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RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 8. 12. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
Ing. Libor Menšík
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
Bc. Dalibor Majdanics
pí Taťána Tomšíková
Ing. Marie Vavrečková
Ing. Ladislava Halfarová
Mgr. Antonín Binar
Ing. Jana Onderková
Ing. arch. Zdeněk Bendík







































69/4 RM 14
bod 1/4
Změny cílových kapacit opavských základních  škol

Rada města



schvaluje



a)
navýšení cílové kapacity Základní školy Nový svět, Opava u:
	 základní školy ze současného počtu 70 žáků na 100 žáků,

 školní družiny ze současného počtu 60 žáků na 80 žáků,
a to s účinností od 01.09.2015


b)
zřízení odloučeného pracoviště na adrese: Praskova 14, 746 01 Opava 

c)
snížení cílové kapacity Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace u:
	 školní družiny ze současného počtu 241 žáků na 221 žáků,

a to s účinností od 01.09.2015




70/4 RM 14
bod 2/4
Návrh na ocenění Mgr. Jana Škrabala, ředitele ZŠ Englišova u příležitosti Dne učitelů MSK a MŠMT v roce 2015

Rada města



bere na vědomí


a)
nominaci Mgr. Jana Škrabala, ředitele Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace na ocenění u příležitosti Dne učitelů Moravskoslezského kraje v roce 2015 za dlouhodobou tvůrčí pedagogickou činnost 


b)
nominaci Mgr. Jana Škrabala, ředitele Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace na ocenění Medaile MŠMT u příležitosti 
Dne učitelů MŠMT v roce 2015 za dlouhodobou vynikající pedagogickou činnost, mimořádně záslužné nebo výjimečné činy v oblasti výchovy 
a vzdělávání



71/4 RM 14
bod 3/4
Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2014

Rada města



schvaluje


a)
změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Heydukova–příspěvková organizace na rok 2014

b)
změnu odpisového plánu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace na rok 2014

c)
změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov – příspěvková organizace na rok 2014
71/4 RM 14
bod 3/4
d)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace na rok 2014

e)
změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace na rok 2014

f)
změnu odpisového plánu Základní školy T. G. Masaryka Opava, 
Riegrova 13 – příspěvková organizace na rok 2014

g)
změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace na rok 2014



72/4 RM 14
bod 4/4
Změny příplatků za vedení ředitelek školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje


a)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Ivaně Chramostové, ředitelce Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace s účinností 
od 01.01.2015

b)

změnu ve výši příplatku za vedení Bc. Evě Matuškové, ředitelce Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace s účinností 
od 01.01.2015



73/4 RM 14
bod 5/4
Platový výměr ředitelky MŠ Sedmikrásky

Rada města



stanoví



plat Bc. Evě Matuškové, ředitelce Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace s účinností od 01.01.2015 



74/4 RM 14
bod 6/4
Odtokové poměry Malé Hoštice

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00EJ0K1) „Odtokové poměry Malé Hoštice“ 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Ladislavem Holčákem se sídlem V Zahradách 2245/185, 
708 00 Ostrava Poruba, IČ 12129526 



75/4 RM 14
bod 7/4
Provozní řád Městského útulku v Opavě včetně přílohy č.1, 2, 3 a 4 


Rada města



schvaluje 

a)
koeficient pro účtování nákladů jako podílu fixních nákladů k nákladům na krmivo v původní hodnotě 7,90 včetně DPH a způsob aktualizace koeficientu v souladu s důvodovou zprávou (použití průměru skutečných nákladů v předcházejícím hodnoceném období pěti let a zálohového poměrového koeficientu stanoveného  za období od 01.07. do 30.06. předcházejícího běžného roku), 


b)
Provozní řád Městského útulku v Opavě včetně přílohy č. 1, 2, 3 a 4 s koeficientem schváleným pod písmenem a) 



