému pro svoz a separaci biologicky rozložitelného odpadu v Malých Hošticích“ v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4 Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblasti podpory 4.1 Zkvalitnění nakládání s odpady prostřednictvím městské části Malé Hoštice, jakožto oprávněného žadatele





249/9 RM 15
bod 7/9
Žádost o zařazení genetického zdroje lesních dřevin do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin

Rada města



souhlasí



s registrací příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, 747 45, IČ 00849669 do Národního programu ochrany a reprodukce genofondu lesních dřevin  



250/9 RM 15
bod 8/9
Plán hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Plán hospodaření na rok 2015 příspěvkové organizace Městské lesy Opava“ 




251/9 RM 15
bod 9/9
Odměna ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Odměna ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava“


252/9 RM 15
bod 10/9
PMS Přerov a.s. – nucený přechod účastnických cenných papírů

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o nuceném přechodu účastnických cenných papírů společnosti PMS Přerov a.s. se sídlem Přerov, Přerov I-Město, Komenského 696/35, PSČ: 750 02, IČ: 14617099 (dále jen „společnost PMS Přerov a.s.“) 


2. 
schvaluje


a)
výzvu k zaplacení peněžitého protiplnění za akcie společnosti PMS
Přerov a.s. dle přílohy č. 6 tohoto materiálu 

………………………….

b)
čestné prohlášení Statutárního města Opavy o vlastnictví 888 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 
240,00 Kč společnosti PMS Přerov a.s. dle přílohy č. 7 tohoto materiálu 

c)
pověření pro Mgr. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy, dle přílohy č. 8 tohoto materiálu 

  d)
Rozpočtové opatření č. 2015/35



v příjmech – odbor majetku města




samostatné pracoviště




příjmy z prodeje akcií




(6310,3201,00000000,0050,0009198000000)
 + 980.796,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




odd. správy a evidence pozemků




výdaje na pořízení pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
+ 980.796,00 Kč



253/9 RM 15
bod 11/9
Zařízení školního stravování – chladící výdejní stoly


Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 2. písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace nákup chladících výdejních stolů v hodnotě 251.196,00 Kč vč. DPH 


254/9 RM 15
bod 12/9
Servisní smlouva o dílo č. 5412014.0 – na záložní zdroj elektrické energie

Rada města



schvaluje 








servisní smlouvu o dílo č. 5412014.0, MMOPP009KP1T, mezi STAMP UNI s.r.o.se sídlem Studentská 94/47, 360 07 Karlovy Vary, IČ 26380561, zastoupeným Ing. Janem Durdilem, jednatelem společnosti a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,  746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným  Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města




255/9 RM 15
bod 13/9
Dodávka dopravního automobilu pro Statutární město Opava (jednotka Sboru dobrovolných hasičů Vlaštovičky)


Rada města



schvaluje


a)
nákup dopravního automobilu pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů Vlaštovičky bez vyhlášení výběrového řízení




b)
Rozpočtové opatření č. 2015/36



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HKŘ




nákup dopravního automobilu




(5512,6123,00000000,0193,0002530000000)
- 550.000,00 Kč







Městská část Vlaštovičky




Dopravní prostředky




(5512,6123,00000000,0850, 0002530000000)
+ 550.000,00 Kč



256/9 RM 15
bod 14/9
Smlouva o výpůjčce (Chemický monitoring - CHEMON)

Rada města



schvaluje 








smlouvu o výpůjčce, MMOPP004FKDA, mezi Moravskoslezským krajem krajským úřadem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69,  746 01  Opava - Město,  IČ  00300535,  zastoupeným  Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města








257/9 RM 15
bod 15/9
Smlouva o dílo – zhotovení portrétu bývalého primátora města

Rada města



schvaluje



smlouvu o dílo na zhotovení malířských prací – obrazu (PID MMOPP00GD2ML) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem, a MgA. Blankou Valchářovou, ak. mal. a rest., Gagarinova 2587/12, 746 01 Opava, IČ 62329928 



258/9 RM 15
bod 16/9
Žádost o záštitu – Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 



