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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 30. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 19. 12. 2011


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 19.12.2011 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
pan David Hor￡kDavid Horák
pan Pavel Stehlík
Tajemník MMO
omluven
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Ing. Jiří  Lehnert
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Mgr. Tomáš Kubný
Ing. Lenka Grigarová 








































889/30 RM 11
bod 1/30
Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2011

Rada města



schvaluje


a)
změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 -  příspěvková organizace na rok 2011 

b)
změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování, příspěvková organizace na rok 2011 



890/30 RM 11
bod 2/30
Plat ředitelů školských příspěvkových organizací


Rada města


1.
stanoví


nový plat ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Opavy s účinností od 01.01.2012

2.
ukládá



náměstkovi primátora panu Danieli Žídkovi, aby zadal odboru školství stanovit přesné znaky splnění kritérií pro poskytování odměn v oblasti školství dle čl. 11 Zásad pro stanovení výše platů, příplatků a odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných SMO 
Z: Daniel Žídek, náměstek primátora
T: 31.01.2012 


891/30 RM 11
bod 3/30
Dotace ostatní

Rada města


1.
neschvaluje



finanční dotaci TRAVEL CLUBU Opava – sportovnímu klubu se sídlem Ondříčkova 35, 746 01 Opava, IČ 47814551, na dvě výstavy s názvem „Tajemná Afrika“, ve výši 50.000,00 Kč


2.
schvaluje


prodloužení termínu usnesení 693/23 RM 11, bod 3. ze dne 26.9.2011, do 30.4.2012






892/30 RM 11
bod 4/30
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2011/281



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00013235,0020,0000000000000)
+ 16.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




příspěvek na péči




(4195,5410,00013235,0040,0001014000000)
+ 16.000.000,00 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2011/282



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,33514012,0020,0002467000000)
+ 722.500,00 Kč







ve výdajích- odbor informatiky




projekt „Vzdělávání v eGon Centru Opava“




platy zaměstnanců v prac. poměru



85 % ESF
(6171,5011,33514012,0192,0002467000000)
+ 357.893,14 Kč


15 % vl..zdr.
(6171,5011,33100000,0192,0002467000000)
+ 63.157,62 Kč








sociální pojištění



85 % ESF
(6171,5031,33514012,0192,0002467000000)
+ 89.473,28 Kč


15 % vl..zdr.
(6171,5031,33100000,0192,0002467000000)
+ 15.789,40 Kč








zdravotní pojištění



85 % ESF
(6171,5032,33514012,0192,0002467000000)
+ 32.210,38 Kč


15 % vl..zdr.
(6171,5032,33100000,0192,0002467000000)
+ 5.684,18 Kč








náhrady mezd v době nemoci



85 % ESF
(6171,5424,33514012,0192,0002467000000)
+ 4.950,40 Kč


15 % vl..zdr.
(6171,5424,33100000,0192,0002467000000)
+ 873,60 Kč








ostatní osobní náklady



85 % ESF
(6171,5021,33514012,0192,0002467000000)
+ 164.201,30 Kč


15 % vl..zdr.
(6171,5021,33100000,0192,0002467000000)
+ 28.976,70 Kč





892/30 RM 11


nákup služeb



85 % ESF
(6171,5169,33514012,0170,0002467000000)
+ 73.771,50 Kč


15 % vl..zdr.
(6171,5169,33100000,0170,0002467000000)
+ 13.018,50 Kč








nákup služeb – tisk brožur




(6171,5169,00000020,0170,0002467000000)
- 86.790,00 Kč



rezerva projektu




(6171,5901,00000020,0170,0002467000000)
- 40.710,00 Kč











c)
Rozpočtové opatření č. 2011/283



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000032)
+ 96.406,56 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000032)
 + 546.303,84 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Šrámkova 4




OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost -  projekt „Rozvoj klíčových  kompetencí“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000032)
+ 96.406,56 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000032)
 + 546.303,84 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2011/284



