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1007/33 RM 12
bod 1/33
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem pozemků parc.č. 175-trvalý travní porost o výměře 2976 m2 
a parc.č. 176-trvalý travní porost o výměře 3128 m2 k.ú. Zlatníky u Opavy Výrobnímu a obchodnímu družstvu Stěbořice na dobu neurčitou 
za 1.209,00 Kč tj. 0,198,00 Kč/m2/rok za účelem zemědělského obhospodařování (zveřejněno č. 1071/11)


b)
nájem pozemku parc.č. 1552/1-ost.pl. o výměře 308 m2 k.ú. Kateřinky 
u Opavy panu Tomáši Leksovi, paní Olze Kusákové, panu Jiřímu Klímovi, Ing. Ctiradu Kopeckému, paní Květoslavě Bekové  paní Daniele Soškové a manželům Karlu a Lence Růžičkovým na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok za účelem zřízení přístupové komunikace k pozemkům parc.č. 1553/8, parc.č. st.1975, parc.č.st. 2548, parc.č. 1553/7, 
parc.č. 1553/9, parc.č. 1553/10 a  parc.č. 1553/11 k.ú. Kateřinky u Opavy  (zveřejněno č. 832/11)

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1591/7-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí společnosti KTK stav s.r.o. na dobu neurčitou za 150,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1178/11)

d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/177-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Marcele Kucharikové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1071/11)

e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/25-zast.pl. a nádvoří o výměře 
24 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Evě Biové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1071/11)

f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2890/305-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Luďkovi a Gabriele  Lamichovým na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1178/11)


g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/53-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Karlu Hložánkovi na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1178/11)


h)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2522/9-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Vladimíru a Ludmile Svobodovým na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1178/11)

i)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/425-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí RNDr. Zuzaně Baďurové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1178/11)

j)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/255-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Ondřeji Ambrosovi na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1178/11)

k)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/37-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Dagmar Kopecké na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1092/11)

l)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/52-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Kristě Lakomé na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 942/11)

m)
nájem pozemku pod garáží parc.č. st. 1096 -zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům paní Miroslavě Cibulcové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1092/11)
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n)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/523-zast.pl. a nádvoří o výměře 
26 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Ondřeji Janečkovi na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1092/11)

o)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/478-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Ondřeji Janečkovi na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1092/11)

p)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 60/8-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Město Povodí Odry st.p.  na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1092/11)

q)
revokaci usnesení RMO č. 829/28 RM 11 odst.1, písm.e) ze dne 28.11.2011( RMO schvaluje zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na části pozemku parc.č. 277/11-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí pro manželé Ing. Karla a Julii Fardové k pozemku parc.č. 289/2 k.ú. Opava-Předměstí


r)
zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na části pozemku 
parc.č. 277/11-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí pro manželé Ing. Karla a Julii Fardové k pozemku parc.č. 289/2 a parc.č. 290/2 k.ú. Opava-Předměstí


s)
zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes části pozemků parc.č. 1985/1, parc.č 1985/90, parc.č. 1985/93, parc.č. 1985/94, parc.č. 1985/98, parc.č. 1985/187, parc.č. 1985/213 a parc.č. 1985/224 k.ú. Kateřinky u Opavy pro pana Lva Franka, pana Petra Franka, paní Kristu Lexovou, paní Editu Vlčkovou, paní Alžbětu Walikovou

t)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2530/706-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí


u)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 877/2-orná půda k.ú. Malé Hoštice

v)
záměr  výpůjčky pozemků parc.č. 3262/15-ost.pl./silnice, parc.č. 3262/16-ost.pl./silnice, parc.č. 3262/24-ost.pl./silnice, parc.č. 3262/59-ost.pl./silnice k.ú. Kateřinky u Opavy




2. 
 schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/46-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí 

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2722/34-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí 

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2722/15-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/92-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 574/36-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/417-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2663/232-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/348-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1082-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Kateřinky u Opavy
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j)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1682-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Kateřinky u Opavy

k)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/15-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Město
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bod 2/33
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje návrhy na prodeje, směny, výkupy a bezúplatný převod pozemků včetně kupních a směnných smluv  a smlouvy o bezúplatném převodu


a)
prodej pozemků parc.č. 2511/1-zast.pl. a nádvoří o výměře 371 m2 
a parc.č. 2512-zahrada o výměře 426 m2 k.ú. Opava-Předměstí spoluvlastníkům domu tř.Spojenců 28 – manželům Jiřímu a MUDr. Michaele Petrovým, paní Bedřišce Hoferové, MUDr. Naděždě Pindurové a 
Mgr. Vilému Sýkorovi za cenu sjednanou dohodou 573.840,00 Kč 
tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 482/11)


b)
prodej pozemku parc.č. 2528-zahrada o výměře 371 m2 k.ú. Opava-Předměstí spoluvlastníkům domu tř. Spojenců 8 – manželům Ing. Danielu a Lucii Bechným, manželům Tomáši a Gabriele Hejduškovým a paní Martině Kociánové za cenu sjednanou dohodou 296.800,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)

c)
prodej části pozemku parc.č.  2530/167-zahrada k.ú. Opava-Předměstí ideální ¼ na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2530/927 a parc.č. 2530/926 o výměře 247 m2 manželům Justinu a Ludmile Gerovým za cenu sjednanou dohodou 325.200,00 Kč tj. 800,- Kč/m2, ideální ¼ na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2530/927 a parc.č. 2530/929 o výměře 10 m2  a parc.č. 2530/924 o výměře 183 m2 manželům MUDr. Františku a RNDr. Anně Gollovým za cenu sjednanou dohodou 282.000,00 Kč tj. 800,- Kč/m2, ideální ¼ na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2530/927 a parc.č. 2530/923 o výměře 181 m2 manželům Ing.Jiřímu a Jarmile Lexovým  za cenu sjednanou dohodou 272.400,00 Kč tj. 800,- Kč/m2, ideální ¼ na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2530/927 a parc.č. 2530/928 o výměře 8 m2 a parc.č. 2530/925 o výměře 253 m2 manželům Radimu a Zuzaně Lhotským a  za cenu sjednanou dohodou 336.400,00 Kč tj. 800,- Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)

d)
prodej části pozemku parc.č. 873-trvalý travní porost na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „b“ o výměře 70 m2 a části pozemku parc.č. 874-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“a“ o výměře 166 m2 sloučených do nově vzniklého pozemku 
parc.č. 874/2-zahrada o celkové výměře 236 m2 k.ú. Malé Hoštice panu Karlu Kopperbergovi za cenu sjednanou dohodou 42.480,00 Kč 
tj. 200,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 832/11)-obecní zastupitelstvo doporučuje 

e)
prodej části pozemku parc.č. 707/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 707/4 o výměře 49 m2 k.ú. Komárov u Opavy paní Monice Antoníčkové za cenu sjednanou dohodou 17.640,00 Kč 
tj. 400,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1467/10)- obecní zastupitelstvo doporučuje
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f)
prodej části pozemku parc.č. 1013-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1013/2-zahrada o výměře 54 m2 k.ú. Jaktař panu Miloši Tesařovi za cenu sjednanou dohodou 38.880,00 Kč 
tj. 800,00 Kč/m2 -10 % (zveřejněno č. 563/11)

g)
prodej části pozemku parc.č. 2530/573-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2530/916 o výměře 141 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Drahomíře Foltánové za cenu stanovenou dohodou 101.520,00 Kč tj. 800,00 Kč – 10% (zveřejněno č. 483/11)

h)
prodej pozemku parc.č. st. 1620-zast.pl. a nádvoří o výměře 127 m2
k.ú. Kateřinky u Opavy vlastníkům domu Kolofíkovo nábřeží 6 – panu Miroslavu Urbanovi, panu Janu Šalamounovi, panu Petru Božkovi, panu Janu Uhlířovi za cenu stanovenou dohodou 91.440,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 879/11)

i)
prodej části pozemku parc.č. 318-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 318/5 o výměře 102 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Jindřichu a Haně Ullmannovým za cenu stanovenou dohodou 73.440,00 Kč tj. 800,00 /Kč/m2 – 10 % (zveřejněno č. 692/11)

j)
prodej části pozemků parc.č. 320-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“c“  o výměře 76 m2 a parc.č. 321-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „e“ o výměře 16 m2 sloučených do pozemku parc.č. 320/2 o výměře 92 m2 k.ú. Jaktař  Ing. Jakubu Hudečkovi za cenu stanovenou dohodou 66.240,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1098/11)