76/4 RM 14
bod 8/4
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 38/2014/PRI (MMOPP00GGPWN) pro stavební povolení (změnu) a pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a společností Slezská projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA, Olomoucká 9/8, 746 01 Opava, 
IČ: 00563145, DIČ: CZ00563145 na zakázku malého rozsahu „ZŠ Komárov – tělocvična“ za cenu nejvýše přípustnou 675.000,00 Kč bez DPH (816.750,00 Kč vč. DPH)


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/302



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
ZŠ Komárov - tělocvična - PD




(3113,6121,00000000,0220,0007978000000) 
      +     816.750,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
       -     816.750,00 Kč















77/4 RM 14
bod 9/4
Uplatnění předkupního práva

Rada města


 
neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následujících nabízených nemovitostí:

a)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2530/503 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je vlastnictví Davida Vlčka, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 120 000,00 Kč

b)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2627/57 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve  vlastnictví  René Černína, bytem Slavkov, za nabízenou kupní cenu  85 000,00 Kč

c)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/118 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve vlastnictví Tomáše Ovčáčka, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  65 000,00 Kč




78/4 RM 14
bod 10/4
Smlouva o demontáži a odvozu movitých věcí z bývalého areálu společnosti Pila Hrabství


Rada města



schvaluje



smlouvu o demontáži a odvozu movitých věcí nacházejících se v bývalém areálu společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ (MMOPP00GDAAP), 
mezi Statutárním městem Opava, příspěvkovou organizací Městskými lesy Opava, se sídlem Skřipov 110, PSČ: 747 45, IČ: 00849669, Ivanem Ručkou, podnikatelem se sídlem Na Drahách 263, 739 25 Sviadnov, 
IČ: 44930232, a Michalem Pospíšilem, podnikatelem se sídlem Kožušanská 56/38, 783 01 Olomouc-Nemilany, IČ: 60311771   














79/4 RM 14
bod 11/4
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00EDMVE
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Petrem Koflákem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 679 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 159/1000), za cenu ve výši 1.475,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00EDMUJ
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Zbyslavem Výtiskem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 679 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 130/1000), za cenu ve výši 1.206,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00EDMTO
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Petrem a Evou Marečkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 679 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 162/1000), za cenu ve výši 1.503,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00EDMW9
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Kateřinou Štefkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 679 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 159/1000), za cenu ve výši 1.475,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


2.
schvaluje


záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/169 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí




3.
schvaluje

a)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2626/358 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2461 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
79/4 RM 14
bod 11/4
4.
schvaluje 


záměr prodeje pozemků parc.č. 97/4 – zastavěná plocha a nádvoří, 
a parc.č 97/5 – zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí


80/4 RM 14
bod 12/4
Seniorcentrum Opava – organizační záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
pořadník na rok 2015 pro žadatele o nájemní byty ve správě Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace 

b)
odpisový plán Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace na rok 2014 s celkovými účetními odpisy ve výši 1.675.347,00 Kč 

c)
vyřazení a likvidaci osobního automobilu Ford Tourneo Connect SPZ: 3T4 7307

d)
odpis pohledávky Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace, ve výši 6.353,00 Kč za zemřelou Valérii Žáčkovou, naposledy bytem Opava, Rolnická 29, PSČ 747 05 

e)
odpis pohledávky Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace, ve výši 7.629,- Kč za zemřelou Ludmilou Papouškovou, naposledy bytem Opava, Rolnická 29, PSČ 747 05


81/4 RM 14
bod 13/4
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města



schvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl panu Petru Zaliborovi, bytem Opava  na stavbu rodinného domu na pozemku parc. č. 163, k.ú. Vlaštovičky




82/4 RM 14
bod 14/4
Schválení podání žádostí o dotaci a schválení financování realizace projektů „Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská“ a „Regenerace parku sv. Hedviky“