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029004,0020,000000000000)
+ 17.480,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin




za I. pololetí 2011




(1037,5213,00029004,0130,0000000000000)
+ 17.480,00 Kč











e)
Rozpočtové opatření č. 2011/285



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,000000000000)
+ 257.810,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 181.873,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 75.937,00 Kč










892/30 RM 11
f)
Rozpočtové opatření č. 2011/286



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




investiční přijaté transfery od regionálních rad



231 0000
(0000,4223,38588505,0020,0007697000000)
+ 12.495.939,08 Kč








předpokládaná výše podílu modifikované platby



231 0000
(0000,4223,00000030,0020,0007697000000)
- 12.495.939,09 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Rekonstrukce kulturního domu na Rybníčku



231 0000
(3429,6121,38588505,0220,0007697000000)
+ 12.077.744.44 Kč


231 0000
(3429,6122,38588505,0220,0007697000000)
+ 418.194,64 Kč


231 0000
(3429,6122,00000000,0220,0007697000000)
+ 0,01 Kč


231 0000
(3429,6121,00000030,0220,0007697000000)
-12.077.744.44 Kč


231 0000
(3429,6122,00000030,0220,0007697000000)
- 418.194,65 Kč








- finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO



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











g)
Rozpočtové opatření č. 2011/287



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Kylešovice – fotbalové hřiště –kontejnerová WC

  


(3412,6121,00000000,0220,0007657000000)
+ 102.000,00 Kč








finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 102.000,00 Kč






  h)
Rozpočtové opatření č. 2011/288



ve výdajích – odbor sociálních věcí




soc. dávky - příspěvek na provoz motorového vozidla




(4185,5410,00013306,0040,0001018000000)
- 4.000.000,00 Kč








soc. dávky - příspěvek na zvláštní pomůcky




(4182,5410,00013306,0040,0001021000000)
+ 2.600.000,00 Kč








soc. dávky - příspěvek na zakoupení, opravy a zvl. úpravu motorového vozidla




(4184,5410,00013306,0040,0001019000000)
+ 1.400.000,00 Kč










892/30 RM 11


soc. dávky - příspěvek na individuální dopravu




(4186,5410,00013306,0040,0001017000000)
- 200.000,00 Kč








soc. dávky – doplatek na bydlení




(4172,5410,00013306,0040,0001024000000)
+ 200.000,00 Kč






  i)
Rozpočtové opatření č. 2011/289



v příjmech – městská policie




náhrady škod




(5311,2324,00000000,0110,0009078000000)
+ 16.475,00 Kč







ve výdajích – městská policie




autoprovoz – opravy a udržování




(5311,5171,00000000,0110,0002512000000)
+ 16.475,00 Kč






  j)
Rozpočtové opatření č. 2011/290



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




vratky přeplatků minulých let




(6409,5909,00000000,0052,0000000000000)
- 60,00 Kč








vratky přeplatků minulých let – pronájmy pozemků – garážiště 




(6409,5909,00000000,0052,0009049000000)
+ 60,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2011/291



ve výdajích – odbor sociálních věcí




OSPOD – služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00098216,0040,0002556000000)
- 17.313,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




OSPOD - DDHM




(6171,5137,00098216,0191,0002556000000)
+ 17.313,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2011/292



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




rezerva odboru RMSP




(3639,5901,00000000,0140,0000000000000)
 - 123.720,00 Kč








„Ochranná zeleň Opava“ – nákup služeb




(3745,5169,00000000,0140,0007658000000)
+ 70.800,00 Kč








„Zpevněné plochy městských parků“– nákup banneru




(2219,5137,00000000,0140,0007962000000)
+ 49.920,00 Kč








„Národní síť zdravých měst“ - odměna




(3900,5494,00000000,0140,0002481000000)
+ 3.000,00 Kč
892/30 RM 11
m)
Rozpočtové opatření č. 2011/293



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HKR




(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)
- 60.000,00 Kč








dovybavení a oprava hasičského auta




(5512,5171,00000000,0193,0002530000000)

+ 30.000,00 Kč



(5512,6123,00000000,0193,0002530000000)
+ 30.000,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2011/294



