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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 14. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 13. 5. 2015


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 13. 5. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
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
Ing. Lenka Grigarová
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
p. Radomír Bittner
Ing. Jiří Elbl
Ing. Jiří Lehnert
Mgr. Judita Kachlová
Ing. Jana Onderková
pí Hana Fraňková
Mgr. Marcela Poštulková
Ing. Milena Skazíková
Ing. Pavel Chroust
Hosté
p. Julius Lévay, ředitel společnosti DŽIVIPEN
Ing. Roman Melecký, ekonom společnosti DŽIVIPEN
Jan Kunze, dramaturg kulturních akcí OKO, p.o.
paní Martina Radková, ekonomka OKO, p.o.
Mgr. Zuzana Bornová, ředitelka KPBO 
Ing. Jindřich Pasker, ředitel Slezského divadla Opava
Ing. Martin Dobeš, ekonom Slezského divadla Opava
Ing. Radim Křupala, ředitel Seniorcentrum Opava, p.o.
Ing. Petra Schwallerová, Městské lesy Opava, pověřena vedením 
p. Pavlína Lenartová, Městské lesy Opava, ekonomka
p. Dušan Štěnička, předseda BK Opava z.s.  
p. Alois Hadamczik, HC Slezan 



















421/14 RM 15
bod 1/14
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDRZV
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Romanou Venclíkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2724/97 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDS0J
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Jiřím Doležím jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2724/69 – 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)   


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDS5U
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Jitkou Reichelovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1856/20 – 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)   


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDS4Z
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Pavlem a Marií Gazdovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 60/12 – 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)   


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDS34
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností PETRA HELP s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 553/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za cenu ve výši 3.600,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDRWA
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Janou Louvarovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1560/2 – 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)   


g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDRY0
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Ilonou Chovancovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/119 – 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)   
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bod 1/14
h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDRX5
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Alenou Bakšovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/112 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDS29
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a PaedDr. Jaroslavou Gebauerovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1712 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   


2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1062 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy


b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/398 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí


3.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/440 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí


b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1497/9 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí


4.
schvaluje


a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2168/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje pozemků parc.č. st. 880 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2058 – zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc.č. 384/5 – ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, dle přiloženého snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 3053/3 – ostatní plocha, parc.č. 3288/1 – zahrada a parc.č. 3290 – zahrada, vše k.ú. Opava – Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 3292 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 3290 – zahrada, vše k.ú. Opava – Předměstí, 
dle přiloženého snímku katastrální mapy

5.
schvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3290 – zahrada, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy


Hlasování: 9-0-1






422/14 RM 15
bod 2/14
Ukončené a proplacené dotační projekty

Rada města



bere na vědomí



stav skutečně proplacených dotací u projektů s názvem „Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ Krnov-Úvalno-Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice“ a „Rekonstrukce centra sociálních služeb Samaritán“ 
ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování MMO


Hlasování: 9-0-0



423/14 RM 15
bod 3/14
Navýšení cílové kapacity ŠD při Základní škole Opava, Šrámkova 4

Rada města



schvaluje




navýšení cílové kapacity školní družiny při Základní škole  Opava, 
Šrámkova 4, příspěvková organizace ze současného počtu 
210 žáků na 230 žáků  s účinností od 1. 9. 2015



Hlasování: 9-0-0



424/14 RM 15
bod 4/14
Návrh obce s rozšířenou působností na přidělení finančních příspěvků - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Rada města


1.
doporučuje



















424/14 RM 15
bod 4/14

Ministerstvu kultury České republiky schválit přidělení příspěvků dle bodu 10 článku II. Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ ve II. kole těmto žadatelům:
Žadatel
Památka
Název projektu
Částka
(v Kč)

Římskokatolická farnost Raduň
kostel Nejsvětější Trojice
Obnova fasády kostela Nejsvětější Trojice v Raduni
100.000,00

Unicont Opava s.r.o.
vodárna
Rekonstrukce, revitalizace a dostavba vodárenské věže
125.000,00

Římskokatolická farnost Opava-Jaktař
kostel sv. Petra a Pavla
Výmalba gotického kostela sv. Petra a Pavla
100.000,00

Římskokatolická farnost Hněvošice
kostel sv. Petra a Pavla
Nátěr střechy dřevěného kostela sv. Petra a Pavla v Hněvošicích
104.000,00

Moravskoslezský kraj, zastoupen ZŠ, SŠ, ŠJ a Internátem Velké Heraltice, p. o.
ohradní zeď zámku Velké Heraltice
Obnova části oplocení v úseku s kovovým litinovým plotem v areálu zámku Velké Heraltice
125.000,00

Obec Jezdkovice
zámek
Výměna vrat a dveří, zámek Jezdkovice
100.000,00

CELKEM

654.000,00






2.
ukládá


doručit přijaté žádosti Ministerstvu kultury České republiky, odboru památkové péče
Z: odbor rozvoje města a strategického plánování
T: 31. 05. 2015


Hlasování: 9-0-1



425/14 RM 15
bod 5/14
Členství v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice

Rada města



pověřuje


a)
Bc. Martina Vítečka, primátora města, k zastupování Statutárního města Opavy v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci 2014-2020


b)
Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, k zastupování Statutárního města Opavy v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 v době nepřítomnosti primátora


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0












426/14 RM 15
bod 6/14
Projekty základních a mateřských škol – Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty II.