k)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/22-ost.pl. o výměře 33 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Ing. Pavlu a Bc. Libuši Sobkovým za cenu stanovenou dohodou 23.760,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

l)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/20-ost.pl. o výměře 28 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Vladimíru a Cecilii Uvírovým za cenu stanovenou dohodou 20.160,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

m)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/13-ost.pl. o výměře 9 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Jiřímu a Aleně Balcárkovým za cenu stanovenou dohodou 6.480,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

n)
prodej části pozemku parc.č. 2431/-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/9-ost.pl. o výměře 22 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu Janu Fáborskému a paní Taťáně Němcové za cenu stanovenou dohodou 15.840,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11) 

o)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/14-ost.pl. o výměře 2 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Karlu a Marii Kunertovým za cenu stanovenou dohodou 1.440,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

p)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/6-ost.pl. o výměře 22 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu Eugeniuszu Kruželovi za cenu stanovenou dohodou 15.840,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

q)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/5-ost.pl. o výměře 26 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům paní Jarmile Hillové za cenu stanovenou dohodou 18.720,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)
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r)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/10-ost.pl. o výměře 33 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy Ing. Lumíru Šebrlemu za cenu stanovenou dohodou 23.760,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

s)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/17-ost.pl. o výměře 46 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy Ing. Věře Žlebkové za cenu stanovenou dohodou 33.120,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

t)
prodej části pozemku parc.č. 1553/29-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1553/49 o výměře 291 m2 k.ú. Kateřinky 
u Opavy Mgr. Zbyňkovi Rybkovi za cenu dle znaleckého posudku 250.000,00 Kč tj. 859,00 Kč (zveřejněno č. 483/11)

u)
prodej části pozemku parc.č. 37-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“a“ o výměře 344 m2 a částí pozemku parc.č. 38/2-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „b“ a „c“ o výměře 26 m2 sloučených do pozemku parc.č. 37/5 o výměře 370 m2 k.ú. Opava-Město Ing. Ivu Tietzovi za cenu dle znaleckého posudku 565.730,00 Kč tj. 1.529,00 Kč/m2 a zřízení věcného břemene přes část pozemku parc.č. 37/5 pro společnost BETTER SPEAKER s.r.o. k nemovitostí parc.č. 36 k.ú. Opava-Město (zveřejněno 
č. 1147/11)

v)
prodej částí pozemku parc.č.37-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „e“ o výměře 22 m2 a části pozemku parc.č. 38/2-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“f“ o výměře 28 m2 sloučených do pozemku parc.č. 37/6 o výměře 50 m2 k.ú. Opava-Město manželům Mgr. Markovi a Mgr. Michaele Urbišovým za cenu dle znaleckého posudku 76.450,00 Kč 
tj. 1.529,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 1147/11)

w)
prodej pozemku pod garáží parc.č.  2702/310-zast.pl. a nádvoří o výměře 26 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Františku Peringrovi za 13.000,00 Kč 
tj. 500,00,- Kč /m2 (zveřejněno č. 997/11)

x)
prodej pozemku pod garáží parc.č.  2702/401-zast.pl. a nádvoří o výměře 23 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Jitce Bublové za 11.500,00 Kč 
tj. 500,00,- Kč /m2 (zveřejněno č. 1071/11)

 y)
směnu části pozemku parc.č. 2085/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2085/5 o výměře 78 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 2081 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2081/2 o výměře 78 m2 ve vlastnictví paní Lenky Melové vše v k.ú. Opava-Předměstí (zveřejněno 
č. 942/11) – obecní zastupitelstvo doporučuje 

z)
směnu části pozemku parc.č. 534/1-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm „e“ o výměře 125 m2 a části pozemku parc.č. 534/2-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“c“ o výměře 45 m2 sloučených do pozemku parc.č. 534/2 o celkové výměře 170 m2, pozemku parc.č. 534/3-ost.pl./ost.komunikace o výměře 153 m2 a části pozemku PK 342 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 350/5-orná půda o výměře 389 m2 vše v 
k.ú. Vávrovice ve vlastnictví Ing. Jindřicha Friče a pana Václava Friče za pozemek parc.č. 341/8-zahrada o výměře 712 m2 k.ú. Vávrovice ve vlastnictví Statutárního města Opavy (zveřejněno č. 1147/11)-obecní zastupitelstvo doporučuje
1008/33 RM 12

aa)
směnu pozemku parc.č. 3295-zast.pl. a nádvoří o výměře 243 m2 
k.ú. Opava-Předměstí ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc.č. 2322/29-ost.pl./ost.komunikace o výměře 146 m2 k.ú. Kateřinky
u Opavy ve vlastnictví pana Josefa Škývary s finančním vyrovnáním (zveřejněno č. 56/12)

ab)
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 3024/3-ost.pl.na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3024/6 o výměře 17 m2 
k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Slezské univerzity Opava (zveřejněno č. 577/11)

ac)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 3035-vodní plocha o výměře 1537m2, parc.č. 3036-vodní plocha o výměře 10410 m2, parc.č. 3037/1-vodní plocha o výměře 2599 m2 k.ú. Jaktař a pozemků parc.č. 357-vodní plocha o výměře 8640 m2 a parc.č. 351/2-vodní plocha o výměře 2294 m2 
k.ú. Zlatníky u Opavy z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Povodí Odry státní podnik (zveřejněno č. 17/12)

pro předložení zastupitelstvu města


2. 
schvaluje

a)
revokaci usnesení RMO č. 629/22 RM 11 odst. 1, písm.z) ze dne 5.9.2011 (RMO schvaluje prodej pozemku parc.č. 3229-ost.pl. o výměře 299 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti UNICONT Opava s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 62.890,00 Kč tj. 210,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 692/11)

b)
návrh na prodej pozemku parc.č. 3229-ost.pl. o výměře 299 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti UNICONT Opava s.r.o. za cenu stanovenou  dohodou 149.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 692/11)

pro předložení zastupitelstvu města



3.
schvaluje


a)
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 489/26 ZM 10 odst.1, písm. o) ze dne 20.4.2010 ( ZMO schvaluje smlouvu o budoucí směnné smlouvě (PID MMOPP008TW9K) uzavřenou mezi panem Luďkem Paverou – na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava zastoupené primátorem Ing. Zbyňkem Stanjurou, IČ: 00300535 -        na straně druhé (zveřejněno č. 56/10)

b)
návrh na prodej  pozemku parc.č. 639/1-orná půda o výměře 2983 m2 
k.ú. Kylešovice  manželům Luďkovi  a Pavlíně Paverovým za cenu              dle znaleckého posudku 710.000,00 Kč tj. 238,00 Kč/m2 (zveřejněno            č. 692/11)

c)
návrh na smlouvu o budoucí kupní smlouvě (MMOPP00A9IGL) uzavřenou mezi panem Luďkem Paverou – na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 – na straně druhé

pro předložení zastupitelstvu města
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4.
schvaluje

a)
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 139/08 ZM 11 odst.2, písm. c) ze dne 12.12.2011 ( ZMO schvaluje směnu části pozemku parc.č. 1134-orná půda
na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1134/4 o výměře 866 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 1135 – orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1135/2 o výměře 301 m2 ve vlastnictví Ing. Vlastimila Cygala  vše v k.ú. Jaktař s finančním vyrovnáním 555.000,- Kč ze strany Ing. Vlastimila Cygaly a zřízení věcného břemene pozemku parc.č. 1135/1 k.ú. Jaktař jako přístupovou cestu sloužící k průchodům průjezdům k pozemkům parc.č. 1135/2 a parc.č. 1134/1 k.ú. Jaktař (zveřejněno 
č. 1018/11)

b)
návrh na  směnu části pozemku parc.č. 1134-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1134/4 o výměře 866 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 1135 – orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1135/2 o výměře 301 m2 ve vlastnictví Ing. Vlastimila Cygala  vše v k.ú. Jaktař s finančním vyrovnáním 555.000,- Kč ze strany Ing. Vlastimila Cygaly a zřízení věcného břemene pozemku a to na dobu pěti let ode dne právních účinků vkladu věcného břemene do katastru nemovitostí parc.č. 1135/1 
k.ú. Jaktař jako přístupovou cestu sloužící k průchodům průjezdům k pozemkům parc.č. 1135/2 a parc.č. 1134/1 k.ú. Jaktař (zveřejněno 
č. 1018/11)