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HKR




(6171,5169,00000000,0193,0002541000000)
- 13.858,00 Kč



(6171,5133,00000000,0193,0000000000000)
- 2.269,00 Kč








pořízení vysoušečů zdiva




(5212,5137,00000000,0193,0000000000000)
+ 16.127,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2011/295



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




bezpečnost a veřejný pořádek-plyn




(5311,5153,00000000,0051,0000000000000)
-  11.000,00 Kč








místní správa-elektrická energie




(6171,5154,00000000,0051,0000000000000)
- 100.000,00 Kč








nebytové prostory – elektrická energie




(3613,5154,00000000,0051,0000000000000)
- 163.000,00 Kč



místní správa - plyn




(6171,5153,00000000,0051,0000000000000)
+ 274.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2011/296



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




kluby důchodců - plyn




(4359,5171,00000000,0051,0001035000000)
- 24.100,00 Kč








nebytové prostory - plyn




(3613,5153,00000000,0051,0001035000000)
+ 24.100,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2011/297



ve výdajích – odbor majetku města




kluby důchodců - teplo




(4359,5152,00000000,0051,0001035000000)
- 10.000,00 Kč








nebytové prostory – nákup služeb




(3613,5169,00000000,0051,0001035000000)
+ 10.000,00 Kč










892/30 RM 11
r)
Rozpočtové opatření č. 2011/298



ve výdajích – odbor majetku města




místní správa – elektrická energie




(6171,5154,00000000,0051,0000000000000)
- 140.000,00 Kč








bytové prostory – nákup služeb




(3612,5169,00000000,0051,0001035000000)
+ 140.000,00 Kč






s)
Rozpočtové opatření č. 2011/299



ve výdajích – odbor informatiky




výpočetní technika - DDHM




(6171,5137,00000000,0170,0002528000000)
- 13.362,00 Kč








IP Telefonie




(6171,5137,00000000,0170,0001085000000)
+ 13.362,00 Kč






t)
Rozpočtové opatření č. 2011/300



ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Opava - Komárov




Neinvestiční účelový příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001002000026)
+ 21.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní rezerva




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
- 21.000,00 Kč






  u)
Rozpočtové opatření č. 2011/301



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Prominuté penále za  porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,00000000,0020,0007814000000)
-4.220,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 4.220,00 Kč





  v)
Rozpočtové opatření č. 2011/302



Oprava rozpočtového opatření ze dne 21.11.2011, bod 37/37 písmeno h)




(2321,2141,00000000,0020,0009967000000)
- 6.428,35 Kč



(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 6.428,35 Kč






ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Převod  úroků z neinvestičních do investičních




(2321,5141,00000000,0020,0009967000000)
- 8.263,67 Kč



(2321,5141,00000000,0020,0009967000000)
- 21.247,51 Kč



(2321,5141,00000000,0020,0009967000000)
- 95.488,82 Kč



(2321,6121,00000000,0020,0007766000000)
+ 125.000,00 Kč










892/30 RM 11

v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




Úhrada z Mze části úroků z úvěru „Kanalizace Malé Hoštice“



231 00
(0000,4216,00029898,0020,0007766000000)
+ 6.428,35 Kč


231 00
(0000,4216,00029898,0020,0007766000000)
+ 16.528,56 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Investiční úroky s příslušným UZ




(2321,6121,00029898,0020,0007766000000)
+ 22.956,91 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Zaplacené investiční úroky




(2321,6121,00000000,0020,0007766000000)
- 22.956,91 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,000000,0020,0002996000000)
+ 22.956,91 Kč






  w)
Rozpočtové opatření č. 2011/303



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Odvod za porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,38588505,0020,0007814000000)
 + 6.501,01 Kč



(6409,5363,38188501,0020,0007814000000)
+ 573,61 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 7.074,62 Kč






2.
bere na vědomí


Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně  platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně k projektu „Dům umění – Dominikánský klášter“






3.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2011/304



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Odvod za porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,38588505,0020,0007959000000)
 + 41.640,48 Kč



(6409,5363,38188501,0020,0007959000000)
+ 3.674,16 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 45.314,64 Kč