Rada města



bere na vědomí




realizaci projektu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov -  příspěvková organizace (odloučené pracoviště MŠ Opava-Komárov, Podvihovská 15, 747 70 Opava 9) s názvem „Se zvířátky do zahrádky aneb učíme se zvířátky“ z dotačního programu „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2015/2016“ Moravskoslezského kraje


Hlasování: 10-0-0




427/14 RM 15
bod 7/14
Pověření k podepisování smluv – smlouvy o nájmu pozemku pod garážemi

Rada města



pověřuje


vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy k podpisu smluv týkajících se nájmu pozemku pod garážemi, v rozsahu dle přiloženého pověření


Hlasování: 10-0-0




428/14 RM 15
bod 8/14
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – „58. Bezručova Opava 2015“ – 350.000,00 Kč

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6WMP), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Bc. Martinem Vítečkem, primátorem

b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 350.000,00 Kč na realizaci projektu „58. Bezručova Opava 2015“

428/14 RM 15
bod 8/14
  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/89



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční transfery z MSK




(0000,4122,00000201,0020,000245623000000)
+ 350.000,00 Kč







ve výdajích – odbor Kancelář primátora, oddělení kultury




nákup ostatních služeb – Bezručova Opava




(3319,5169,0000201,0121,0002456230000)
+ 350.000,00 Kč







odbor kancelář primátora, oddělení kultury




nákup ostatních služeb – Bezručova Opava




(3319,5169,00000000,0121,0002456000000)
	 350.000,00 Kč








ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 350.000,00 Kč


Hlasování:  10-0-0




429/14 RM 15
bod 9/14
Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu (Zimní stadion v Opavě)

Rada města



schvaluje


a)
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město - místnosti č. 1097 o výměře 8,11 m2 – brusírna, ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.06.2015 na novou platnost smlouvy do dne 30.06.2020 (prostory umístěné v budově Zimního stadionu v Opavě)

b)
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město - místnosti č. 1030 – bufet o výměře 5,84 m2, místnosti č. 1031 – sklad o výměře 6,19 m2 - stánek pro prodej občerstvení, celkem o výměře 12,03 m2 
nebytových prostor, které se nacházejí v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město - místnosti č. 1136 – prodejní stánek – sklad občerstvení o výměře 6,55 m2, ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.06.2015 na novou platnost smlouvy do dne 30.06.2020 (prostory umístěné v budově Zimního stadionu v Opavě)
429/14 RM 15
bod 9/14
c)
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, o výměře 846 m2 mimo 2. NP budovy, 
nebytových prostor umístěných v budově č.p. 413, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, umístěných v 1. NP – místnost č. 1046 – sprchy o výměře 6,92 m2, místnost č. 1057 – šatna muži o výměře 55,66 m2, umístěné 
v 2. NP – místnost č. 2029 – sál HC o výměře 180,37 m2, místnost č. 2030 – kancelář HC o výměře 33,92 m2, místnost č. 2037 – šatna o výměře 
2,60 m2, místnost č. 2038 – sklad o výměře 2,51 m2, místnost č. 2040 – WC 
o výměře 3,93 m2  
nebytových prostor, které se nacházejí v budově bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město o výměře 27 m2 
nebytových prostor, které se nacházejí v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, mimo místnost č. 1104 – kuchyňka o výměře 3,72m2, místnost č. 1105 - bar o výměře 25,67 m2, místnost č. 1098 – obchod 
o výměře 30,72 m2, místnost č. 1099 – sklad obchodu o výměře 8,55 m2, místnost č. 1097 - brusírna o výměře 8,11 m2, místnost č. 1030 – bufet 
o výměře 5,84 m2, místnost č. 1031 – sklad o výměře 6,19 m2, místnost 
č. 1136 – bufet (sklad) o výměře 6,55 m2, ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.06.2015 na novou platnost smlouvy do dne 30.06.2020 (prostory umístěné v budově Zimního stadionu v Opavě  






