pro předložení zastupitelstvu města

5.
schvaluje

a)
návrh na smlouvu o budoucí darovací smlouvě (MMOPP00A9JTL)  uzavřenou mezi budoucím dárcem – Statutní město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno prof.PhDr.Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem, IČ: 00300535 a budoucím obdarovaným – Povodí Odry, státní podnik se sídlem  Moravská Ostrava, Varenská 49, 701 26 Ostrava, zastoupeno Ing.Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem na základě pověření ze dne 24.7.2009, IČ: 70890021


b)
návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č. 2322/14-ostatní.plocha, ostatní komunikace o výměře 284 m2, zapsaném na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví   ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy
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c)
návrh na bezúplatný převod pozemku parcela 586/4-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 315 m2 zapsaném na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Opava-Město, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III. smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby a nebudou vloženy do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
	V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. I, nebo její část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
      b)	v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do           katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.Smluvní pokutu lze uložit opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3  Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III, odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
6.Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.
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d)
návrh na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 171/3-ostatní plocha o výměře 548 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy, která byla Geometrickým plánem č. 2713-5166/2011 ze dne 14.11.2011 oddělena z pozemku parcela číslo 171/2 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 744 m2, části pozemku parc.č. 205/50-ostatní plocha o výměře 1396 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy, která byla Geometrickým plánem č. 2713-5166/2011 ze dne 14.11.2011 oddělena z pozemku parcela číslo 205/1 ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 4216 m2, části pozemku parc.č. 3107/1-ostatní plocha o výměře 2241 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy, která byla Geometrickým plánem 
č. 2639-5002/2011 ze dne 19.1.2011 oddělena z pozemku parcela číslo 3107 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2855 m2, části pozemku parc.č. 3195/1-ostatní plocha o výměře 202 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy, která byla Geometrickým plánem č. 2714-66/2011 ze dne 21.11.2011 oddělena z pozemku parcela číslo 3195 ostatní plocha, zeleň o výměře 216 m2 zapsaných na listu vlastnictví 60000 pro katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III. smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nebudou vloženy do obchodních společností.  Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
	V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

      a) v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl. II, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
       b) 	v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.Smluvní pokutu lze uložit opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti.
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          V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení  smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III, odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
 6. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.



e)
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 336/18 ZM 09 odst.1, písm. ak) ze dne 17.2.2009 (ZMO schvaluje bezúplatný převod budovy s číslem popisným 1750 na pozemku parcelní číslo 174/1 a pozemků parcelní čísla 174/1 zastavěná plocha a 174/4 ostatní plocha v katastrálním  území Opava-Předměstí, obec Opava, do vlastnictví Statutárního města Opavy a těmito závazky:
1. Nabyvatel se zavazuje, že nemovitosti, uvedené v článku II této smlouvy bude užívat pouze k účelům v souladu s veřejným zájmem, tj. k zajištění provozu mateřské školy, nevyužívat je ke komerčním účelům, nepřenechat je ke komerčním účelům třetím osobám, nezcizit je , to vše po dobu 10 let ode dne jejich nabytí.
2. Stanou-li se nemovitosti uvedené v čl. II této smlouvy před uplynutím lhůty dle odst. 1 pro nabyvatele pro účel stanovený v odst. 1 nepotřebnými a nevyužije je ani k možnému jinému druhu veřejné služby, pak nabyvatel uhradí do státního rozpočtu prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových cenu, kterou nemovitosti měly ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu dle cenového předpisu platného ke dni uzavření smlouvy o bezúplatném převodu. Ode dne úhrady této ceny do státního rozpočtu může nabyvatel nakládat s nemovitostmi dle svého uvážení.
3. Úhradu dle předchozího odstavce provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude l zaplacení převodcem písemně vyzván.
4.Bude-li zjištění sankce dle odst.2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, uhradí nabyvatel i tyto náklady.
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5.Převodce je oprávněný kdykoliv během lhůty, stanovené v odst. 1 a 2 tohoto článku kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele plněny a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.
6.Nabyvatel je povinen k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené odst.1 tohoto článku předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal.

f)
návrh na bezúplatný převod budovy s číslem popisným 1750 na pozemku parcela 174/1 a pozemků parcely 174/1-zastavěná plocha a nádvoří a 174/4 ostatní plocha v katastrálním území Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nebudou vloženy do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
		V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

a) v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl. I, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
      b) 	v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.Smluvní pokutu lze uložit opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
	Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
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	Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III, odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

 6.Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v čl. III, odst. 1.


pro předložení zastupitelstvu města

6.
neschvaluje

a)
návrh na záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 826/12-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí


b)
návrh na záměr prodeje pozemku parc.č. 1602/3-ost.pl. a částí pozemků parc.č. 1566/1-ost.pl. a parc.č. 2066/1-ost.pl. dle zákresů na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

pro předložení zastupitelstvu města


7.
odročuje


projednání návrhu na výkup pozemku parc.č. PK 481/2 o výměře 4992 m2 k.ú. Vávrovice od vlastníka pozemku ANADYR, s.r.o. ze cena stanovenou dohodou 1.747.200,00 Kč tj. 350,00 Kč/m2
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bod 3/33
Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin

Rada města



bere na vědomí



informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době jarních prázdnin



1010/33 RM 12
bod 4/33
Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2012/2013

Rada města



bere na vědomí



informaci k zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2012/2013, pro předložení zastupitelstvu města



1011/33 RM 12
bod 5/33
Projekty škol financované Nadací OKD  v nadačním programu „Pro budoucnost“ a Nadací ČEZ v grantovém řízení „Oranžová učebna“ pro rok 2012



Rada města



souhlasí


a)
s realizací projektu „O přírodě nejen v přírodě“ Základní školy 
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace financovaného z nadačního příspěvku Nadace OKD se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30,                     IČ 278 32 813 na parc. č. 2459/objektu č. or. 35, č. p. 492, v katastrálním území Opava-předměstí


b)
s realizací projektu „Pojďme zpátky na remízky!“ Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace financovaného z nadačního příspěvku Nadace OKD se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, 
Prokešovo náměstí 6/2020, PSČ 728 30, IČ 278 32 813 na parc. č. 3257, v katastrálním území Kateřinky u Opavy



c)
s realizací projektu „Fyzika názorně“ Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace financovaného z nadačního příspěvku Nadace ČEZ pro rok 2012 v nadačním řízení pro projekt „Oranžová učebna“
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bod 6/33
Účetní odpisy pohledávek

Rada města



schvaluje


a)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemku ve výši 58.360,00 Kč p. Jiřího Pleváka, bytem Nákladní 47, Opava a pí Marie Kráčmarové, bytem Poštovní č.p. 239, Raduň


b)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemku ve výši            29.680,00 Kč Ing. Jaromíra Ploticy, bytem Jurečkova 10, Opava


c)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemku ve výši       20.999,00 Kč p. Břetislava Popka, bytem Opavská č.p. 64, Nové Sedlice


d)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemku ve výši     102.907,00 Kč společnosti RENOVA Opava, spol. s.r.o., Bechlinská 705/2, Praha 18, Letňany

e)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemku ve výši     117.000,00 Kč TJ Slezan Opava, Boženy Němcové 20, Opava

f)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemku ve výši        19.485,00 Kč manželů Dušana a Marie Vaňkových, bytem Vysoká 25, Suchdol u Kutné Hory


1013/33 RM 12
bod 7/33
Plán prevence kriminality Statutárního města Opavy pro období 2012 - 2015


Rada města



schvaluje



upravený Plán prevence kriminality Statutárního města Opavy pro období 2012 - 2015


1014/33 RM 12
bod 8/33
Program prevence kriminality na rok 2012


Rada města



nepřijala usnesení 



k Programu prevence kriminality na rok 2012


1015/33 RM 12
bod 9/33
Dodatek č.1 k určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje, přílohy č.1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZMO usn.č.226/11 ZM 08

Rada města


 
schvaluje


 
Dodatek č.1 k příloze č. 1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených Zastupitelstvem statutárního města Opavy 
usn. č. 226/11 ZM 08 s názvem  určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje, kterou Zastupitelstvo statutárního města Opavy schválilo dne 12.12.2011 usn. č. 148/08 ZM 11 pro předložení zastupitelstvu města