Rada města



schvaluje



udělení záštity Statutárního města Opavy Regionálnímu sdružení České unie sportu v Opavě nad akcí Slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava roku 2014




259/9 RM 15
bod 17/9
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.1 velikosti 1+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p.Nikolasi Klempárovi trvale bytem Opava

b)
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.2 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 30 v Opavě p. Janu Benčičovi trvale bytem Opava na dobu neurčitou a to pouze za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 6.4.2015 na dobu neurčitou se smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu ve výši 78,00 Kč

c)
mimořádné přidělení volného bytu č.5 velikosti 3+1 v domě na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě manželům Haně Častulíkové a Petru Častulíkovi  trvale bytem Jeseník v souladu s platnými  „Pravidly pro pronajímání městských bytů“, a to za smluvní měsíční nájemné za 1 m2  podlahové plochy bytu ve výši 78,00 Kč

d)
výměnu bytů mezi p. Martinou Heinzovou nájemcem  obecního bytu  č.21 velikosti 1+1 v domě na adrese Hrnčířská 4 v Opavě a p. Markétou Kapusňákovou nájemcem obecního bytu č.10 velikosti 3+1 v domě na adrese Masarykova třída 14 v Opavě


260/9 RM 15
bod 18/9
Prominutí měsíčního nájemného v domech na adrese Krnovská 28, 30 v Opavě

Rada města



schvaluje



prominutí měsíčního nájemného nájemcům v domech na adrese Krnovská 28, 30 v Opavě a to pouze těm nájemcům, kteří po dobu rekonstrukce stropů v bytech nevyužili náhradního bydlení v majetku SMO dle přiložené tabulky



261/9 RM 15
bod 19/9
Částečná náhrada investičních nákladů

Rada města



odročuje 


projednání materiálu „Částečná náhrada investičních nákladů“ bývalému nájemci bytu č.4 velikosti 1+1 v domě na adrese Masarykova třída 25 v Opavě p. Kláře Flisníkové, a to ve výši 44.781,00 Kč 



262/9 RM 15
bod 20/9
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.

revokuje 



usnesení č. 50/3 RM14 2) ze dne 1. 12. 2014 (Rada  města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGTT_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567 zastoupenou Andrejem Prnem, MBC, BBA, ředitelem správy DS a Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku, pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 2319, 2344/1, 2344/8, 1223/4, 2330/2, 2336/5, 2344/3, 2344/5, 2344/6, 2344/7, 2344/9, 2344/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „REKO NTL/STL Opava, Vrchní +3“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 561.200,00 Kč + DPH)
262/9 RM 15
bod 20/9
2. 
schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGTT_upr_2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567 zastoupenou Andrejem Prnem, MBC, BBA, ředitelem správy DS a Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku, pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 2319, 2344/1, 2344/8, 1223/4, 2330/2, 2336/5, 2344/3, 2344/5, 2344/6, 2344/7, 2344/9, 2344/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „REKO NTL/STL Opava, Vrchní +3“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 561.200,00 Kč + DPH


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1FU4) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou Ing. Stanislavem Rychtářem, pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1371/1 v k.ú. Jaktař  a parc.č. 2984 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Prokopa Holého – obnova kabelu NN, č. stavby IE-12-8002958“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1FKI) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41, 
IČ 24729035, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2209/10 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Sluneční, parc.č. 2209/44, Hrtusová, přípojka NN, č. stavby IP-12-8016696“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00A1G3O) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 1 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou 
Ing. Lenkou  Malinovou, vedoucí přípravy staveb Ostrava a Václavem Malíkem, technikem majetkoprávní podpory pro umístění  podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 2336/18, 2336/27, 2344/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "REKO MS Opava, Za Humny 
č 3, 3a“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy
262/9 RM 15
bod 20/9
e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1EEJ) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Tomášem Balharem bytem Opava, Suché Lazce pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace a plynovodní přípojky do pozemků parc.č. 820/28, 798/29 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 820/28, 798/29 v k.ú. Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1EG9) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ReSpol s.r.o., se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 532/7, 534/2, 535/3 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Opava, Vávrovice, Hanák, rozšíření vedení kNN, č. stavby IV-12-8010332“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1G2T) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Marií Bartošíkovou, bytem Opava pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 3045 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Rodinný dům na pozemku parc.č. 103 v k.ú. Jaktař – přípojka vody a splaškové kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH


h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1FVZ) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 45193665, zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
pro umístění  podzemního vedení kanalizace v pozemku parc.č. 2336/5 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Hillova – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 110.000,00 Kč + DPH

i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1FRJ) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 45193665, zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
pro umístění  podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 2702/218, 2702/219 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Mendlova – rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 58.000,00 Kč + DPH
262/9 RM 15
bod 20/9
j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1FWU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ReSpol s.r.o., se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS., pro umístění  nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Družstevní, Fitzková, přípojka vNN, č. stavby IP-12-8014412“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1FYK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou Slezskomoravskými komunikacemi Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Ludmilou Královou pro umístění  podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 18, 23, 126/23, 133/28, 142/1, 171/1, 126/63, 133/19, 175/2 v k.ú. Držkovice 
pro zrealizovanou stavbu: "11010-032543 Opava, Limnigraf. stan. Držkovice, připoj.“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH


263/9 RM 15
bod 21/9
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města


1.
schvaluje 



umístění přípojek nízkého napětí do pozemků parc.č. 582/1, 573, 566/1, 566/16 v k.ú. Opava – Město pro zřízení elektronických panelů a prosvětlených panelů u zastávek MHD na ul. Horní náměstí, Dolní náměstí a ul. Praskova pro realizaci „inteligentních zastávek“     

2.
odročuje


projednání umístění přeložky podzemního vedení plynovodu do pozemků parc.č. 2952/4 a 2154/1 v k.ú. Opava – Předměstí a provedení přeložky veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 2952/4 a 2154/1 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „Přístavba a stavební úpravy autosalonu SUBARU, Krnovská č.p. 1171/82, Opava“


264/9 RM 15
bod 22/9
Smlouva o dílo – oprava skříně na barometr „Žabka“


Rada města



schvaluje



smlouvu o dílo (MMOPP00A1EH4) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Pavlem Strakošem se místem podnikání Bezručovo náměstí 610/2, 746 01 Opava, IČ 12694134, týkající se celkové opravy skříně na barometr ve Dvořákových Sadech v Opavě – nemovité kulturní památky nacházející se na pozemku parc.č. 186/1 v k.ú. Opava - Město za cenu 114.708,00 Kč včetně DPH

265/9 RM 15
bod 23/9
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města



schvaluje


povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Ing. Vendule Vasquez, Opava - Vlaštovičky na stavbu rodinného domu včetně oplocení a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu na pozemcích parc. č. 33/1, 33/2, 33/3 a parc. č. 231 v k. ú.  Jarkovice



266/9 RM 15
bod 24/9
Nákup stánků pro městské akce

Rada města



schvaluje


a)
nákup stánků pro městské akce 


b)
rozpočtové opatření č. 2015/37 


ve výdajích – odbor Kancelář primátora




 samostatné pracoviště




nákup stánků - DDHM




(2141,5137,00000000,0120,0001056000000)
 + 47.190,00 Kč







ve výdajích - odbor Finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 47.190,00 Kč



267/9 RM 15
bod 25/9
Pořadí žadatelů o pronájem, smlouva o nájmu -  Restaurace Domu umění  


Rada města



odročuje



projednání materiálu „Pořadí žadatelů o pronájem, smlouva o nájmu – Restaurace Domu umění“ 







268/9 RM 15
bod 26/9
Smlouva o nájmu, kupní smlouva   

Rada města



schvaluje  

a)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání  MMOPP00DG7II mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Bc. Františkem Blažkem se sídlem Pod Cvilínem 456/31, 794 01 Krnov, IČ 02230089 (prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)


b)
návrh na uzavření kupní smlouvy MMOPP00DG7HN mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Jiřím Manderlou, bytem Opava – Kateřinky (nemovitost v katastrálním území Vávrovice) pro předložení zastupitelstvu města