429/14 RM 15
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d)
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v budově bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město umístěných v 1. NP – místnost č. 1075 – hlavní uzávěr plynu o výměře 
0,99 m2
nebytových prostor, které se nacházejí v budově bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město umístěných v 1. NP – místnost č. 1041 – WC muži o výměře 14,00 m2 
nebytových prostor, které se nacházejí v budově č.p. 413, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, umístěných v 1. PP - místnost č. 31 – pivní sklad o výměře 40,62 m2, místnost č. 32 – sklad o výměře 4,81 m2, místnost č. 33 – chodba o výměře 12,00 m2, místnost č. 34 – sklad o výměře 9,18 m2, místnost č. 35 – chodbička o výměře 2,39 m2, místnost č. 36 – sklad o výměře 6,93 m2, místnost č. 37 – sklad o výměře 10,99 m2, místnost č. 38 – sklad o výměře 3,77 m2, místnost č. 39 – chodbička o výměře 2,94 m2, místnost č. 40 – výtah o výměře 1,09 m2, místnost č. 41 - chodba o výměře 15,63 m2, 
v 1. NP – místnost č. 1042 – vestibul o výměře 15,43 m2, místnost č. 1043 – chodba o výměře 9,80 m2, místnost č. 1044 – WC ženy o výměře 4,45 m2, místnost č. 1045 – WC muži o výměře 3,06 m2, místnost č. 1047 – pivnice o výměře 64,12 m2, místnost č. 1048 – restaurace o výměře 27,43 m2, místnost č. 1048b – restaurace o výměře 79,80 m2, místnost č. 1049 – chodba o výměře 17,99 m2, místnost č. 1050 – chodba o výměře 17,55 m2, místnost č. 1051 – sklad o výměře 1,56 m2, místnost č. 1052 – sklad 
o výměře 4,11 m2, místnost č. 1053 – chodba o výměře 9,23 m2, místnost 
č. 1054 – kuchyň o výměře 13,96 m2, místnost č. 1055 – kuchyň o výměře 19,93 m2, místnost č. 1056 – kuchyň o výměře 5,40 m2, místnost č. 1058 – sklad o výměře 2,66 m2, místnost č. 1059 – výtah o výměře 1,08 m2, místnost č. 1060 – sklad o výměře 5,98 m2, místnost č. 1061 – mrazící box o výměře 3,45 m2, místnost č. 1062 – sklad o výměře 3,73 m2, v 2. NP – místnost č. 2031 – sklad o výměře 3,14 m2, místnost č. 2032 – kuchyň o výměře 16,94 m2, místnost č. 2033 – sklad o výměře 4,97 m2, místnost č. 2034 – výtah o výměře 1,09 m2, místnost č. 2035 – sklad o výměře 2,22 m2, místnost č. 2036 – chodba o výměře 5,76 m2, místnost č. 2043 – šatna personálu o výměře 14,38 m2, místnost č. 2044 – šatna personálu o výměře 8,55 m2, ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.06.2015 na novou platnost smlouvy do dne 30.06.2020 (prostory umístěné v budově Zimního stadionu v Opavě) 


Hlasování: 11-0-0




430/14 RM 15
bod 10/14
Uplatnění předkupního práva

Rada města


1.
bere na vědomí


usnesení zastupitelstva města č.86/6 ZM 15 odst. 2,3 a 4 ze dne 
27. 4. 2015


2.
ukládá 

a)
odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby ve spolupráci 
s odborem hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy posuzoval nabídky na uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle § 3036 občanského zákoníku v případech, kdy bude městu nabídnuta koupě jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nebo stavby garáže, kteréžto stavby jsou zřízeny na pozemku ve vlastnictví města, a to zejména z hlediska majetkoprávních zájmů města, budoucích rozvojových aktivit města a jeho územního plánu, jakož i z hlediska ekonomické výhodnosti nabídky, a aby všechny posouzené nabídky spolu 
se zdůvodněním navrhovaného postupu bez zbytečného odkladu, 
tj. zpravidla do jednoho měsíce ode dne doručení nabídky, předkládal radě města k rozhodnutí, zda bude daná nabídka předložena k rozhodnutí zastupitelstvu města


b)
odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy, aby odboru majetku města Magistrátu města Opavy poskytoval na vyzvání součinnost potřebnou pro řádné plnění úkolů uložených odboru majetku města Magistrátu města Opavy dle odst. 2 písmene a) tohoto usnesení, zejména aby se vyjadřoval k potřebnosti či vhodnosti nabytí nabídnuté věci městem z hlediska budoucích rozvojových aktivit města a jeho územního plánu


Hlasování: 9-0-1



430/14 RM 15
bod 10/14
3.
ukládá


odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby v případě, že se uplatní usnesení zastupitelstva č. 502/23 ZM 14 odst. 2 ze dne 28. 4. 2014, tzn., že příslušný orgán města nerozhodne, že nabytí nabídnuté nemovité věci je pro město potřebné či vhodné, zpracovával a odesílal osobám, které nabídku učinily, písemné sdělení, že Statutární město Opava své předkupní právo k nabídnuté nemovité věci v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 86/6 ZM 15 odst. 2 ze dne 27. 4. 2015 neuplatňuje


Hlasování: 10-0-0



431/14 RM 15
bod 11/14
Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy

Rada města


1.
odvolává



manažerku Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky Mgr. Petru Vlčovou, referentku odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy

2.
jmenuje


Mgr. Barboru Bendíkovou, referentku odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy, manažerkou Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky určeného pro Integrovaný operační program s účinností od 23. 6. 2015



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0



432/14 RM 15
bod 12/14
Změna pracovního poměru ředitelů škol

Rada města



schvaluje




změnu pracovního poměru ředitelů škol z doby určité na pracovní poměr 
na dobu neurčitou s účinností od 1. 5. 2015, přičemž šestileté období výkonu práce na pracovním místě ředitele školy není dotčeno