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o dotaci na náhradní projekt: „Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská“, v rámci výzvy č. 3.1-05, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013
82/4 RM 14
bod 14/4
b)
zajištění financování projektu s názvem „Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská“ v investiční fázi pro rok 2015 ve výši dle žádosti 
o dotaci, předkládané v rámci výzvy č. 3.1-05, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013


c)
zajištění udržitelnosti projektů s názvem „Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská“ v provozní fázi dle podmínek poskytovatele dotace, v rámci výzvy č. 3.1-05, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

  d)
podání žádosti o dotaci na náhradní projekt: „Regenerace parku sv. Hedviky“, v rámci výzvy č. 3.1-05, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013


  e)
zajištění financování projektu s názvem „Regenerace parku sv. Hedviky“ v investiční fázi pro rok 2015 ve výši dle žádosti o dotaci, předkládané 
v rámci výzvy č. 3.1-05, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013


f)
zajištění udržitelnosti projektu s názvem „Regenerace parku sv. Hedviky“ 
v provozní fázi dle podmínek poskytovatele dotace, v rámci výzvy č. 3.1-05, oblast podpory 3.1 Rozvojové póly regionu, Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013



83/4 RM 14
bod 15/4
IPRM Přitažlivé město – čerpání navýšené alokace

Rada města



schvaluje


a)
rozšíření indikativního seznamu projektů realizovaných v rámci IPRM Přitažlivé město o náhradní projekty:

Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově
Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě
Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Opavě – Kylešovicích

pro předložení zastupitelstvu města 


b)

financování náhradních projektů zařazených do indikativního seznamu IPRM Přitažlivé město dle volné alokace IPRM Přitažlivé město s prioritou k realizaci pro projekty v pořadí:

Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově
Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě
Rekonstrukce hřiště s umělým povrchem v Opavě – Kylešovicích

pro předložení zastupitelstvu města






84/4 RM 14
bod 16/4
Změna závazných ukazatelů rozpočtu kulturních příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje



změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Knihovna Petra Bezruče Opava zřízené Statutárním městem Opava na rok 2014






Odvětvový odbor:


Kancelář primátora


Název organizace:


KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz

13.000.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
512.600,00


limit mzdových prostředků
6.810.000,00


Specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu 
830.210,13





b)
změnu závazných ukazatelů zřizovatele příspěvkové organizace Slezské divadlo v Opavě zřízené Statutárním městem Opava na rok 2014






Odvětvový odbor:


Kancelář primátora


Název organizace:


Slezské divadlo v Opavě


účel
částka


Příspěvek na provoz

67.500.000,00


Z toho: 



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
3.150.000,00


limit mzdových prostředků
41.800.000,00


Specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu 
1.000.000,00
















85/4 RM 14
bod 17/4
Obdarování držitelů Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského a Zlatého kříže ČČK 3. třídy


Rada města



schvaluje


a)
přidělení odměn ve výši 1.000,00 Kč držitelům Zlaté plakety 
prof. MUDr. Jana Janského dle přiloženého seznamu za bezpříspěvkové dárcovství krve 


b)
přidělení odměn ve výši 2.000,00 Kč držitelům Zlatého kříže ČČK 3. třídy  za bezpříspěvkové dárcovství krve



86/4 RM 14
bod 18/4
Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opava pro sídliště Kateřinky – dílčí výsledky výzvy č. 6


Rada města



schvaluje


a)
Výsledky hodnocení žádosti o dotaci podané v rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci č. 5.2a – 6 (revitalizace veřejných prostranství) v rámci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opava pro sídliště Kateřinky


b)

Vydání Potvrzení o výběru projektu všem žadatelům uvedených v Doporučení k vydání potvrzení o výběru projektu vystaveného Řídícím výborem IPRM ze dne 28. 11. 2014




87/4 RM 14
bod 19/4
Výpověď ze smlouvy

Rada města




schvaluje


a)
výpověď ze smlouvy o podpoře systémového prostředí, (MMOPP0028JNK), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Macron Software, spol. s r.o., 
se sídlem Kováků 554/24, 150 00 Praha 5 


b)
výpověď ze smlouvy o zajištění provozu virtuálního serveru, (MMOPP005WAQT), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Macron Software, spol. s r.o., 
se sídlem Kováků 554/24, 150 00 Praha 5 