269/9 RM 15
bod 27/9
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Přezkum hospodaření města Opavy za rok 2015“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek: 
HZ Brno, spol. s r.o., Minská 160/102, Brno, 616 00, IČ: 46964720
FSG Finaudit, s.r.o., Třída Svobody 645/2, Olomouc, 772 00, 
IČ: 61947407
	BDO CA s.r.o. + BDO Audit s.r.o., Marie Steyskalové 315/14, Žabovřesky, Brno, 616 00, IČ: 25535269
	DANEPO s.r.o., Masarykova třída 334/20, Opava, 746 01, IČ: 25359509
	TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, Brno, 602 00, IČ: 45477639

b)
výběr nabídky uchazeče HZ Brno, spol. s r.o., Minská 160/102, Brno, 
616 00, IČ: 46964720, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu (MMOPP00CX18E) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností HZ Brno, spol. s r.o., Minská 160/102, 616 00 Brno - Žabovřesky, IČ: 46964720, zastoupenou Ing. Zdeňkem Řeřuchou, jednatelem společnosti









270/9 RM 15
bod 28/9
Souhrnná statistická zpráva o vyřazování majetku k 31. 12. 2014 
dle Směrnice RMO o provádění vyřazování a likvidaci majetku města

Rada města



bere na vědomí



souhrnnou statistickou zprávu o vyřazování majetku k 31. 12. 2014




271/9 RM 15
bod 29/9
Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO 
o provádění vyřazování a likvidaci majetku města

Rada města



schvaluje



vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku SMO dle předloženého přehledu. Jedná se o majetek SMO ve výši 1,030.032,48 Kč a majetek spravovaný školskými příspěvkovými organizacemi ve výši 456.571,25 Kč




272/9 RM 15
bod 30/9
Rozpočtová opatření 2015


Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2015/38



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu




dotace k úrokům z úvěru 23,4 mil. Kč – kanalizace Malé Hoštice 




(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+128.320,65 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




úroky – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00000000,0020,0007766000000)
- 128.320,65 Kč 



(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 128.320,65 Kč








rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 128.320,65 Kč










272/9 RM 15
bod 30/9
b)
Rozpočtové opatření č. 2015/39



ve výdajích – odbor majetku města




vratky přeplatků za pronájem hrobového místa + související služby




nájemné




(6409,5909,00000000,0790,0009235000000)
+ 474,00 Kč



služby spojené s nájmem




(6409,5909,00000000,0790,0009236000000)
+ 1.628,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 2.102,00 Kč







c)
Rozpočtové opatření č. 2015/40



ve výdajích – odbor sociálních věcí




romské komunity




knihy, učební pomůcky a tisk




(4342,5136,00000000,0040,0002449000000)
 + 2.000,00 Kč








nákup materiálu jinde nezařazený




(4342,5139,00000000,0040,0002449000000)
+ 8.000,00 Kč








služby telekomunikací a radiokomunikací




(4342,5162,00000000,0040,0002449000000)
+ 4.000,00 Kč








služby školení a vzdělávání




(4342,5167,00000000,0040,0002449000000)
+ 12.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(4342,5169,00000000,0040,0002449000000)
+ 1.000,00 Kč








cestovné (tuzemské i zahraniční)




(4342,5173,00000000,0040,0002449000000)
+ 4.000,00 Kč








účastnické poplatky na konference




(4342,5176,00000000,0040,0002449000000)
+ 1.000,00 Kč








věcné dary




(4342,5194,00000000,0040,0002449000000)
+ 15.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




nespecifikované rezervy
	




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	47.000,00 Kč











272/9 RM 15
bod 30/9
d)
Rozpočtové opatření č. 2015/41



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkových organizacím




ZŠ Englišova  sml.MMOPP008VE8H




(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
+ 836.888,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních titulech