Hlasování: 11-0-0








433/14 RM 15
bod 13/14
Žádost o dotaci na projekt „Zelené hradby Opava - Polní cesta z Pustých 
Jakartic do Malých Hoštic“ a Smlouva o partnerství

Rada města



schvaluje


a)
předložení žádosti o dotaci na projekt „ Zelené hradby Opava – Polní cesta z Pustých Jakartic do Malých Hoštic“ v rámci výzvy pro podávání projektů na výsadbu stromů Nadace Partnerství


b)
smlouvu, (PID MMOPP004V11V), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Natura Opava - Czech Republic se sídlem Edvarda Beneše 30, 747 05 Opava 5, 
IČ 26546591, zastoupené Bc.et Bc. Jakubem Kubačkou, statutárním zástupcem


Hlasování: 11-0-0




434/14 RM 15
bod 14/14
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 27/2014/PRI – „Kylešovice – Liptovská – komunitní centrum“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP00GGP3O) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností  GRIGAR s.r.o., 
se sídlem U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, zastoupenou 
Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem společnosti
	cena díla dle smlouvy				   				9.246.426,19 Kč
	změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1     		 - 383.754,06 Kč
	celková cena					   8.862.672,13 Kč

DPH 21%						   1.861.161,15 Kč
	nová cena celkem s DPH				 10.723.833,28 Kč



Hlasování: 11-0-0














435/14 RM 15
bod 15/14
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „ZŠ Kylešovice – 
U Hřiště“ (zateplení + výměna oken) – výsledné pořadí + smlouva

Rada města


1.
vylučuje



uchazeče č. 1 - SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava, Kateřinky, IČ: 48391212 z důvodu neobjasnění mimořádně nízké nabídkové ceny, dle § 77 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:

1. Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, IČ: 27762939
2. MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava-Jih, Zábřeh, IČ: 27776506
3. HOCHTIEF CZ a. s., Plzeňská 3217/16, 150 00 Praha 5, Smíchov,
IČ: 46678468
4. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36, IČ: 26807947
5. PRŮMSTAV, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8, Karlín, IČ: 25105825
6. Zlínstav a.s., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 28315669
7. S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8, Libeň,
IČ: 45309612
8. OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava, Lhotka, 
IČ: 61944840
9. OHL ŽS, a.s., Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří, IČ: 46342796
10.INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky, 
IČ: 25873261


b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, IČ: 27762939, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


c)
smlouvu, MMOPP00GGP4J, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Tomáš STRAUB s.r.o., se sídlem Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, IČ: 27762939, zastoupen panem Tomášem Straubem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 26.259.743,66 Kč bez DPH


Hlasování: 11-0-0


436/14 RM 15
bod 16/14
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Vaníčkova" (zateplení + výměna oken) – výsledek zadávacího řízení

Rada města


1.
vylučuje

a)
uchazeče č. 1 - SG STAVBY, s.r.o., Oldřichova 247/5, 128 00 Praha 2, Nusle, IČ: 02166283, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách
436/14 RM 15
bod 16/14
b)
uchazeče č. 5 - Karnet a.s., Tuřanka 574/34, 627 00 Brno-Slatina, 
IČ: 27738248, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách


c)
uchazeče č. 9 - VAPES CE s.r.o., Stonavská 51/6, 735 35 Horní Suchá, 
IČ: 25888595, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


d)
uchazeče č. 11, JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574, z důvodu nedoručení objasnění své nabídky dle 
§ 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


2.
schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 1 písm. b):
1. MILIMEX s.r.o. - organizační složka, Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 29454379
2. Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o., Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, 747 05 Opava, Kateřinky, IČ: 25359592
3. EKOBAU INVEST a.s., Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí, 
IČ: 26820897
4. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice, IČ: 26807947
5. OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava, Lhotka, 
IČ: 61944840
6. FICHNA - HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857
7. STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o., Okružní 171, 747 23 Bolatice, Borová, 
IČ: 27785858
8. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava, Předměstí, IČ: 62305620


b)
v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MILIMEX s.r.o. - organizační složka, Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 29454379, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


Hlasování: 11-0-0




















437/14 RM 15
bod 17/14
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Mnišská – výsledek zadávacího řízení 

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 1 písm. b) v tomto pořadí:
1. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, 
IČ: 26876574
2. STAVITELSTVÍ UVARA s.r.o., Okružní 171, 747 23 Bolatice, Borová, 
IČ: 27785858
3. EKOBAU INVEST a.s., Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí, 
IČ: 26820897
4. GRIGAR, s.r.o. U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, Předměstí 
IČ: 25826638
5. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava, Předměstí, IČ: 62305620
6. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava, Předměstí, 
IČ: 65142756


b)
v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


Hlasování: 11-0-0



438/14 RM 15
bod 18/14
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce  s názvem „MŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) – výsledek zadávacího řízení