4.
bere na vědomí



Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně  platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně k projektu „Cyklostezka č. 55 – Slezská magistrála -  Velké Hoštice - Krnov“

892/30 RM 11
5.
ukládá



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


6.
schvaluje 



a)
Rozpočtové opatření č. 2011/305



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Penále za  porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,00000000,0020,0007959000000)
 + 11.329,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 11.329,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2011/306



Řešení výpadku v příjmech



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ – podíl 30%




(0000,1112,00000000,0020,0009985000000)
 - 6.700.000,00 Kč








Daň z příjmů PO




(0000,1121,00000000,0020,0000000000000)
- 8.000.000,00 Kč







V příjmech – odbor majetku




Příjmy z prodeje majetku – (pozemky)




(3639,3111,00000000,0052,0009007000000)
- 10.000.000,00 Kč 







V příjmech – odbor školství




Přijaté transfery – příjem od ostatních obcí  - dojíždějící žáci




(0000,4121,00000000,0030,0000000000000)
+ 460.000,00 Kč







Ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO (z FV)




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 4.500.000,00 Kč








Úroky úvěr 23,4mil. Kč




(2321,5141,00000000,0020,0009967000000)
- 25.000,00 Kč








Úroky úvěr dlouhodobý 280mil. + rámec ČSOB




(2321,5141,00000000,0020,0009968000000)
- 3.000.000,00 Kč








Úroky z překlenovacího úvěru KB




(6310,5141,00000000,0020,0009969000000)
- 260.000,00 Kč










892/30 RM 11


Úroky úvěr dlouhodobý 400mil. ČS a.s.




(3639,5141,00000000,0020,0009970000000)
- 3.200.000,00 Kč








Úroky úvěr dlouhodobý 300mil.




(3639,5141,00000000,0020,0009973000000)
- 565.000,00 Kč








Úroky úvěr KB 60mil.




(2221,5141,00000000,0020,0009974000000)
- 55.000,00 Kč







Ve výdajích – odbor majetku




Výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 9.500.000,00 Kč 







Ve výdajích – odbor KTAJ - HS




Nákup drobného majetku




(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)
- 500.000,00 Kč 







Ve výdajích – kancelář primátora




Ediční činnost




(3319,5169,00000000,0120,0002514000000)
- 1.435.000,00 Kč 







Ve výdajích – odbor HAUP




Ostatní územní příprava




(3635,5169, 00000000,0080,0001039000000)
- 800.000,00 Kč 



(3635,6119, 00000000,0080,0001039000000)
- 400.000,00 Kč 



893/30 RM 11
bod 5/30
Městský dopravní podnik Opava, a.s.

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o novém předběžném odhadu prokazatelné ztráty pro městskou autobusovou a trolejbusovou dopravu na rok 2011 předloženou na základě smlouvy (MMOPP003IPYS) o závazku veřejné služby v městské autobusové a trolejbusové dopravě uzavřené mezi Statutárním městem Opava, IČ 00300535 a Městským dopravním podnikem Opava, a.s.,          IČ 64610250


2. 
schvaluje


na základě výše uvedené smlouvy dle článku 3, odstavce 4 a 5 nové přílohy této smlouvy č. 1-5, které v plném rozsahu nahrazují přílohy z roku 2011




894/30 RM 11
bod 6/30
Majetek ve správě TSO s.r.o. – smluvní vztahy


Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP00BYO6B) ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor 
a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení ze dne 7.11.2008 (MMOPP004UV29), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava se sídlem 
Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností HC SLEZAN OPAVA a.s. se sídlem Holasická 1154/2, 747 05 Opava, IČ 25845802

b)
smlouvu o nájmu nebytových prostor  (MMOPP00BYODC), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,     IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Dagmar Raabovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Horní náměstí 55/286, 746 01 Opava

c)
smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP00BYOL8), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Emou Wernerovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Svobody 129, 747 33 Oldřišov, IČ 22961372

d)
smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP00BYOKD), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Marií Páclovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Hany Kvapilové 935/15, 746 01 Opava,          IČ 60948167