88/4 RM 14
bod 20/4
Kupní smlouvy

Rada města




schvaluje


a)
kupní smlouvu, (MMOPP00B1O3N), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mgr. Jaroslavem Černým, bytem Opava – Vávrovice, Jantarova 39 za cenu 4.800,00Kč 


b)
kupní smlouvu, (MMOPP00B1O2S), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Bc. René Černohorským, bytem Opava, Antonína Sovy 19 za cenu 4.800,00 Kč 


c)
kupní smlouvu, (MMOPP00B1O1X), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Danielem Michalíkem, bytem Opava, Mezi Trhy 7 za cenu 4.800,00 Kč 


d)
kupní smlouvu, (MMOPP00B1O02), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a MUDr. Václavem Vlčkem, bytem Opava, Vrchlického 2 za cenu 5.750,00 Kč 



89/4 RM 14
bod 21/4
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD3SK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Davidem Paterem bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace v pozemcích parc.č. 1806/22, 1807 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1741/1 v katastrálním území Kylešovice“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD4EB) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností ČEZ 
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, zaměstnancem, pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2370/51 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, M. Horákové, Purkyňova, obn. kNN, č. stavby IE-12-8003002“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
89/4 RM 14
bod 21/4
c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVH6T) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou Andrejem Prnem, MBC, BBA, ředitelem správy DS a 
Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku, 
pro umístění plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2530/9, 2530/135, 2626/15, 2626/35, 2626/36, 2626/226, 2626/227, 2626/276, 2626/280, 2626/281, 3017 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 19/4, 1250/2, 1251 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Stavební úpravy kotelny – plynofikace, STL plynovodní přípojka, Opava, Předměstí č.p. 2494, Nerudova 48 (KS 1-20-129/10 – OPATHERM a.s.“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 143.000,00 Kč + DPH


d) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GD8UB) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Petrem Ježkem bytem Opava, pro umístění  sjezdu na pozemku parc.č. 2963/3 v k.ú. Opava – Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 538/2 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu . „Zřízení sjezdu z p.č.538 na ulici Olbrichovou k.ú. Opava – Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy




90/4 RM 14
bod 22/4
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení jednotné kanalizace do pozemku parc.č. 2348 v k.ú. Kateřinky u Opavy a provedení rekonstrukce stávající kanalizace umístěné v pozemku parc.č. 2348 v k.ú. Kateřinky u Opavy   v rámci realizace stavby: „Opava, ul. Wolkerova – rekonstrukce kanalizace“ 


b)
provedení rekonstrukce podzemního vedení jednotné kanalizace umístěné v pozemcích parc.č. 2890/145, 2890/409, 2890/410, 2890/141, 2890/157, 2890/385, 2890/384, 2890/78, 2890/77, 2890/95, 2890/142, 2893/3 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby : „Opava, ul. Těšínská a Polanova – rekonstrukce kanalizace“


c)
umístění podzemního vedení jednotné kanalizace do pozemků parc.č. 2960, 2990, 2997/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, ul. Husova, Denisovo náměstí – rekonstrukce kanalizace“









91/4 RM 14
bod 23/4
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/303



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Mezi Trhy 1,3,5,7 a Horní nám. 50 (zateplení)




(úspora)




(3612,6121,00000000,0220,0007654000000) 
      -     103.435,01 Kč







ab)
Městské sady – městský náhon + sedimentační nádrž (ZAV)




(zrušení objednávky)




(2339,6121,00000000,0220,0007715000000)
-      49.247,00 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+   152.682,01 Kč







ac)
Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřiště - PD




(objednávka)