1016/33 RM 12
bod 10/33
Smlouva o provedení auditu projektového účetnictví

Rada města



schvaluje



smlouvu o provedení auditu projektového účetnictví, (MMOPP00B1RJU), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností RK-AUDIT, spol. s r. o., se sídlem Vrchní 1568/37, 747 05  Opava 5, IČ: 62303538, DIČ: CZ62303538 zastoupenou Ing. Janem Stanjurou, jednatelem, ve výši 38.400,00 Kč         s DPH




1017/33 RM 12
bod 11/33
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o uzavření budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene č. 10/2012/PRI (MMOPP009TIJF) 
mezi 	Povodím Odry, státním podnikem, Varenská 49,  701 26 Ostrava 1, 
IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a Statutárním městem Opava na umístění cyklostezky a lávky na pozemcích parc.č. 3318/1, 2084/33, 3053/9, 3057/1 a 2133/29 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou finanční náhradu stanovenou dle ceníku služeb a výkonů Povodí Odry s.p. v rámci akce „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy – Otice - Opava (státní hranice)“


b)
smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby č. 11/2012/PRI (MMOPP009TIIK) mezi Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, 
DIČ: CZ65993390, a to cyklostezky na pozemku parc.č. 3072/3 
v k.ú. Opava - Předměstí v rámci akce „Cyklistická stezka 
Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy – Otice - Opava (státní hranice)“


c)
smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 13/2012/PRI (MMOPP009TIGU) mezi Petrem Honkou, bytem Za Humny 1590/3b, 746 01 Opava a Statutárním městem Opavou na výkup části pozemku parc.č. 1985/54 – orná půda, v předpokládané výměře 178 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu 
dle znaleckého posudku vypracovaným dle platných právních předpisů 
o oceňování majetku v době uzavření kupní smlouvy, a to po realizaci akce „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy – Otice - Opava (státní hranice)“ pro předložení zastupitelstvu města  



1018/33 RM 12
bod 12/33
Realizace investičních akcí v roce 2011

Rada města



bere na vědomí



předložený přehled plnění investic 2011 pro předložení zastupitelstvu města




1019/33 RM 12
bod 13/33
Program iniciace projektů na rok 2012

Rada města



schvaluje



podmínky a výzvu Programu iniciace projektů v rámci komunitního plánování v Opavě na rok 2012



1020/33 RM 12
bod 14/33
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CFDGG, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ANIMOU VIVA o.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 520.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


b)
smlouvu, MMOPP00CFCTU, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ:  00300535, prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 – Stodůlky, IČ 40613411, zastoupena Michaelem R. Stannettem, národním velitelem, ve výši 1.653.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města

c)
smlouvu, MMOPP00CFCUP, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným, 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Centrem 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ: 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 670.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města

d)
smlouvu, MMOPP00CFCVK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ: 00494453, zastoupenou Anežkou Marií Dedkovou, provinční představenou, ve výši 550.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města

e)
smlouvu, MMOPP00CFCXA, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní, ve výši 585.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města

f)
smlouvu, MMOPP00CFCZ0, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a EUROTOPIÍ Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, 
IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou 
- prokuristou, ve výši 425.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města

g)
smlouvu, MMOPP00CFD0O, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FOKUSEM 
– OPAVA se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, 
IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 785.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města
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h)
smlouvu, MMOPP00CFD1J, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, 
IČ: 00499277, zastoupeným JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní, ve výši 700.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města

pro předložení zastupitelstvu města

i)
smlouvu, MMOPP00CFD2E, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, 
IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 6.682.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


j)
smlouvu, MMOPP00CFD39, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a KAFIROU o.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 300.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


k)
smlouvu, MMOPP00CFD5Z, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Krizovým 
a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ se sídlem Hradecká 650/16, 
746 01 Opava, IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 620.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města

l)
smlouvu, MMOPP00CFD7P, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením OPEN HOUSE se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, 
IČ: 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, 
ve výši 160.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města

m)
smlouvu, MMOPP00CFD8K, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pečovatelskou službou OASA o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ: 26839857, zastoupenou Pavlou Včulkovou, ředitelkou, ve výši 600.000,00 Kč  pro předložení zastupitelstvu města

n)
smlouvu, MMOPP00CFDAA, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ: 65399447, zastoupenou Josefem Stiborským, prezidentem, ve výši 110.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


  o)
Rozpočtové opatření č. 2012/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s. – sociální rehabilitace




(4344, 5222, 00000000, 0040, 0000158000000)
 + 400.000,00 Kč








ANIMA VIVA o.s. – sociální poradna




(4312, 5222, 00000000, 0040, 0000158000000)
 + 120.000,00 Kč
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Armáda spásy v ČR – azylové domy




(4374, 5221, 00000000, 0040, 0000153000000)
 + 1.578.000,00 Kč








Armáda spásy v ČR – sociální rehabilitace




(4344, 5221, 00000000, 0040, 0000153000000)
+ 50.000,00








Armáda spásy v ČR – komunitní centrum




(4359, 5221, 00000000, 0040, 0000153000000)
+ 25.000,00








Centrum pro zdravotně postižené - poradna




(4312, 5222, 00000000, 0040, 0000102000000)
 + 120.000,00 Kč








Centrum pro zdravotně postižené – osobní asistence




(4351, 5222, 00000000, 0040, 0000102000000)
 + 550.000,00 Kč








Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky




(4357, 5223, 00000000, 0040, 0000154000000)
 + 550.000,00 Kč








ELIM Opava – nízkoprahové kluby pro děti a mládež




(4375, 5222, 00000000, 0040, 0000161000000)
 + 300.000,00 Kč








ELIM Opava – krizové centrum




(4372, 5222, 00000000, 0040, 0000161000000)
 + 200.000,00 Kč









ELIM Opava – sociálně aktivizační služby




(4371, 5222, 00000000, 0040, 0000161000000)
 + 10.000,00 Kč








ELIM Opava – dobrovolnické centrum




(4359, 5222, 00000000, 0040, 0000161000000)
+ 75.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – nízkoprahové kluby




(4375, 5221, 00000000, 0040, 0000165000000)
 + 300.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – poradna




(4312, 5221, 00000000, 0040, 0000165000000)
+ 50.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – sociálně aktivizační služby




(4371, 5221, 00000000, 0040, 0000165000000)
+ 75.000,00 Kč
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FOKUS-Opava – služby následné péče




(4376, 5222, 00000000, 0040, 0000103000000)
 + 87.000,00 Kč








FOKUS-Opava – podpora samostatného bydlení




(4351,, 5222, 00000000, 0040, 0000103000000)
 + 60.000,00 Kč








FOKUS-Opava – sociální rehabilitace




(4344, 5222, 00000000, 0040, 0000103000000)
 + 470.000,00 Kč








FOKUS-Opava – chráněná dílna




(4377, 5222, 00000000, 0040, 0000103000000)
 + 168.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí – asistenční, mediační a terapeutické centrum




(4379, 5222, 00000000, 0040, 0000101000000)
 + 500.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí – pomoc sociálně ohroženým rodinám




(4371, 5222, 00000000, 0040, 0000101000000)
 + 200.000,00 Kč








Charita Opava – denní stacionář, klub seniorů




(4356, 5223, 00000000, 0040, 0000111000000)
 + 1.262.000,00 Kč








Charita Opava – chráněné bydlení




(4354, 5223, 00000000, 0040, 0000111000000)
 + 980.000,00 Kč








Charita Opava – sociální rehabilitace




(4345, 5223, 00000000, 0040, 0000111000000)
 + 270.000,00 Kč








Charita Opava – hospicová péče




(4344, 5223, 00000000, 0040, 0000111000000)
 + 500.000,00 Kč








Charita Opava – pečovatelská služba




(4351, 5223, 00000000, 0040, 0000111000000)
 + 800.000,00 Kč








Charita Opava – chráněné dílny




(4377, 5223, 00000000, 0040, 0000111000000)
 + 2.300.000,00 Kč








Charita Opava – mateřské centrum




(4371, 5223, 00000000, 0040, 0000111000000)
 + 25.000,00 Kč
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Charita Opava – občanská poradna