e)
smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP00BYONY), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Kamilem Hendrychem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Náplatkova 78/2, 747 06 Chvalíkovice,  IČ 47200936

f)
smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě za účelem umístění reklamních a propagačních materiálů (MMOPP00BYOOT), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností H-Media s.r.o. se sídlem Řeznická 662/17, 110 00 Praha 1, IČ 25069173

g)
smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě             za účelem umístění reklamních a propagačních materiálů (MMOPP00BYOM3), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,       IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností JUVENTA s.r.o.     se sídlem Smetanova 661,      747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 62304551
894/30 RM 11

h)
smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě            za účelem umístění reklamních a propagačních materiálů (MMOPP00BYOJI), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,      IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71,  746 01 Opava, IČ 64618188 a společností KVP servis s.r.o. se sídlem Vávrovická 280/117, 747 07 Opava, Vávrovice,   IČ 28608771

ch)
smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP00BYOHS), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Martou Lerchovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Strossmayerova 2143/6 746 01 Opava,             IČ 68914881

i)
smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP00BYOGX), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Jaroslavou Markovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Hornická 659, 735 43 Albrechtice,                  IČ 44181701

j)
smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP00BYOIN), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a občanským sdružením Klub plaveckých sportů Opava se sídlem Zámecký okruh 38/4, 746 01 Opava, 
IČ 47815345



895/30 RM 11
bod 7/30
Doplnění ceníku služeb Technických služeb Opava s.r.o.

Rada města



schvaluje



doplnění ceníku služeb poskytovaných na Tyršově stadionu v Opavě 
s platností od 1.12.2011



896/30 RM 11
bod 8/30
Darovací smlouva 13 ks skříní

Rada města



schvaluje



darovací smlouvu (MMOPP00BUWL4), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Základní školou Opava, Englišova 82 – příspěvkovou organizací se sídlem Englišova 82, 746 01  Opava 1, IČ 70999171, zastoupenou Mgr. Janem Škrabalem, ředitelem školy

897/30 RM 11
bod 9/30
Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou a Komárovem

Rada města



schvaluje



smlouvu o dílo Porovnání variant průchodu silnice I/11 mezi Opavou           a Komárovem (PID MMOPP00CQEJV), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Pavlou Žídkovou se sídlem Polní 293, 747 62 Mokré Lazce, IČ 61611531,           DIČ CZ 6354230718, v celkové výši 234 000,- Kč včetně DPH  




898/30 RM 11
bod 10/30
Změna závazných ukazatelů Slezského divadla Opava


Rada města



schvaluje



Změnu závazných ukazatelů



Příspěvek na provoz
71.584.000,00 Kč


z toho účelově vázané příspěvky 
2.584.000,00 Kč


z toho příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
2.700.000,00 Kč


Limit mzdových prostředků
43.000.000,00 Kč



899/30 RM 11
bod 11/30
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7Q8V) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Bc. Lukášem Konečným a Martinou Konečnou oba bytem Bezručova 92/14, 747 05 Opava, Malé Hoštice  pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 235 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Přemostění příkopu Opava-Malé Hoštice, parc.č. 307/3, 235/1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7QAL) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č.1291 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka NN pro RD, Opava-Jaktař, parc.č. 1297, stavebník Hrbáč , IP-12-8008865“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH v platné výši


c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7Q9Q) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, 
IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č.35/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Rozšíření NN pro parc.č. 41, Opava-Komárov, stavebník: Kuchař“ 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, (MMOPP00A7Q4F) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o., se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ: 28611535, jednající Jiřím Brodíkem a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemků parc.č. 2328/1, 2328/3 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, Ratibořská, obnova 
DTS-1469, DTS (IE-12-8001717)“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7QE1) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Jiřím Hudečkou a Renatou Hudečkovou oba bytem Jantarová 4/25, 747 73 Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 370 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 367/6 v k.ú. Komárov 
u Opavy“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH v platné výši