(3412,6121,00000000,0220,0007606000000)
+    27.000,00 Kč







ad)
Park Sv. Hedviky – hluk. studie - PD




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007611000000)
+     5.000,00 Kč







ae)
Park Sv. Hedviky – hydrogeologický průzkum - PD




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007611000000)
+     6.200,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-    38.200,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/304



ve výdajích – odbor sociálních věcí – oddělení 
                      sociálně-právní ochrany dětí




ostatní osobní výdaje




(4329,5021,00013011,0040,0002556000000)
	 4.250,00 Kč









nákup materiálu




(4329,5139,00013011,0040,0002556000000)
+ 4.250,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/305



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení

91/4 RM 14
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JSDH - DHDM




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
	 42.500,00 Kč









JSDH – pořízení DHM - zařízení




(5512,6122,00000000,0193,0002530000000)
+ 42.500,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/306



ve výdajích – odbor hlavního architekta




Plán udržitelné městské mobility




ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku




(3636,6119,00000020,0080,0002562000000)
	 288.460,00 Kč









nákup ostatních služeb




(3636,5169,00000020,0080,0002562000000)
+ 288.460,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2014/307



ve výdajích – odbor informatiky




IP Telefonie




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0001085000000)
	 410.334,00 Kč




akce  Krnovská




stroje, přístroje a zaízení




(6171,6122,00000120,0170,0007836000000)
- 724.000,00 Kč



programové vybavení




(6171,6122,00000120,0170,0007836000000)
	200.000,00 Kč




www stránky města




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0002529000000)
- 383.000,00 Kč



programové vybavení




(6171,6111,00000120,0170,0002527000000)
+ 724.700,00 Kč



(6171,6111,00000000,0170,0002527000000)
+ 383.300,00 Kč



výpočetní technika




drobný dlouhodobý majetek




(6171,5137,00000000,0170,0002528000000)
+ 200.000,00 Kč



www stránky města




nákup ostatních služeb




(6171,5168,00000000,0170,0002529000000)
+ 300.000,00 Kč



IP Telefonie




služby zpracování dat




(6171,5168,00000000,0170,0001085000000)
+ 109.334,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2014/308



v příjmech – odbor školství




Středisko volného času – splátka půjčených prostředků



231 00
(0000,2451,00000000,0030,0001051000000)
+ 850.000,00 Kč
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ve výdajích – odbor školství




Středisko volného času – dorovnání grantu




účelový neinv. příspěvek




(3421,5331,00000000,0030,0001002000039)
+ 130.433,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 719.567,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2014/309


g1)
ve výdajích – městská policie




nákup materiálu




(5311,5139,00000000,0110,0000000000000)
	 900,00 Kč









Projekt „Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA“




nákup materiálu




(4349,5139,00000000,0110,0002434000000)
+ 900,00 Kč






g2)
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery




ze státního rozpočtu – vratka dotace



MD 231 00
(0000,4116,00014018,0020,0002434000000)
	 900,00 Kč








ve výdajích – městská policie




Projekt „Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA“




nákup materiálu




(4349,5139,00014018,0110,0002434000000)
	 900,00 Kč







h)
Rozpočtové opatření č. 2014/310



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – dotace na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu



MD 231 00
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037)
+ 8.206,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




Městské lesy Opava – účelový příspěvek na provoz - vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu




(1039,5331,00029015,0050,0001002000037)
+ 8.206,00 Kč
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i)
Rozpočtové opatření č. 2014/311



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – dotace na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu



MD 231 00
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037)
         + 104.824,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




Městské lesy Opava – účelový příspěvek na provoz - vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu




(1039,5331,00029015,0050,0001002000037)
+ 104.824,00 Kč



92/4 RM 14
bod 25/4
Harmonogram termínů schůzí rady Statutárního města Opavy v roce 2015