(6409,5901,0000000,0020,0002997000000)
	 836.888,00 Kč












e)
Rozpočtové opatření č. 2015/42



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek na provoz




ZŠ Ochranova – Domino -  Festival Choral International en Aveyron




neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001002000023)
+ 90.000,00 Kč


	




ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva – dotace ostatní




(6409,5901,0000000,0020,0002990000000)
	 90.000,00 Kč












f)
Rozpočtové opatření č. 2015/43



ve výdajích – odbor školství




nejlepší žák roku




nákup ostatních služeb




(3119,5169,000000000,0030,0001004000000)
	 2.500,00 Kč









Den učitelů




pohoštění




(3119,5175,000000000,0030,0002500000000)
+ 2.500,00 Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2015/44



v příjmech – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




příjem z pojistného plnění




(6171,2322,00000000,0191,0009282000000)
+ 5.699,00 Kč







ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy  




opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0191,0002512000000)
+5.699,00 Kč










272/9 RM 15
bod 30/9
2.
revokuje – usn. č. 197/7 RM 15, písm. a) ze dne 11. 02. 2015



Rozpočtové opatření č. 2015/18




v příjmu – odbor finanční a rozpočtový




vratka dotace EU „ Cesta kvality a inovace“ - ZŠ Englišova


85%
231 0000
(6409,2229,32533123,0020,0000000000019)
 + 75,90 Kč

15%
231 0000
(6409,2229,32133123,0020,0000000000019)
+ 13,40 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 - vratka dotace EU „ Cesta kvality a inovace“ - ZŠ Englišova


85%
231 0000
(6402,5364,32533123,0020,0001002000019)
+ 75,90 Kč

15%
231 0000
(6402,5364,32133123,0020,0001002000019)
+ 13,40 Kč











3.
schvaluje




Rozpočtové opatření č. 2015/45



v příjmu – odbor finanční a rozpočtový




vratka dotace EU „ Cesta kvality a inovace“ - ZŠ Englišova


85%
231 0000
(6409,2229,32533123,0020,0000000000019)
	75,90 Kč


15%
231 0000
(6409,2229,32133123,0020,0000000000019)
	13,40 Kč








ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Finanční vypořádání se státním rozpočtem za rok 2014 - vratka dotace EU „ Cesta kvality a inovace“ - ZŠ Englišova


85%
231 0000
(6402,5364,32533123,0020,0001002000019)
	75,90 Kč


15%
231 0000
(6402,5364,32133123,0020,0001002000019)
	13,40 Kč




273/9 RM 15
bod 31/9
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00CX1EK mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mendelovým gymnáziem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na náklady související s pořádáním Turnaje mladých fyziků, ve výši 10.000,00 Kč

273/9 RM 15
bod 31/9
b)
smlouvu MMOPP00CX1GA mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 22831738, zastoupeným Marcelou Reichelovou, předsedkyní, na náklady související s činností poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska v Opavě v roce 2015, ve výši 15.000,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/46



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 25.000,00 Kč








Mendelovo gymnázium Opava




(xxx,xxx,xxxx,xx,xxxxxxxxxxxx)
+ 10.000,00 Kč








SOS Ostrava




(xxx,xxx,xxxxxx,xxxx,xxxxxxxx)
+ 15.000,00 Kč



274/9 RM 15
bod 32/9
Technické služby Opava s.r.o. – vyhodnocení úsporných opatření

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Technické služby Opava s.r.o. – vyhodnocení úsporných opatření“




275/9 RM 15
bod 33/9
Stanovení jednorázové užití závěsného znaku při občanském obřadu

Rada města


1.
pověřuje


pana Mgr. Petra Czudka, člena zastupitelstva Statutárního města Opavy, 
k přijetí projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství 
před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a to dne 23. 5. 2015

2.
stanoví


aby Mgr. Petr Czudek, člen zastupitelstva Statutárního města Opavy,
v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů užil při občanském obřadu (svatba) u Magistrátu města Opavy závěsný odznak se státním znakem České republiky, a to dne 23. 5. 2015



276/9 RM 15
bod 34/9
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 




277/9 RM 15
bod 35/9
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


Rada města

1.
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 19. 02. 2015 
do 05. 03. 2015