899/30 RM 11

f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A7Q70) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, technikem správy nemovitého majetku a manžely Bc. Helenou Halodovou a Přemyslem Halodou , oba bytem Milady Horákové 682/15, 746 01 Opava  pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 342 v k.ú. Zlatníky 
u Opavy pro stavbu: "Plynovod a plynopřípojka + venkovní plynoinstalace pro RD na parcele č. 68/5 v k.ú. Zlatníky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 


900/30 RM 11
bod 12/30
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu č. 187/2011/PRI (MMOPP009BM3D) o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou mezi Statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 na přeložku splaškové kanalizace DN 300 umístěné v pozemku parc. č. 3205/111
v k.ú. Kylešovice v rámci akce „Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat“


b)
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 181/2011/PRI (MMOPP009BMHF) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 
a Statutárním městem Opava na umístění kanalizačního řadů a přípojek v pozemku parc. č. 213/2 v k.ú. Milostovice  a v pozemcích parc. č. 317, 114/1, 366, 348/9, 319 v k.ú. Zlatníky u Opavy za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v rámci akce „Zlatníky – splašková kanalizace“ 






901/30 RM 11
bod 13/30
Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město za rok 2011, Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2012

Rada města


1.
bere na vědomí



upravenou Hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Opava za rok 2011, pro předložení zastupitelstvu města

901/30 RM 11
2.
schvaluje 



Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2012, pro předložení zastupitelstvu města




902/30 RM 11
bod 14/30
Smlouva č. 10061016 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR


Rada města



schvaluje



Smlouvu č. 10061016 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla podepsána ředitelem Fondu dne 28. 11. 2011 (MMOPP00D7CDH), mezi Statutárním  městem   Opava se sídlem  Horní  náměstí  69,   746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 4, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Radkou Bučilovou, pověřenou řízením SFŽP




903/30 RM 11
bod 15/30
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2940/1-ost.pl/ost.komunikace dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí
 


b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2172/348-zast.pl. a nádvoří a části pozemku parc.č. 2172/224-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí 


c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 27/1-zast.pl. a nádvoří, části pozemku parc.č. 28-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Palhanec a pozemku parc.č. 2962-zast.pl. a nádvoří k.ú. Jaktař

d)
dohodu o ukončení nájemní smlouvy a o záležitostech s tím souvisejících (MMOPP00A9IQ7) uzavřenou mezi pronajímatelem – Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26, zastoupené primátorem prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 a nájemcem – Ing. arch. Miroslav Slíva, IČ: 11545534

2. 
 schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/18-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/285-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí 

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/129-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

903/30 RM 11

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2540/20-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/90-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí 


3.
schvaluje 



záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 3036-vodní pl. o výměře 10410 m2, parc.č. 3037-vodní pl. o výměře 2611 m2, části pozemků 
parc.č. 320-ost.pl./ost.komunikace o výměře cca 75 m2,
parc.č. 577-ost.pl./ost.komunikace  o výměře cca 2 m2, 
parc.č. 225-ost.pl./zeleň o výměře cca 11 m2, parc.č. 224-zahrada o výměře cca 60 m2, parc.č. 223-zast.pl. a nádvoří o výměře cca 15 m2 a 
parc.č. 3044-ost.pl./ost.komunikace o výměře cca 1 m2, pozemku 
parc.č. 3035-vodní pl. o výměře 1537 m2,  parc.č. 241/1-trvalý travní porost o výměře 129 m2 vše v k.ú. Jaktař a pozemků parc.č. 357-vodní pl.             o výměře 8640 m2, parc.č. 351/2-vodní pl. o výměře 2294 m2, parc.č. 324/2-ost.pl. o výměře 2 m2 a parc.č. 359/2-vodní pl. o výměře  5 m2 vše v k.ú. Zlatníky u Opavy z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Povodí Odry státní podnik   