Rada města



schvaluje



harmonogram termínů schůzí rady Statutárního města Opavy 
v roce 2015



93/4 RM 14
bod 26/4
Občanské obřady

Rada města


1.
revokuje

a)
usnesení rady města č. 4/1 RM 14 ze dne 13. 11. 2014 (Rada města 	stanoví 	v souladu s § 108, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů užití závěsného odznaku se státním znakem ČR při občanském obřadu pro:
	Mgr. Simonu Bierhausovou
		Mgr. Simonu Horákovou
		MUDr. Miroslavu Kolář
		p. Milana Koláře
		Ing. Marka Veselého
		Ing. Radima Křupalu 
		Mgr. Olgu Pavlíčkovou
		Ing. Vladimíra Javorského
	s účinností od 14. 11. 2014)

b)
usnesení rady města č. 64/3 RM 14/4 ze dne 01. 12. 2014 (	Rada města 	stanoví v souladu s § 108, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů užití závěsného odznaku se státním znakem ČR při občanském obřadu pro:
p. Adama Ludvíka Kwieka od 2. 12. 2014)
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2.
pověřuje

a)
paní Mgr. Simonu Bierhausovou, členku zastupitelstva Statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů



b)
paní Mgr. Simonu Horákovou, členku zastupitelstva Statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

c)
paní MUDr. Miroslavu Kolář, členku zastupitelstva Statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
		 
d)
pana Milana Koláře, člena zastupitelstva Statutárního města Opavy, 
k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství 
před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

e)
pana Ing. Marka Veselého, člena zastupitelstva Statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství 
před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

f)
pana Ing. Radima Křupalu, člena zastupitelstva Statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství 
před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

g)
paní Mgr. Olgu Pavlíčkovou, členku zastupitelstva Statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

h)
pana Ing. Vladimíra Javorského, člena zastupitelstva Statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
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i)
pana Adama Ludvíka Kwieka, člena zastupitelstva Statutárního města Opavy, k přijímání projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů



s účinností od 09. 12. 2014

3.
stanoví


aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů užívaly 
při občanských obřadech u Magistrátu města Opavy závěsný odznak 
se státním znakem České republiky 


a)
Mgr. Simona Bierhausová, 1. náměstkyně primátora 

b)
Mgr. Simona Horáková, členka zastupitelstva města

c)
MUDr. Miroslava Kolář, členka zastupitelstva města

d)
pan Milan Kolář, člen zastupitelstva města

e)
Ing. Marek Veselý, člen zastupitelstva města

f)
Ing. Radim Křupala, člen zastupitelstva města

g)
Mgr. Olga Pavlíčková, členka zastupitelstva města

h)
Ing. Vladimír Javorský, člen zastupitelstva města

i)
pan Adam Ludvík Kwiek, člen zastupitelstva města


s účinností od 09. 12. 2014




94/4 RM 14
bod 27/4
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy










95/4 RM 14
bod 28/4
Záměr pronájmu – OC Slezanka

Rada města



schvaluje



a)
záměr pronájmu budovy č.p. 21, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 265/3, zastavěná plocha a nádvoří, budovy      č.p. 27, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 270, zastavěná plocha a nádvoří, budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 265/5, zastavěná plocha          a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, katastrální území Opava - Město, obec a okres Opava;
záměr pronájmu prostor sloužících podnikání ve druhém nadzemním podlaží budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 265/4. zastavěná plocha a nádvoří (nad průchodem), části prostor sloužících podnikání ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 22, stavba občanského vybavení  na pozemku parc.č. 260/4, přičemž předmětem nájmu budou části těchto prostor sloužících podnikání, které odpovídají spoluvlastnickému podílu Statutárního města Opavy a navazují na prostory sloužící podnikání nad průchodem, prostor sloužící podnikání v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 22, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 260/4, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 116 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava,  katastrální území Opava - Město, obec a okres Opava. Výše uvedené budovy               a prostory sloužící podnikání, které Statutární město Opava hodlá pronajmout, tvoří  Obchodní centrum Slezanka. Předmětem nájmu mohou být i části výše uvedených budov a prostor sloužících podnikání 
 

b)
termín podání nabídek do 21. 1. 2015 do 16.00 hodin



96/4 RM 14
bod 32/4
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 

a)
finanční dotaci Sportovnímu klubu Badminton Boreček Opava se sídlem Mařádkova 411/16, 746 01 Opava, IČ 02273471, na náklady související s pořádáním badmintonového turnaje pro děti I. – V. tříd, ve výši 
5.000,00 Kč


b)
finanční dotaci spolku Naučíme naše děti sportovat, z.s. se sídlem Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČ 03193110, na náklady související s projektem „Naučíme naše děti sportovat“, hrajme fér sport je fajn, ve výši 400.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