2.
revokuje

a)
usnesení č. 64/3 RM 14/1f) z 1. 12. 2014 (zřízení Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání)

b)
usnesení č. 64/3 RM 14/2k,l z 1. 12. 2014 (jmenování předsedy a členů komise)

c)
usnesení č. 183/6 RM 15/3 ze dne 28. 1. 2015 (jmenování nového člena komise)


3. 
zřizuje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018 komisi:


Komisi Rady statutárního města Opavy pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality 

s účinností od 12. 03. 2015


4.
jmenuje



v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018:


a)
předsedkyni Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality:
Mgr. Simona Horáková



277/9 RM 15
bod 35/9
b)
členy Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality:
p. Radana Petrželová
Bc. Libor Kuděla
Mgr. Roman Podzemný
p. Tomáš Pchálek
Mgr. Lumír Král
MUDr. Jiří Hájek
Mgr. Lenka Mikulová
Bc. Gabriela Lacková

s účinností od 12. 03. 2015




5.
revokuje


usnesení č. 239/8 RM 15/3 ze dne 25. 2. 2015 
(RMO jmenuje v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018 předsedou Komise RMO pro informatiku pana Martina Sedláře s účinností od 26. 2. 2015)


6.
jmenuje



v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění pro volební období 2014 – 2018 předsedou Komise Rady statutárního města Opavy pro informatiku pana Ing. Daniela Bennu

s účinností od 12. 3. 215



278/9 RM 15
bod 36/9
Výroční zprávy složek integrovaného záchranného systému, Městské policie Opava a závěrečná zpráva o bezpečnostní situaci na území města za rok 2014

Rada města



bere na vědomí


a)
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na teritoriu obvodního oddělení Opava  územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje za rok 2014 v porovnání s rokem 2013 (PČR KŘP MSK, ÚO Opava)


b)
Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2014 (HZS MSK, ÚO Opava)

c)
Zprávu o stavu připravenosti složky IZS za rok 2014 (ZZS MSK ÚO Opava)

c)
Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava v roce 2014 (MP Opava)

d)
Závěrečnou zprávu za rok 2014 – Bezpečnostní situace ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Opava (MMO, odd. HKŘ)


pro předložení zastupitelstvu města



279/9 RM 15
bod 40/9
Záměr přijetí externích zdrojů na překlenutí financování investičních akcí, spolufinancovaných EU, ze státního rozpočtu a státních fondů

Rada města


1.

schvaluje



záměr přijetí externích zdrojů na překlenutí financování investičních akcí, spolufinancovaných ze zdrojů EU, státního rozpočtu a státních fondů


2.

ukládá


oddělení veřejných zakázek ve spolupráci s odborem finančním 
a rozpočtovým vypsat veřejnou zakázku na přijetí externích zdrojů formou úvěrového rámce do výše 150. mil. Kč se splatností do 31. 12. 2016



280/9 RM 15
bod 41/9
Revokace usnesení č. 235/8 RM 15/1 a schválení nájemní smlouvy

Rada města


1. 
revokuje


usnesení č. 235/8 RM/1 .ze dne 25. 2. 2015
(RMO: schvaluje upravenou smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání  MMOPP00DG7JD mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města  a společností Řeznictví H + H, s.r.o. se sídlem Hlavní 46, 742 47Hladké Životice, IČ 26788942, zastoupenou 
Ing. Karlem Pilčíkem, jednatelem (prostor na adrese Hrnčířská 9, Opava)


2.
schvaluje


smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání  MMOPP00DG7JD mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města        a společností Řeznictví H + H, s.r.o. se sídlem Hlavní 46, 742 47Hladké Životice, IČ 26788942, zastoupenou Ing. Karlem Pilčíkem, jednatelem (prostor na adrese Hrnčířská 9, Opava)









                    Bc. Martin Víteček 	  v.r.                                       Mgr. Simona Bierhausová  v.r.
               primátor			               	                                           1. náměstkyně primátora