4.
odročuje


projednání záměru směny pozemku parc.č. 4/2-ost.pl/ost.komunikace o výměře 115 m2 k.ú. Opava-Město, pozemku parc.č. 531-ost.pl./ost.komunikace o výměře 254 m2 k.ú. Opava-Předměstí a pozemků parc.č. 1057/17-ost.pl./ost.komunikace o výměře 142 m2, parc.č. 1057/32-ost.pl./ost.komunikace o výměře 9 m2, parc.č. 1057/33-ost.pl./ost.komunikace o výměře 10 m2 a parc.č. 1057/34-ost.úpl./ost.komunikace o výměře 9 m2 vše v k.ú. Komárov u Opavy ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR za část pozemku parc.č. 2896-ost.pl./silnice na nezapsaném geometrickém plánu značený novým 
parc.č. 2896/8-ost.pl./silnice o výměře 3929 m2 k.ú. Opava-Předměstí, části pozemku parc.č. 565/4 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 565/8-ost.pl./silnice o výměře 287 m2 a částí pozemku parc.č. 566/1 na nezapsaném geometrickém plánu značený novými parc.č.566/12-ost.pl./silnice o výměře 24 m2 a parc.č. 566/15-ost.pl./silnice o výměře 2371 m2 k.ú. Opava-Město ve vlastnictví Statutárního města Opavy  s finančním vyrovnáním 



904/30 RM 11
bod 16/30
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 28.11.2011    do 12.12.2011






905/30 RM 11
bod 18/30
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje



přidělení volné obytné místnosti č.18 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě p. Ivetě Košíkové trvale bytem Bílovecká 48, Opava


906/30 RM 11
bod 19/30
Dohoda o narovnání – smuteční síň  

Rada města



schvaluje  



dohodu o narovnání mezi Statutárním městem Opavou a společností Skanska a.s., IČ: 26271303, se sídlem Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, v předloženém znění  



907/30 RM 11
bod 20/30
Změna závazných ukazatelů Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace


Rada města



schvaluje



Změnu závazných ukazatelů



Příspěvek na provoz
8.910.000,00 Kč


z toho účelově vázané příspěvky 
0,00 Kč


z toho příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
1.964.508,00 Kč


Limit mzdových prostředků
3.917.866,00 Kč







908/30 RM 11
bod 21/30
Povolení čerpání z investičního fondu Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace


Rada města



odročuje  



projednání materiálu „Povolení čerpání z investičního fondu Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace“ na schůzi RMO dne 29. 12. 2011



909/30 RM 11
bod 22/30
Stanovisko RMO k projektu Opava College


Rada města


1.
postupuje  



projednání záležitosti řešené v materiálu „Stanovisko RMO k projektu Opava College“ na nejbližším možném zasedání zastupitelstva města

2. 
ukládá


předložit tento materiál na 9. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 27.02.2012
Z: Ing. Brady/Ing. Pekárková
T: 27.02.2012


	
910/30 RM 11
bod 23/30
Změny v organizační struktuře MMO

Rada města


1.
ruší



v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. f) zákona o obcích:
a) oddělení pomoci v hmotné nouzi  
b) oddělení sociálních služeb
c) oddělení pomoci zdravotně postiženým občanům

s účinností od 27. 12. 2011 (viz Příloha č. 2 Organizačního řádu MMO).


2.
zřizuje


v souladu s ustanovením § 102, odst. 2, písm. f) a j) zákona o obcích:
a) oddělení sociálních služeb a komunitního plánování o počtu 16
    pracovních míst 
b) oddělení sociálních služeb, pomoci v hmotné nouzi a pomoci zdravotně
    postiženým občanům o počtu 18 pracovních míst
s účinností od 27. 12. 2011 (viz Příloha č. 2 Organizačního řádu MMO)



3.
stanoví



celkový průměrný přepočtený počet 304 pracovních míst na Magistrátu města Opavy (+ 3 pracovní místa na veřejně prospěšné práce) s účinností od 1. 1. 2012 (viz Příloha č. 2 Organizačního řádu MMO)








911/30 RM 11
bod 24/30
Kupní smlouva – nákup PC pro potřeby městských částí

Rada města


1. 
neschvaluje



kupní smlouvu, (MMOPP00B1RV6), mezi Statutárním městem  Opava        se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města        a společností DATA-INTER spol. s r.o., se sídlem 		U Fortny 50/1, 746 01 Opava,  IČ:  14615754,  DIČ:			CZ14615754, zastoupené Ing. Karlem Božeňkem, jednatelem, ve výši 210.000,- Kč 