96/4 RM 14
bod 32/4
2.
neschvaluje 


finanční dotaci Daniele Riesové se sídlem Zámecký okruh 55/9, 746 01 Opava, IČ 86979027, na náklady související s pořádáním taneční soutěže Dance-4life Cup 2014 pod záštitou CDO, ve výši 150.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



97/4 RM 14
bod 33/4
Akční plán plnění strategického plánu města pro rok 2015

Rada města



bere na vědomí




Akční plán plnění strategického plánu Statutárního města Opavy pro 2015




98/4 RM 14
bod 34/4
Záměr prodeje hasičské automobilové stříkačky TATRA 148 CAS 32T, RZ 1T3 09 91


Rada města



schvaluje



záměr prodeje hasičské automobilové stříkačky TATRA 148 CAS 32T, RZ 1T3 09 91 Městskou  části Opava - Komárov, zastoupenou ing. Lumírem Měchem, starostou MČ. Příjem z prodeje bude použit na opravu 
a rekonstrukci hasičského vozidla LIAZ CAS K 25, RZ 6T2 79 79, předurčeného pro chemické havárie



99/4 RM 14
bod 35/4
Smlouvy o užívání platebních karet pro pracovní účely

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX1TH, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Josefem Stiborským bytem Opava, o užívání platební karty pro pracovní účely


b)
smlouvu, MMOPP00CX1SM, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mgr. Simonou Bierhausovou bytem Opava, o užívání platební karty pro pracovní účely

99/4 RM 14
bod 35/4
c)
smlouvu, MMOPP00CX1RR, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Mgr. Simonou Bierhausovou, 1.náměstkyní primátora města a Bc. Martinem Vítečkem bytem Opava, o užívání platební karty pro pracovní účely


100/4 RM 14
bod 36/4
Personální záležitosti

Rada města


1.
bere na vědomí



uvolnění Mgr. Miroslavy Konečné, vedoucí odboru školství MMO, z vedoucího pracovního místa vedoucí odboru školství MMO z důvodu výkonu veřejné funkce

2. 
pověřuje


řízením odboru školství MMO vedoucí oddělení správy a financování školství pí Ing. Andreu Štenclovou, a to s účinností od 1. 1. 2015 po dobu uvolnění dosavadní vedoucí odboru školství pí Mgr. Miroslavy Konečné k výkonu veřejné funkce

………………………….


101/4 RM 14
bod 37/4
	Doplnění programu 2. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 15. 12. 2014


Rada města



schvaluje



doplnění programu 2. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy 
dne 15. 12. 2014 o bod s názvem „Změna způsobu stanovení odměn neuvolněným členům zastupitelstva města za vykonávání občanských obřadů“ zpracovaný a předkládaný Mgr. Olgou Pavlíčkovou, členkou zastupitelstva města




102/4 RM 14
bod 38/4
Pojmenování nových ulic - doplnění

Rada města



doporučuje 


a)
zastupitelstvu města rozhodnout o nových názvech ulic na území Statutárního města Opavy v lokalitě Kylešovice (žádost p. Zdeňka Celty):


ulice Bauerova
ulice Divišova)




102/4 RM 14
bod 38/4
b)
zastupitelstvu města rozhodnout o nových názvech ulic na území Statutárního města Opavy (bez uvedení lokality):



ulice Ilji Hurníka
ulice Kačírkova
ulice Dohnálkova 
ulice Vyčítalova
ulice Šubčíkova

c)
zastupitelstvu města rozhodnout o změně nového názvu ulice na území Statutárního města Opavy (bez uvedení lokality):
z ulice Mons. Veselého na ulici Josefa Veselého






   

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