(4379, 5223, 00000000, 0040, 0000111000000)
 + 270.000,00 Kč








Charita Opava – krizová pomoc




(4372, 5223, 00000000, 0040, 0000111000000)
 + 275.000,00 Kč








KAFIRA o.s. – odb. soc. poradenství




(4312, 5222, 00000000, 0040, 0000160000000)
 + 100.000,00 Kč








KAFIRA o.s. – sociální rehabilitace




(4344, 5222, 00000000, 0040, 0000160000000)
 + 200.000,00 Kč








Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“




(4376, 5222, 00000000, 0040, 0000155000000)
 + 620.000,00 Kč








OPEN HOUSE – terénní programy




(4378, 5222, 00000000, 0040, 0000167000000)
+ 160.000,00 Kč








Pečovatelská služba OASA Opava




(4351, 5221, 00000000, 0040, 0000428000000)
+ 600.000,00 Kč








Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých




(4312, 5222, 00000000, 0040, 0000157000000)
 + 110.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2012




(6409, 5901, 00000000, 0040, 0000000000000)
- 14.360.000,00 Kč






pro předložení zastupitelstvu města

2.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CFCWF, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava-Předměstí, 
IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 45.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CFCY5, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ekipou, 
se sídlem Kylešovská 818/26, 746 01 Opava–Předměstí, IČ: 22848614, zastoupeným Lubomírem Stoklasou, statutárním zástupcem, ve výši 50.000,00 Kč
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c)
smlouvu, MMOPP00CFD44, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem bechtěreviků o.s. se sídlem Na Slupi 450/4, 128 50 Praha 2, IČ: 00550477, zastoupeným Jindřichem Fantou, předsedou, ve výši 13.000,00 Kč

d)
smlouvu, MMOPP00CFD6U, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mateřským centrem OASA – klubem pro matku a dítě o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ: 26832755, zastoupeným Hanou Quittkovou, statutární zástupkyní, ve výši 25.000,00 Kč


e)
smlouvu, MMOPP00CFD9F, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Okresním výborem Sdružení zdravotně postižených v ČR se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47813423, zastoupeným Mgr. Hanou Bambuškovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč

f)
smlouvu, MMOPP00CFDB5, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou diakonií se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562, zastoupenou Mgr.Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ředitelkou, ve výši     50.000,00 Kč


g)
smlouvu, MMOPP00CFDC0, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ  00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským klubem stomiků Opava, občanským sdružením se sídlem Antonína Sovy 1395/11, 747 05 Opava 5,  IČ: 27050459, zastoupeným Pavlem Elblem, předsedou, ve výši 10.000,00 Kč

h)
smlouvu, MMOPP00CFDDV, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Svazem tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Opava se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47814748, zastoupeným 
Annou Kravarovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč

i)
smlouvu, MMOPP00CFDEQ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okresní výbor Opava 
se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47813415, zastoupeným Marií Illíkovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč

j)
smlouvu, MMOPP00CFDFL, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Střediskem rané péče SPRP Ostrava se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČ: 75095017, zastoupeným Mgr. Martinou Dunděrovou, statutární zástupkyní, ve výši 40.000,00 Kč


  k)
Rozpočtové opatření č. 2012/13



ve výdajích – odbor sociálních věcí









DŽIVIPEN




(4378, 5222, 00000000, 0040, 0000170000000)
 + 45.000,00 Kč








Ekipa – chráněné bydlení MAJÁK




(4354, 5222, 00000000, 0040, 0000177000000)
+ 50.000,00 Kč
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Mateřské centrum OASA




(4371, 5221, 00000000, 0040, 0000164000000)
 + 25.000,00 Kč








Klub bechtěreviků




(4379, 5222, 00000000, 0040, 0000108000000)
+ 13.000,00 Kč








Sdružení zdravotně postižených




(4359, 5222, 00000000, 0040, 0000162000000)
 + 25.000,00 Kč








Slezská diakonie




(4371, 5223, 00000000, 0040, 0000107000000)
 + 50.000,00 Kč








Slezský klub stomiků




(4359, 5222, 00000000, 0040, 0000104000000)
 + 10.000,00 Kč








Svaz tělesně postižených




(4359, 5222, 00000000, 0040, 0000169000000)
 + 25.000,00 Kč








Svaz postižených civilizačními chorobami




(4359, 5222, 00000000, 0040, 0000105000000)
 + 25.000,00 Kč








Středisko rané péče SPRP Ostrava




(4371, 5222, 00000000, 0040, 0000151000000)
+ 40.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2012




(6409, 5901, 00000000, 0040, 0000000000000)
- 308.000,00 Kč



1021/33 RM 12
bod 15/33
Smlouva o nájmu nebytových prostor – Horní náměstí 48, Opava

Rada města



schvaluje



revokaci usnesení RMO č. 950/31 RM 12 bod a) ze dne 16.1.2012 (RMO schvaluje  smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP006R216 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ 00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružením Jóga v denním životě Opava, o.s. se sídlem Elišky Krásnohorské 1, 746 06 Opava, IČ 69987297, zastoupenou Jiřím Ryšavým, předsedou sdružení, nebytový prostor na adrese Horní náměstí 48, Opava)





1022/33 RM 12
bod 16/33
Smlouva o úschově - areál Dukelských kasáren

Rada města



schvaluje





smlouvu o úschově MMOPP006R26H mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 1, 746 01 Opava,                   IČ 47813059, zastoupenou Ing. Jaroslavem Kaniou, kvestorem (areál Dukelských kasáren Opava)



1023/33 RM 12
bod 17/33
Záměr pronájmu – Hradecká 16, Opava

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu ve 2 NP budovy č.p. 650 objekt občanské vybavenosti ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 658, zastavěná plocha a nádvoří, to vše zapsané na LV č. 3618, nebytový prostor na adrese Hradecká 16,  746 01  Opava



1024/33 RM 12
bod 18/33
Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 27.02.2012


Rada města



bere na vědomí



upravený návrh  programu 9. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 27.02.2012



1025/33 RM 12
bod 19/33
Rámcová smlouva – pohřbívání osamělých osob

Rada města



schvaluje



rámcovou smlouvu o poskytnutí služeb (MMOPP00BYO2V), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                       IČ  00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Rudolfem Dybowiczem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona s místem podnikání Školní 74, 747 57 Slavkov,           IČ 18988016


1026/33 RM 12
bod 20/33
 Nájemní smlouva – WC Krnovská

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově veřejného WC na ulici Krnovská v Opavě (MMOPP00BYO10), 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 Bronislavou Březinovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona s místem podnikání Ratibořská 1149/38, 747 05 Opava 5, IČ 73309354



1027/33 RM 12
bod 21/33
Vlajka pro Tibet

Rada města



se připojuje



k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“



1028/33 RM 12
bod 22/33
Granty 2012 – vyhodnocení


Rada města


1.
schvaluje


a)
upravené rozdělení finančních prostředků do jednotlivých grantových programů pro rok 2012 


b)
upravené výsledné pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech pro rok 2012 



pro předložení zastupitelstvu města

2. 
ukládá


tajemníkovi MMO předložit zastupitelstvu města výsledné hodnocení         na zasedání zastupitelstva dne 27.2.2012
Z: tajemník MMO
T: 27.2.2012







1029/33 RM 12
bod 23/33
Prominutí poplatků

Rada města



schvaluje



prominutí poplatků z prodlení ve výši 14.682,50 Kč  a nákladů řízení ve výši 300,00 Kč  Mgr. Bc. Lubomíru Češkovi trvale bytem Tejnická 14, Praha 10, které jsou mu účtovány za dluh na nájemném a službách za byt č. 4             na adrese Dolní náměstí 7 v Opavě 


1030/33 RM 12
bod 24/33
Dotace ostatní – schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00CXPY4 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město, IČ 00442755, zastoupeným Naděždou Volnou, předsedkyní, na náklady související s provozem okresního výboru Opava, ve výši 30.000,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/14



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 30.000,00 Kč








Český svaz bojovníků za svobodu




(3900,5222,00000000,0020,0000406000000)
+ 30.000,00 Kč


1031/33 RM 12
bod 25/33
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Martinu Žižlavskému s místem podnikání Krnovská 28/45, 746 01 Opava, IČ 65518161, na náklady související s provozem kina Mír v Opavě, ve výši 200.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města
 

b)
finanční dotaci České asociaci extrémních sportů se sídlem P.O.Box 10, 747 06 Opava, IČ 47815647, na náklady související s expedicí Himaláje 2012 pro horolezce Tomáše Petrečka, ve výši 45.000,00 Kč 
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c)
finanční dotaci společnosti HigBic s.r.o. se sídlem Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 29208521, na náklady související s pořádaním 3.ročníku cyklo tour Na kole dětem, ve výši 40.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