2.
ukládá


odboru informatiky MMO provést elektronickou aukci řízení na nákup PC pro potřeby městských částí 
Z: odbor informatiky MMO
T: únor 2012




912/30 RM 11
bod 25/30
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.05.2007 – cyklostezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava


Rada města



schvaluje



dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo (MMOPP00D7BIZ) uzavřené dne 23.05.2007 mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností DHV CR, spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, zastoupenou Ing. Radimem Gillem, jednatelem



913/30 RM 11
bod 26/30
Smlouva o nájmu – Úřad práce

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu nebytových prostor a movitých věcí PID MMOPP006R24R, uzavřenou mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným                prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako pronajímatelem a Úřadem práce České republiky, organizační složkou státu, se sídlem Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2 – Nové Město, IČ: 72496991, jednající JUDr. Jiřím Kubešou, generálním ředitelem jako nájemcem




914/30 RM 11
bod 27/30
Výsledky výběrového řízení – Vančurova


Rada města



odročuje



projednání materiálu „Výsledky výběrového řízení – Vančurova“



915/30 RM 11
bod 28/30
Vyhlášení výběrového řízení

Rada města


1.
schvaluje



znění zadání pro vyhlášení výběrového řízení na ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava 


2.
jmenuje


členy výběrové komise pro výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava v tomto složení: 

Ing. Pavla Brady - předsedkyně
Ing. Václav Klučka -  člen
Ing. Zbyněk Šmída -  člen
Ing. Václav Seidler -  člen
Mgr. Vladimír Tancík - člen
Ing. Marie Vavrečková - členka
JUDr. Tomáš Elis - člen




916/30 RM 11
bod 29/30
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby  s názvem „Zavádění                   e-learningového systému vzdělávání ve SMO -  uzavření smlouvy


Rada města



schvaluje


smlouvu, MMOPP00B1RP0 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným  
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Addict s.r.o., se sídlem Neumannova 1453/28, 156 00 Praha 5 – Zbraslav, IČ 28864930, zastoupenou Milenou Šíbalovou, jednatelkou








917/30 RM 11
bod 30/30
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení s názvem „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část – DÚR“ – výsledek zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla


a)
v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o  vyloučení uchazečů
	Sdružení dodavatelů CITYPLAN, spol. s r.o., IČ: 47307218

VALBEK, spol. s r.o., IČ: 48266230
PUDIS, a.s., IČ: 45272891
Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., IČ: 48588733


b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DOPRAVOPROJEKT Ostrava, s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava, IČ: 42767377, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější


2.
schvaluje


výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 3  v tomto pořadí:
	DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5,      702 00 Ostrava, IČ: 42767377

SUDOP PRAHA, a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ: 25793349
 



918/30 RM 11
bod 31/30
Smlouvy o užívání platebních karet pro pracovní účely 


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00CXPZZ mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Pavlou Brady, bytem náměstí Osvoboditelů 2, 746 01 Opava o užívání platební karty          pro pracovní účely

b)
smlouvu MMOPP00CXQ0N mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mgr. Daliborem Halátkem, bytem Hobzíkova 3, 746 01 Opava o užívání platební karty         pro pracovní účely 

c)
smlouvu MMOPP00CXQ2D mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Danielem Žídkem, bytem U Černého mlýna 10, 747 70 Opava Komárov o užívání platební karty pro pracovní účely 

d)
smlouvu MMOPP00CXQ1I mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným           Ing. Pavlou Brady, náměstkyní primátora a prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc, bytem Hradecká 10A, 746 01 Opava o užívání platební karty               pro pracovní účely 

919/30 RM 11
bod 32/30
Vyjádření podpory Autoturistu OASA a.s. při vyjednávání o výjimce znovu zapojení plynu společnosti RWE

Rada města



vyjadřuje podporu



Autoturistu OASA a.s. při žádosti na RWE o udělení výjimky, neboť má Statutární město Opava zájem, aby byla funkčnost a provoz Motelu OASA plně zachována 









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