Rada města


1.
schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 1 písm. b)  v tomto pořadí:
1. Ing. ILLÍK – RAIL spol. s r.o., Kolofíkovo nábřeží 1671/11A, 
747 05 Opava 5, IČ: 25359592   
2. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36, IČ: 26807947
3. JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov
IČ: 26876574
4. Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín
IČ: 27762939
5. Milimex s.r.o. – organizační složka, Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 29454379
6. FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857


b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Ing. ILLÍK – RAIL spol. s r.o., se sídlem  Kolofíkovo nábřeží 1671/11A, 747 05 Opava 5, IČ: 25359592, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


Hlasování: 10-0-0 



439/14 RM 15
bod 19/14
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „ZŠ Edvarda Beneše“ (zateplení + výměna oken) – výsledné pořadí

Rada města


1.
vylučuje


a)
uchazeče č. 2 - Karnet a.s., Tuřanka 34, 627 00 Brno, IČ: 27738248 z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách


b)
uchazeče č. 6 – BYSTROŇ Group a.s., Chopinova 576/1, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 27800466 z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách


2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:
1. OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava, Lhotka
IČ: 61944840
2. SSKA – Stavební společnost Karviná, a.s., Bohumínská 1878/6 , Nové Město, 735 06 Karviná, IČ: 48393835
3. Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín, IČ: 27762939
4. MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Ostrava-Jih, Zábřeh, IČ: 27776506
5. FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17 , 747 18 Píšť, IČ: 27765857
6. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., Partyzánská 1565/18, 747 05
Opava 5, IČ: 48391212
7. Metrostav a.s., Koželužská 2450/4 , Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915
8. Sdružení JURČÍK – SIAS, reprezentant sdružení: JURČÍ
STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574
9. Renesa – stavební firma, s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava, IC: 62305620
10. BDSTAV MORAVA s.r.o., Bruzovice 88, 739 36 Bruzovice,
IČ: 26807947
11. POZEMSTAV Prostějov, a.s., Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov, 
IČ: 25527380
12. INTOZA s.r.o., Varšavská 1583/99, 709 00 Ostrava-Hulváky, 
IČ: 25873261


b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, 725 28 Ostrava, Lhotka, IČ: 61944840, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou



Hlasování: 10-0-0









440/14 RM 15
bod 20/14
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“ – opakované zahájení výběrového řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“

b)
o opakovaném zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“, v rozsahu dle Výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy


2.
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení ve složení:
	Ing. Jana Onderková
	Ing. Martin Chalupski
	p. Milan Němec




b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Radka Šabatková

Ing. Renata Cvancigerová
	Ing. Lukáš Kovařík



Hlasování: 11-0-0




441/14 RM 15
bod 22/14
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemní vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 2984, 1344, 1343, 3084/3 v k.ú. Opava – Předměstí a umístění podzemního vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č 2984, 1344, 1343, 3084/3, 3084/2, 3333/1, 3333/3, 3333/2, 2952/2 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby : „Opava, Krnovská, Vančurova, kruh. křiž. ŘSD SO-402 Přeložka kabelu VN a NN, č. stavby EP-12-8003028“


b)
připojení pozemku parc.č. 2063/1 v k.ú. Opava – Předměstí 
na rozvodnou síť elektrické energie 


Hlasování: 11-0-0








442/14 RM 15
bod 23/14
Rozpočtová opatření  2015

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2015/90



ve výdajích – odbor školství 



Středisko volného času




investiční příspěvek - cimbál




(3421,6351,00000000,0030,0001002000039)
+ 135.000,00 Kč



Hlas.: 11-0-0




neinvestiční příspěvek 




Opavské zastupitelstvo dětí




(3421,5331,00000000,0030,0001002000039)
+ 10.000,00 Kč







ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000000,0020,0002996000000)
	145.000,00 Kč







  b)
Rozpočtové opatření č. 2015/91



ve výdajích – odbor majetku města




jmenovitá akce TSO pro MČ Podvihov




zpevněné plochy vč.parkovacích míst hřbitova 




(3632,6121,00000000,0790,0004145000000)
+ 125.152,00 Kč







ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový




rezerva pro městské části




(6409,5901,0000000,0020,0002990000000)
- 125.152,00 Kč






  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/92



v příjmu – odbor finanční a rozpočtový




Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – Knihovna Petra Bezruče v Opavě



231 0000
(0000,4116,00034070,0020,0000000000035)
+ 27.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Knihovna Petra Bezruče v Opavě – účelový příspěvek na Podporu klubové a přednáškové činnosti



231 0800
(3314,5336,00034070,0121,0001002000035)
+ 12.000,00 Kč








Knihovna Petra Bezruče v Opavě – rozvíjení fondu zvukových knih pro nevidomé, zrakově postižené a jinak hendikepované uživatele