2. 
neschvaluje


finanční dotaci  Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. Základní organizaci Opava se sídlem Liptovská 21, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ 47813407, na náklady související s pořádáním dne kardiaků a dne diabetiků v Opavě, ve výši 6.000,00 Kč


3.
nepřijala usnesení


k finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s ubytováním v Praze, ve výši 20.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


4.
bere na vědomí



Informaci o zániku důvodu schválení návrhu dodatku č. 1 MMOPP00CXQOB ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace MMOPP00CXQX2 mezi Statutárním městem Opava a společností HALA OPAVA a.s., schválenou ZMO dne 19.9.2011, usn. č. 132/07 ZM 11
pro předložení zastupitelstvu města


5.


a)
bere na vědomí 



informaci o vyúčtování poskytnuté finanční dotace Obci Slavkov se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, IČ 00300667, na pořízení dokumentace pro stavební řízení, schválené ZMO dne 17.6.2008, usn.č. 247/13 ZM 08, bod 1, písm. m)


b)
rozhodla


o porušení rozpočtové kázně z důvodu nevrácení části dotace ve výši 117.572,00 Kč v řádném termínu na základě vyúčtování této dotace ze dne 10.1.2011


c)
vyměřuje


penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 36.917,60 Kč

d)
promíjí


penále za porušení rozpočtové kázně ve výši 36.917,60 Kč
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e)
schvaluje



finanční dotaci Obci Slavkov se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, IČ 00300667, na pořízení dokumentace pro stavební řízení, ve výši 117.572,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města


1032/33 RM 12
bod 26/33
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/15



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




základní školy – opravy a udržování




(3113,5171,00000000,0051,0000000000000)
 + 6.384,00 Kč








ochrana obyvatelstva – nákup ostatních služeb




(5212,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 1.771,00 Kč








činnost místní správy – opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
- 8.155,00 Kč






  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/16



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




Slezanka – opravy a udržování




(3613,5171,00000000,0051,0001046000000)
- 27.872,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




Slezanka – ostatní osobní výdaje




(3613,5021,00000000,0192,0001046000000)
+ 20.800,00 Kč








Slezanka – sociální pojištění




(3613,5031,00000000,0192,0001046000000)
+ 5.200,00 Kč








Slezanka – zdravotní pojištění




(3613,5032,00000000,0192,0001046000000)
+ 1.872,00 Kč





c)
Rozpočtové opatření č. 2012/17



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu




(0000,4111,00098216,0020,0000000000000)
+ 1.460.785,00 Kč
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ve výdajích – odbor sociálních věcí




sociálně právní ochrana dětí I/IV




pohonné hmoty a maziva




(6171,5156,00098216,0040,0002556000000)
+ 80.000,00 Kč



(6171,5156,00000000,0040,0002556000000)
- 80.000,00 Kč








služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00098216,0040,0002556000000)
+ 80.000,00 Kč



(6171,5167,00000000,0040,0002556000000)
- 80.000,00 Kč








cestovné




(6171,5173,00098216,0040,0002556000000)
+ 40.000,00 Kč



(6171,5173,00000000,0040,0002556000000)
- 40.000,00 Kč








služby telekomunikací a radiokomunikací




(6171,5162,00098216,0040,0002556000000)
+ 100.000,00 Kč



(6171,5162,00000000,0040,0002556000000)
- 100.000,00 Kč








nákup materiálu




(6171,5139,00098216,0040,0002556000000)
+ 40.000,00 Kč



(6171,5139,00000000,0040,0002556000000)
- 40.000,00 Kč








knihy učební pomůcky a tisk




(6171,5136,00098216,0040,0002556000000)
+ 20.000.00 Kč



(6171,5136,00000000,0040,0002556000000)
- 20.000.00 Kč








nákup služeb




(6171,5169,00098216,0040,0002556000000)
+ 10.000,00 Kč



(6171,5169,00000000,0040,0002556000000)
- 10.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




sociálně právní ochrana dětí I/IV




platy zaměstnanců v prac. poměru




(6171,5011,00098216,0192,0001096000000)
+ 814.000,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00098216,0192,0001096000000)
+ 203.000,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00098216,0192,0001096000000)
+ 73.000.00 Kč








náhrady mezd v době nemoci




(6171,5424,00098216,0192,0001096000000)
+ 785,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 370.000,00
1032/33 RM 12
d)
Rozpočtové opatření č. 2012/18



v příjmech – odbor majetku




přijaté pojistné plnění




(6171,2322,00000000,0050,0009282000000)
 + 28.457,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HS




autoprovoz - opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0191,0002512000000)
+ 28.457,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2012/19



ve výdajích – kancelář primátora




rozvoj služeb MIC




(2143,5169,00000000,0120,0001042000000)
- 10.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




ostatní osobní výdaje




(2143,5021,00000000,0192,0001042000000)
+ 10.000,00 Kč






  2.
bere na vědomí



Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2011



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




(6402,5364,00000020,0020,0000000000000)
+ 4.715.589,19 Kč







ve financování 




(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
+ 4.715.589,19 Kč



(Rozpočtové opatření bude schváleno v rámci závěrečného účtu v červnu 2012)



1033/33 RM 12
bod 27/33
Výpůjčka prostor Slezského divadla v roce 2012

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Výpůjčka prostor Slezského divadla v roce 2012“


1034/33 RM 12
bod 28/33
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace


Rada města



doporučuje



zastupitelstvu města schválit Dodatek č. 5 MMOPP009QJUS ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace ze dne           18. 09. 2007

1035/33 RM 12
bod 29/33
Smlouva o partnerství

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP009QJR7, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Obcí Slavkov      se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, IČ 00300667, zastoupeným Vladimírem Chovancem, starostou



1036/33 RM 12
bod 30/33
Darovací smlouva

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP009QJOM, mezi  Moravskoslezským krajem se sídlem    28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje a Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města




1037/33 RM 12
bod 31/33
Rámcové smlouvy o poskytnutí zboží a služeb

Rada města



schvaluje

a)

rámcovou smlouvu MMOPP006MRF6 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obchodní firmou FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., se sídlem Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25910027, zastoupenou p. Kamilem Frantíkem, jednatelem


b)

rámcovou smlouvu MMOPP006MR5K mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obchodní firmou ESKON a.s., se sídlem Vrchní 1568/37, 747 05 Opava, IČ: 25358839


c)

rámcovou smlouvu MMOPP006MR09 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obchodní firmou GTS-Global Transaction Systém CZ, s.r.o., se sídlem Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 25200909

1037/33 RM 12

d)

rámcovou smlouvu MMOPP006MR2Z mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a paní Věrou Heidrovou, se sídlem Tyršovo nábřeží 393, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ: 74306391


e)

rámcovou smlouvu MMOPP006MR7A mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a paní Ilonou Chovancovou, se sídlem Olomoucká 202/9, 746 01 Opava, IČ: 41041747


f)

rámcovou smlouvu MMOPP006MQTF mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obchodní firmou OPTYS, spol. s r.o., se sídlem Rybářská 89/44, 746 01 Opava, IČ: 42869048


g)

rámcovou smlouvu MMOPP006MRAV mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a panem Jaromírem Pavelkem, se sídlem Nový Dvůr 71, 746 01 Stěbořice, IČ: 60949309


h)

rámcovou smlouvu MMOPP006MQXV mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obchodní firmou Propagační podnik Opava, s.r.o., se sídlem Solná 35/13, 746 21 Opava, IČ: 60779161


i)

rámcovou smlouvu MMOPP006MQV5 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Ing. Jiřím Rickou, se sídlem Sadová 174/20, 746 01 Opava, IČ: 46080201


j)

rámcovou smlouvu MMOPP006MQW0 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obchodní firmou Miroslav Selník – KOVOSLUŽBA, se sídlem náměstí Republiky 198/2, 746 01 Opava, IČ: 10627685


k)

rámcovou smlouvu MMOPP006MR6F mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a panem Kamilem Urbanským, se sídlem Holasická 1166/16, 747 05 Opava, IČ: 44910070


l)


rámcovou smlouvu MMOPP006MR4P mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a panem Daliborem Vontorkem, se sídlem Nákladní 898/53, 746 01 Opava, IČ: 67718787









1038/33 RM 12
bod 32/33
Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky

Rada města



schvaluje


a)
výsledky hodnocení žádosti o dotaci podaných v rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci č. 5.2a – 3 (revitalizace veřejných prostranství) v rámci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky


b)
vydání Potvrzení o výběru projektu na projekt Revitalizace – Fügnerova 6,8, který je realizován v rámci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky



1039/33 RM 12
bod 33/33
Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2011


Rada města



schvaluje


a)
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky za rok 2011        pro předložení zastupitelstvu města 


b)
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 – 2015 za rok 2011           pro předložení zastupitelstvu města



1040/33 RM 12
bod 34/33
Výpověď smlouvy o poskytování servisních služeb na městském kamerovém systému v Opavě


Rada města



odročuje



projednání materiálu „Výpověď smlouvy o poskytování servisních služeb na městském kamerovém systému v Opavě“


1041/33 RM 12
bod 35/33
Výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 06/00/0217

Rada města



schvaluje



výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor č. 06/00/0217 (MMOOPP0028LTC) ze dne 26.7.2006 uzavřena mezi smluvními stranami Statutární město Opava, zastoupené Ing. Zbyňkem Stanjurou a Slezská nemocnice v Opavě, zastoupenou MUDr. Milanem Cvekem


1042/33 RM 12
bod 36/33
Rámcová smlouva č. EIDEL/195/122011

Rada města



schvaluje



rámcovou smlouvu č.EIDEL/195/122011 (MMOPP009TJJ8), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a eIdentity a.s. se sídlem Praha 3, Vinohradská 184/2396, IČ 271 12 489, zastoupeným Ing. Ladislavem Šedivým, předsedou představenstva



1043/33 RM 12
bod 37/33
Smlouva o dílo – zhotovení pamětní desky Jana Kubiše

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o dílo MMOPP00BUX8Q mezi Statutárním městem Opava            se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a fyzickou osobou Pavlou Kačírkovou, bytem Malá Dlážka 8, 750 02  Přerov


  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/20



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 -  60.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy




budovy, stavby (pamětní deska)




(6171,6121,00000000,0191,0000000000000)
+ 60.000,00 Kč



1044/33 RM 12
bod 38/33
Výroční zpráva Městské policie Opava za rok 2011

Rada města



bere na vědomí



Výroční zprávu o činnosti MP Opava za rok 2011 pro předložení zastupitelstvu města






1045/33 RM 12
bod 40/33
Zrušení vyhlášky 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj


Rada města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku X/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2011, o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj pro předložení zastupitelstvu města



1046/33 RM 12
bod 41/33
OZV X/2012 o stanovení míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her, nebo   
OZV X/2012, kterou se ruší OZV č. 8/2007, o stanovení času provozu výherních hracích přístrojů

Rada města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku X/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 8/2007, o stanovení času provozu výherních hracích přístrojů pro předložení zastupitelstvu města



1047/33 RM 12
bod 42/33
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce  zadaná v otevřeném řízení s názvem „Vnitroblok ul. Černá-Hálkova-Ratibořská“ –  smlouva  

Rada města



schvaluje 


a)
smlouvu, MMOPP009TINV, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným                 prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružení dodavatelů: SLSM a BAJER – Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o. a Pavel Bajer, se sídlem Závodní 2893/86, 703 00 Ostrava IČ: 28580001, zastoupenou Bc. Radomilem Urbánkem, MBA, jednatelem společnosti          a Pavlem Bajerem, účastníkem sdružení, za cenu nejvýše přípustnou 8.040.183,00 Kč bez DPH


b)
Rozpočtové opatření č. 2012/21


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Vnitroblok ul. Černá-Hálkova-Ratibořská




(2219,6121,00000022,0220,0007688000000)
 +      8.818.330,80 Kč


zeleň
(3745,5171,00000022,0220,0007688000000)
+         700.213,34 Kč


následná 
údržba3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007688000000)
+         129.675,46 Kč



investice 




(6409,6121,00000022,0220,0000000000000)
 -    9.518.544,14 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-       129.675,46 Kč

1048/33 RM 12
bod 43/33
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce  zadaná v otevřeném řízení s názvem „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - západ“ –  smlouva  


Rada města



schvaluje 


a)
smlouvu, MMOPP009TIKA, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným                  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744, zastoupenou
Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ, za cenu nejvýše přípustnou 8.506.584,00 Kč bez DPH

b)
Rozpočtové opatření č. 2012/22


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - západ




(2212,5171,00000022,0220,0007687000000)
 +      7.833.278,50 Kč



(3631,5171,00000022,0220,0007686000000)
+      2.226.278,50 Kč



(3631,6121,00000022,0220,0007686000000)
+         148.344,00 Kč



investice 




(6409,6121,00000022,0220,0000000000000)
   -   10.207.901,00 Kč


1049/33 RM 12
bod 44/33
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce  zadaná v otevřeném řízení s názvem „Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická“ –  smlouva  

Rada města



schvaluje 


a)
smlouvu, MMOPP009TIM0, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným                  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a  SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., jako vedoucí účastník sdružení s názvem SLSM a BAJER, se sídlem Závodní 2893/86, 703 00 Ostrava IČ: 28580001, zastoupenou Bc. Radomilem Urbánkem, MBA, za cenu nejvýše přípustnou 7.609.956,00 Kč bez DPH


b)
Rozpočtové opatření č. 2012/23


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická




(2219,6121,00000022,0220,0007689000000)
 +      8.597.998,27 Kč


zeleň
(3745,5171,00000022,0220,0007689000000)
+         430.821,78 Kč


následná 
údržba3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007689000000)
+         103.127,15 Kč



investice 




(6409,6121,00000022,0220,0000000000000)
 -    9.028.820,05 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-       103.127,15 Kč

1050/33 RM 12
bod 45/33
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce  zadaná v otevřeném řízení s názvem „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - východ“ –  smlouva  

Rada města



schvaluje 


a)
smlouvu, MMOPP009TIL5, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným                            prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744, zastoupenou
Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblasti Východ, za cenu nejvýše přípustnou 9.873.934,00 Kč bez DPH


b)
Rozpočtové opatření č. 2012/24


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - východ




(2212,5171,00000022,0220,0007687000000)
 +      9.748.735,00 Kč



(3631,5171,00000022,0220,0007686000000)
+      1.382.993,00 Kč



(3631,6121,00000022,0220,0007686000000)
+         716.993,00 Kč



investice 




(6409,6121,00000022,0220,0000000000000)
   -   11.848.721,00 Kč



1051/33 RM 12
bod 46/33
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném  řízení s názvem „ZŠ Englišova“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „ZŠ Englišova“ (zateplení + výměna oken) – v rozsahu dle upravené zadávací dokumentace  a důvodové zprávy 




2.
jmenuje


a)
v souladu  s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení:
členy komise pro otevírání obálek
	Ing. Janu Onderkovou

Ing. Martina Chalupského
Mgr. Pavla Hrbáče
1051/33 RM 12

b)
náhradníky členů komise pro otevírání obálek
	Ing. Radku Šabatkovou

Ing. Renatu Cvancigerovou
paní Hanu Fraňkovou

c)
v souladu  s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst.3 zákona, ve složení:
členy hodnotící komise
	pana Petra Baránka

paní Jitku Měchovou
Ing. Janu Onderkovou
Ing. Martina Chalupského
Ing. Andreu Štenclovou


d)
náhradníky členů hodnotící komise
	pana Martina Šatného

Ing. Igora Kašpara
Ing. Radku Šabatkovou
Ing. Renatu Cvancigerovou
Ing. Evu Slaměnovou


1052/33 RM 12
bod 49/33
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8UIC) 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 Kolínským, bytem Mezi Trhy 6, 746 01 Opava  a Hoštickou zeleninou s.r.o.se sídlem U Statku 449/6, 747 05 Malé Hoštice, IČ 28609816, jednající Ing. Vítězslavem Věnckem, jednatelem  pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky splaškové kanalizace         do pozemků parc.č. 2322/7, 2322/13 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Sklad Kateřinky – sociální zařízení na pozemku parc.č. 742/30 v k.ú. Kateřinky 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


b) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7PNZ) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 0300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Telefónicou Czech Republic, a.s. se sídlem            Za Brumlovkou 266/2, 104 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace 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 pozemku parc.č. 924/2 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: "11010-000631 NIUMT_29 BSC_OSSAL_PDOK OPCHE“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH
1052/33 RM 12
c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8UHH) 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 pozemcích parc.č. 53/1, 53/4 v k.ú. Malé Hoštice        pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka NN, Malé Hoštice, parc.č. 594/4, stavebník Týn, IP-12-8009571“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH v platné výši



1053/33 RM 12
bod 50/33
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje



umístění teplovodu do pozemků parc.č. 2344/14, 2344/1, 2344/24, 2344/31, 2344/38, 2344/34, 2344/43, 2344/53, 2344/6, 2370/73, 2370/72, 2370/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Stavební úpravy teplovodu – lokalita Olomoucká (VS2), Opava“   



1054/33 RM 12
bod 51/33
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 24.01.2012 do 07.02.2012




1055/33 RM 12
bod 53/33
Darovací smlouva 12 ks skříní

Rada města



schvaluje



darovací smlouvu (MMOPP00BUZO4), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem Horní náměstí 69,  746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným panem Petrem Pavlíčkem, ředitelem gymnázia



1056/33 RM 12
bod 54/33
Kupní a darovací smlouvy

Rada města



schvaluje


a)
návrh na uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP006R2AX, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako prodávajícím a Miroslavem Glosem, bytem Velké Heraltice 27, PSČ: 747 75, jako kupujícím - prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy - budovy a pozemky v obci Opava, části obce Předměstí – budova č. p. 1217 způsob využití obč. vybavenost na pozemku parc. č. 2290/9, budova bez čp/če způsob využití tech. vybavenost na pozemku parc. č. 2290/44,	pozemek parc. č. 2290/2 ostatní plocha o výměře 5636 m2, pozemek 
parc. č. 2290/9  zastavěná  plocha a  nádvoří  o výměře 2655 m2, 	pozemek parc. č. 2290/10 ostatní plocha o výměře 630 m2, 	pozemek parc.č. 2290/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 a 	pozemek parc. č. 2290/72 ostatní plocha o výměře 1654 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (Vančurova 5) za celkovou kupní cenu 20.100.000,- Kč, pro předložení zastupitelstvu města


b)
návrh na uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP006R2ED, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako prodávajícím a 
Ing. Jiřím Lehnertem, bytem Dolní náměstí 2, 746 01 Opava, jako kupujícím - prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy - budovy a pozemku v obci Opava, části obce Kateřinky u Opavy – budova bez čp/če - způsob využití garáž na pozemku parc. č. St. 1290  a 	pozemek parc. č. St. 1290 – zast. plocha a nádvoří o výměře 82 m2, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (ul. Fügnerova), za celkovou kupní cenu 340.000,- Kč, pro předložení zastupitelstvu města


c)
návrh na uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP006R2F8, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako prodávajícím a spol.  MORAVA STAVBY s.r.o., se sídlem Olomoucká 119, 746 01 Opava, 
IČ: 26852756, jako kupujícím - prodej budovy a pozemku v obci Opava, části obce Předměstí – budova bez čp/če - způsob využití garáž na pozemku parc. č. 2154/69  a 	pozemek parc. č. 2154/69 – zast. plocha a nádvoří o výměře 67 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (ul. Krnovská), za celkovou kupní cenu 300.000,- Kč, pro předložení zastupitelstvu města


d)
návrh na uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP006R2G3, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako prodávajícím a Irenou Eškuličovou, bytem Náměstí Svobody 40, 793 76 Zlaté Hory, jako kupujícím - prodej budovy a pozemku v obci Opava, části obce Předměstí – budova bez čp/če - způsob využití garáž na pozemku parc. č. 2154/68  a pozemek parc. č. 2154/68 – zast. plocha a nádvoří o výměře 51 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (ul. Krnovská), za celkovou kupní cenu 250.000,- Kč, pro předložení zastupitelstvu města

1056/33 RM 12

e)
návrh na uzavření darovací smlouvy, PID MMOPP006R2DI, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ: 00300535, zast. prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako dárcem a Českou republikou, právo hospodaření s majetkem státu Slezské zemské muzeum, se sídlem Tyršova 705/1, 746 06 Opava, IČ: 00100595, zastoupeno Mgr. Antonínem Šimčíkem, ředitelem, jako obdarovaným – darování budovy v obci Opava, části obce Předměstí – budova bez 
čp/če - garáž ležící na pozemku parc. č. 709/6 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 16 m2, zapsána v k.ú. 
Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský 
(ul. Jánská), pro předložení zastupitelstvu města



1057/33 RM 12
bod 55/33
Dražba Milostovice - pořadí dražebníků

Rada města



schvaluje


a)
pořadí dražebníků na základě podání cenové nabídky a výběr dražebníka pro konání veřejné dobrovolné dražby na prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – budovy a pozemku v obci Opava, části obce Milostovice - budova č.p. 15 způsob využití objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 31/1 a pozemku parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří       o výměře 617 m2 , k.ú. Milostovice (Lihovarská 20), jak následuje:
	JUDr. Marcela Šebrlová – RK REALIKA, Dolní náměstí 25, 746 01 Opava, IČ: 47635835
	ATRIM spol. s r.o., Ostrožná 6, 746 01 Opava, IČ: 48396877



b)
návrh podmínek smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby na prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – budovy a pozemku v obci Opava, části obce Milostovice - budova č.p. 15 způsob využití objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 31/1 a pozemku parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 617 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí     u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 122 pro k.ú. Milostovice, obec Opava, okres Opava, adresa Lihovarská č. or. 20, 746 00 Opava, jak následuje, pro předložení zastupitelstvu města:

	Dražebník: JUDr. Marcela Šebrlová – RK REALIKA, Dolní náměstí 25, 746 01 Opava, IČ: 47635835

	Nejnižší podání : 1.300.000,-Kč
	Dražební jistota :    200.000,-Kč
	Minimální příhoz :   20.000,- Kč

	Oprávnění snížit nejnižší podání : Ne

	Odměna dražebníka : 6,00 % z ceny dosažené vydražením, přičemž v odměně jsou zahrnuty veškeré náklady dražby, včetně nákladů případné opakované dražby, včetně DPH 










1058/33 RM 12
bod 56/33
Seniorcentrum Opava – organizační záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
uzavření smlouvy o nájmu obytných místností k obytné jednotce č. 301 na ubytovně Jateční 7 v Opavě mezi Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací a Pavlínou Horváthovou, trvalým bydlištěm Opava, Sadová 96


b)
smlouvu o nájmu nebytových prostor mezi Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací, se sídlem Opava, Rolnická 24, PSČ 747 05, IČ 71196943, zastoupenou Ing. Radimem Křupalou, ředitelem a Antonínem Pardym, bytem Služovice 73


c)
realizaci stavebních úprav na Penzionu II, Rolnická 1591/29 dle projektové dokumentace na akci „Penzion II – Navýšení bytových jednotek – 2. část“  



1059/33 RM 12
bod 57/33
Revokace a schválení smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých

Rada města


1.
revokuje 



usnesení RMO číslo 913/30 RM 11 ze dne 19.12.2011 (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, jednajícím JUDr. Jiřím Kubešou, generálním ředitelem jako nájemcem)


2.
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, jednajícím JUDr. Jiřím Kubešou, generálním ředitelem jako nájemcem












1060/33 RM 12
bod 58/33
Dodatek č.1 a ručitelský závazek – SB Development s.r.o. – „ROHLÍK“ pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


 
schvaluje


a)
revokaci usnesení č.2948/85 RM 10 odst.1 ze dne 29.9.2010 (RMO schvaluje návrh na dodatek č. 1 (MMOPP00AYE7L) ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 21.6.2006 uzavřený mezi pronajímatelem – Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, 746 026 zastoupené primátorem Ing. Zbyňkem Stanjurou, IČ: 00300535 a nájemcem – SB Development s.r.o. se sídlem Za Stolařstvím 7, 724 00 Ostrava, Stará Bělá, jednající jednatelem Pavlem Šenkem, IČ: 26847213 pro předložení zastupitelstvu města)


 b)
návrh na uzavření Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 21.6.2006 a ručitelský závazek (MMOPP00A9ME3) uzavřený mezi pronajímatelem – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava zastoupené  Prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc.-primátor, IČ: 00300535 a SB Developmnet s.r.o. se sídlem Za Stolářstvím 1110/7, 724 00 Ostrava-Stará Bělá jednajícím jednatelem panem Pavlem Šenkem, IČ: 26847213 s tím, že pokud nebude návrh Dodatku č.1 podepsán společnosti SB Development s.r.o. do 15.00 hod. dne 14. 02. 2012 bude nájemní smlouva a budoucí kupní smlouva ze dne 21. 06. 2006 vypovězena


pro předložení zastupitelstvu města









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