231 0800
(3314,5336,00034070,0121,0001002000035)
+ 15.000,00 Kč





442/14 RM 15
bod 23/14
d)
Rozpočtové opatření č. 2015/93



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                   pracoviště









věcná břemena




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
	 29.161,00 Kč




(3639,5137,00000000,0050,0000000000000)
+ 29.161,00 Kč







2. 
schvaluje


Rozpočtové opatření č. 2015/94



ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu




příprava investiční akce zimního stadionu




dlouh.nehmotný majetek




(3412,6119,00000000,0080,0000000000000)
+ 250.000,00 Kč







ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000000,0020,0002996000000)
	  250.000,00 Kč



Hlasování: 11-0-0




3.
odročuje 






  a)
projednání rozpočtového  opatření č. 2015/XXX



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                   pracoviště




věcná břemena




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
	30.734,00 Kč









Lávka pro pěší u víceúčelové haly – hlavní prohlídka a statický přepočet zatížitelnosti lávky




(2219,5169,00000000,0050,0000000000000)
+ 30.734,00 Kč


Hlasování:  11-0-0 






  b)
projednání  rozpočtového opatření č. 2015/XXX



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                   pracoviště




věcná břemena




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
	 85.668,00 Kč









2 lávky přes Jaktarku (ul. Nadační a mezi zahrádkářskými osadami za Jaktarkou) – hlavní prohlídka, statický přepočet zatížitelnosti, stanovení ceny




(2212,5169,00000000,0050,0000000000000)
+ 85.668,00 Kč


Hlasování: 11-0-0
443/14 RM 15
bod 24/14
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, na účast na Mistrovství světa SŠ v atletice, ve výši 50.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0


b)
finanční dotaci Okresnímu fotbalovému svazu Opava se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava Vávrovice, IČ 22880488, na 14. ročník charitativní akce „Pomozte postiženým dětem“, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0


c)
finanční dotaci Sportovním kurzům.cz, s.k. se sídlem Lidická 620/9, 746 01 Opava, IČ 26656132, na akci Inline Cup Opava 2015, ve výši 40.000,00 Kč



Hlasování:: 9-0-2


d)
finanční dotaci Českému volejbalovému svazu se sídlem Zátopkova 100/2, 160 17 Praha 6 Břevnov, IČ 00540285, na uspořádání dvojzápasu  Světové ligy ve volejbale mužů, ve výši 50.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0


2.
odročuje


projednání finanční dotace Jezdeckému klubu Opava – Kateřinky se sídlem Rolnická 159/120, 747 05 Opava Kateřinky, IČ 68941749, na vybudování kolbiště a podporu sportovní činnosti, ve výši 1.500.000,00 Kč



Hlasování: 11-0-0



444/14 RM 15
bod 25/14
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CWVS5, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Tělovýchovnou jednotou zrakově postižených sportovců, o.s. se sídlem Olomoucká 532/12, 746 01 Opava, IČ 47810025, zastoupenou Danielem Škropkem, předsedou, na náklady související s pořádáním XXII. ročníku mezinárodního turnaje zrakově postižených sportovců v kuželkách – Velikonoční turnaj, ve výši 35.000,00 Kč

444/14 RM 15
bod 25/14
b)
smlouvu, MMOPP00CWVQF, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Handicapovinami z.ú. se sídlem Mánesova 310/8, 746 01 Opava, IČ 03761908, zastoupeným Janem Vimmerem, ředitelem, na akci JOY RUN – asistovaný běh pro handicapované děti, ve výši 20.000,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/95




rezerva dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
	 55.000,00 Kč









TJ zrakově postižených sportovců  




(3419,5222,00000000,0020,0000333000000)
+ 35.000,00 Kč



Handicapoviny z.ú.




(3419,5222,00000000,0020,0000362000000)
+ 20.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0



445/14 RM 15
bod 26/14
Projednání návrhu 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 3,812.607,40 Kč a o majetek spravovaný školskými příspěvkovými organizacemi ve výši 1,599.371,77  Kč



Hlasování: 10-0-0



446/14 RM 15
bod 27/14
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2014, jejichž zřizovatelem je SMO

Rada města


1.
schvaluje



Účetní závěrky za rok 2014 příspěvkových organizací, sestavené k rozvahovému dni 31.12.2014, jejichž zřizovatelem je Statutární město Opava:

Městské lesy Opava, Skřipov 110
Slezské divadlo Opava, příspěvková organizace,  Opava - Město, Horní náměstí 195/13, IČO 00849669
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Opava - Město, Ostrožná 236/46, IČO 75117398
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Nádražní okruh 695/27, IČO 00318574
446/14 RM 15
bod 27/14

Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Rolnická 1550/24, IČO 71196943
Mateřská škola Opava, Heydukova – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Heydukova 881/19, IČO 71000054
Mateřská škola Opava, Olomoucká – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Olomoucká 2405/103, IČO 70999775
Mateřská škola Opava, Riegrova – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Riegrova 535/1, IČO 71000119
Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Zborovská 599, IČO 71000194
Mateřská škola Opava, Neumannova – příspěvková organizace, Opava – Jaktař, Neumannova 110/5, IČO 70999953
Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Edvarda Beneše 989/6, IČO 71000101
Mateřská škola Opava, Pekařská – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Pekařská 415/98, IČO 70999686
Mateřská škola Opava, Dětský svět – příspěvková organizace, Opava – Kylešovice, 17. listopadu 994/6, IČO 71000160
Mateřská škola Opava, Na Pastvisku – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Na Pastvisku 1522/13, IČO 70999759
Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská – příspěvková organizace, Opava, Krnovská 18, IČO 70999988
Mateřská škola Opava, Havlíčkova – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Havlíčkova 1750/4, IČO 70999783
Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace, Opava – Město, Mnišská 5/7, IČO 47813237
Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Boženy Němcové 1317/2, IČO 70999180
Základní škola Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Englišova 1082/82, IČO 70999171
Základní škola Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Mařádkova 518/15, IČO 70999244
Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Otická 722/1, IČO 70999252
Základní škola Ilji HurníkaOpava, Ochranova 6 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Ochranova 1244/6, IČO 70999236
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Edvarda Beneše 961/2, IČO 70999279
Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Vrchní 101/19, IČO 70999325
Základní škola a Mateřská škola Opava – Komárov – příspěvková organizace, Opava – Komárov, U Školy 52/1, IČO 70999163
Základní škola a Mateřská škola Opava – Malé Hoštice – příspěvková organizace, Opava – Malé Hoštice, Dvořákova 26/37, IČO 70999368
Základní škola a Mateřská škola Opava – Suché Lazce – příspěvková organizace, Opava – Suché Lazce, Ke Strážnici 109/2, IČO 70999350

446/14 RM 15
bod 27/14

Základní škola a Mateřská škola Opava – Vávrovice – příspěvková organizace, Opava – Vávrovice, Chmelová 86/2, IČO 70999341
Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Riegrova 1385/13, IČO 47813300
Základní škola Opava – Kylešovice, Opava – Kylešovice, U Hřiště 1242/4, IČO 47813032
Základní škola Opava, Šrámkova 4 – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Šrámkova 1457/4, IČO 00849642
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Opava, Otická 24, IČO 70999627
Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Jaselská 227/4, IČO 72071397
Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Komenského 880/13, IČO 72074183 


Hlasování: 11-0-0


2.
schvaluje



Výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014, jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu, převod z rezervního fondu 
do investičního fondu dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí usnesení: 
Příloha č. 1 VARIANTA A – výnosy z předaných transferů od zřizovatele zaúčtovat na účtu 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období se speciální analytikou
Hlasování: 11-0-0

3.
ukládá



příspěvkovým organizacím, jejichž zřizovatelem je SMO, účtovat o hospodářském výsledku, vzniklém z výnosů předání transferu na pořízení dlouhodobého majetku, který je odpisován a byl pořízen zcela nebo částečně z investičního transferu na účtu 432 Výsledek hospodaření minulých účetních období se speciální analytikou



Hlasování: 11-0-0



447/14 RM 15
bod 29/14
Žádost o výjimku z vyhlášky č. 2/2011 O ochraně nočního klidu – Silesia bike marathon 



Rada města



uděluje



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Bike Sport Clubu, Česká 2, 747 06 Opava, IČ 68941919, pro taneční 
a společenský večer u příležitosti akce Silesia bike marathon, který proběhne dne 16. 5. 2015 v areálu U Chovatelů, Bílovecká ul. 182, Opava - Kylešovice,
a to do 24.00 hodin


Hlasování: 11-0-0



448/14 RM 15
bod 30/14
Prominutí měsíčního nájemného v domech na adrese Krnovská 28, 30 v Opavě

Rada města


1.
revokuje


usnesení č. 260/9 RM 15 ze dne 11.3.2015, kterým RMO schvaluje prominutí 1 měsíčního nájemného nájemcům bytu č.30 manž. Ing. Jaroslavu Kaniovi a Yvoně Kaniové v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě 

2. 
schvaluje


prominutí 2 měsíčního nájemného nájemcům bytu č.30 manž. Ing.Jaroslavu Kaniovi a Yvoně Kaniové v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě


Hlasování: 11-0-0



449/14 RM 15
bod 31/14
Kupní smlouva

Rada města




schvaluje



Kupní smlouvu, (MMOPP00GBYOT), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Copytechnik servis KT s.r.o., se sídlem Blodkova 1585/13, 709 00 Ostrava – Hulváky, 
IČ: 26830574, zastoupená Jaromírem Urminským, jednatelem ve výši 61.347,00Kč s DPH



Hlasování: 11-0-0



450/14 RM 15
bod 32/14
Žádost Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 o povolení výjimky z počtu žáků

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Žádost Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 o povolení výjimky z počtu žáků“



Hlasování: 11-0-0



451/14 RM 15
bod 33/14
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.8 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě – Komárově žadateli p. Věře Vaňkové trvale bytem Malé Hoštice


b)
snížení výše kauce z 5.000,00 Kč na 2.000,00 Kč pro nájemce ubytovací jednotky č. 8 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě-Komárově p.Věře Vaňkové


c)
přidělení volné ubytovací jednotky č.15 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě – Komárově žadateli p. Pavle Novotné trvale bytem Opava


d)
přechod nájmu bytu č.7 o velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15 v Opavě p. Filipu Špičkovi po zemřelé nájemkyni předmětného bytu p. Drahomíře Oždianové



Hlasování:  11-0-0




452/14 RM 15
bod 34/14
Změna pověření vedoucího odboru majetku města

Rada města



pověřuje


vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy k podpisu listin týkajících se bytových záležitostí v rozsahu dle přiloženého pověření



Hlasování: 10-0-0



453/14 RM 15
bod 35/14
Souhlas vlastníka   

Rada města



souhlasí  


s umístěním sídla ve smyslu § 136 občanského zákoníku spolku BK OPAVA z.s., zastoupeného Dušanem Štěničkou, předsedou, v budově č.p. 2904, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 2134/6, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, zapsané na LV č. 3618 (Městská víceúčelová hala na adrese Žižkova 8, Opava)


Hlasování o: 9-0-2 
454/14 RM 15
bod 36/14
Smlouva o nájmu   

Rada města



schvaluje  


smlouvu o krátkodobém nájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple  MMOPP009XGYA mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Gastro Svačina s.r.o. se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 03876799, zastoupenou Radimem Svačinou, jednatelem (prostor na adrese Pekařská 12,          Opava – Dům umění) 


Hlasování: 8-0-1



455/14 RM 15
bod 37/14
Záměr prodeje

Rada města



schvaluje


   



   




záměr prodeje jednotky č.63/9 nacházející se v budově náměstí Svaté Hedviky č.p. 62,63 – bytový dům na pozemku parc.č. 67/1 , vše v k.ú. Opava – Předměstí. Jedná se o jednotku vymezenou podle zákona o vlastnictví bytů – jiný nebytový prostor. S touto jednotkou je spojen spoluvlastnický podíl na společných částech uvedené budovy  č.p. 62,63 a spoluvlastnický podíl na pozemku pod touto budovou parc.č. 67/1 o velikosti 942/10000. Oba tyto podíly budou rovněž předmětem prodeje. Jednotka je zapsána na LV č. 12845 a budova č.p. 62,63 a pozemek parc.č. 67/1 jsou zapsány na LV č. 8381, vedených pro k.ú. Opava - Předměstí 


Hlasování: 11-0-0


456/14 RM 15
bod 38/14
Odměny ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města



schvaluje


a)
odměnu za rok 2014 Ing. René Binarovi, řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669, za období 
od 01.01.2014 do 31.12.2014, ve výši xx % sjednané smluvní mzdy za daný kalendářní rok 


b)
mimořádnou odměnu za rok 2014 Ing. René Binarovi, řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669, za období od 01.01.2014 do 31.12.2014, za zajištění realizace dotací a grantů pro rozvoj činnosti organizace, ve výši dle předloženého návrhu 


Hlasování: 9-1-1

457/14 RM 15
bod 39/14
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


1.
bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 

2.
ukládá

a)
náměstkovi primátora p. Stiborskému připravit veřejnou zakázku na poskytování služby sociální prevence – terénního programu – se zaměřením na prevenci patologického hráčství



Z: náměstek primátora p. Stiborský
T: 31. 7. 2015

b)
1. náměstkyni primátora Mgr. Bierhausové zadat příslušným odborům zapracování do  právě aktualizované verze dokumentu ZÁSADY VZTAHŮ ORGÁNŮ STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVA K PŘÍSPĚVKOVÝM ORGANIZACÍM ustanovení, která vycházejí z aktuálně platných  právních norem relevantních pro zajištění transparentní správy příspěvkových organizací SMO, a která budou jasně a jednoznačně upravovat pravomoci 
a kompetence Rady města vůči příspěvkovým organizacím a jejich statutárním orgánům, sjednocovat postupy Rady města při jmenování a odvolávání ředitelů příspěvkových organizací města a vymezovat doby působení ředitelů příspěvkových organizací ve funkcích


Z: 1. náměstkyně primátora Mgr. Bierhausová
T: 31. 8. 2015


Hlasování: 11-0-0




458/14 RM 15
bod 40/14
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 23. 04. 2015 
do 07. 05. 2015


Hlasování: 11-0-0








459/14 RM 15
bod 43/14
Rámcová smlouva s DŽIVIPENEM

Rada města



schvaluje


a)
Rámcovou smlouvu, MMOPP009WM9Y, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a sdružením DŽIVIPEN o.p.s. se sídlem Jiráskova 13, 746 01 Opava, IČ 26571463, zastoupenou Juliusem Lévayem, ředitelem společnosti


  b)
Rozpočtové opatření č. 2015/96



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 300.000,00 Kč








ve výdajích – odbor majetku města




odd.správy a evidence budov, náklady spojené s výkonem určené práce




(3639,5169,00000000,0051,0002520000000)
+ 150.000,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




náklady spojené s výkonem určené práce




(3745,5169,00000000,0130,0002520000000)
+ 150.000,00 Kč


Hlasování: 8-1-2 










                Mgr. Simona Bierhausová    v.r.                              Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
    1. náměstkyně primátora                                            náměstek primátora

