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1456/43 RM 12
bod 1/43
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem 17277/146437 podílu pozemku parc.č. 392, zast-pl. a nádvoří,             v k.ú. Opava – Město společnosti PS-Reality, s.r.o. na dobu neurčitou          za 18.382,00 Kč  tj. 200,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 16/11) - MMOPP009Q1JT

b)
nájem pozemku parc.č. 461/1, zahrada, o výměře 440 m2 v k.ú. Suché Lazce paní Pavle Carbolové na dobu neurčitou za 15.400,00 Kč 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 493/12) – MMOPP009Q1SK – obecní zastupitelstvo doporučuje


c)
nájem pozemku parc.č. 564/1ost.pl. o výměře 191 m2 v k.ú. Opava                - Předměstí panu Ing. Janu Bohačíkovi na dobu neurčitou 
za 28.650,00 Kč tj. 150,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 439/12) – MMOPP009Q1A2

d)
nájem pozemku parc.č. 2377 zast.pl. a nádvoří o výměře 250 m2                   v k.ú. Opava - Předměstí vlastníkům domu Palackého 3 – panu Štěpánu Hendrychovi, manželům Radimovi Jurglovi a Daniele Jurglové Škrobánkové, paní Mgr. Renátě Klapetkové, panu Janu Krejčířovi, paní Mgr. Janě Krejčířové, panu Lukáši Lachovi, paní Miladě Šilerové a paní Haně Škrobánkové  na dobu neurčitou za 8.750,00 Kč 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 439/12) – MMOPP009Q197

e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/204, zast-pl. a nádvoří, o výměře  
21 m2 v k.ú. Opava – Předměstí manželům Vladimíru a Janě Štenclovým    na dobu neurčitou za 735,00 Kč  tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12) – MMOPP009Q2DG


f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2754/58, zast-pl. a nádvoří, o výměře
23 m2 v k.ú. Opava – Předměstí manželům Miroslavu Veselkovi a Mileně Bradáčové na dobu neurčitou za 805,00 Kč  tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12) – MMOPP009Q2CL

g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/245, zast-pl. a nádvoří, o výměře
19 m2 v k.ú. Opava – Předměstí panu Petru Štěpanovskému na dobu neurčitou za 665,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12) – MMOPP009Q2BQ


h)
nájem pozemku pod garáží parc.č. St. 1083, zast-pl. a nádvoří, o výměře
19 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy paní Renátě Lorenčukové na dobu neurčitou za 665,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12)                            – MMOPP009Q290

i)
nájem pozemku pod garáží parc.č. St. 1046, zast-pl. a nádvoří, o výměře
24 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy panu Zdeňku Olšinovi na dobu neurčitou      za 840,00 Kč  tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12)                              – MMOPP009Q285

j)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/214 zast-pl. a nádvoří o výměře
20 m2 v k.ú. Opava - Předměstí manželům Martinu a Zuzaně Vackovým      na dobu neurčitou za 700,00 Kč  tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12) – MMOPP009Q2AV

k)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/35 zast-pl. a nádvoří o výměře
18 m2 v k.ú. Opava - Předměstí paní Miroslavě Koniorové na dobu neurčitou za 630,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12)                            – MMOPP009Q2EB

l)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 730/2 zast-pl. a nádvoří o výměře
20 m2 v k.ú. Opava - Předměstí manželům Lubomíru a Ireně Konečným 
na dobu neurčitou za 700,00 Kč  tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12)     – MMOPP009Q23U
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m)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/319 zast-pl. a nádvoří o výměře
24 m2 v k.ú. Opava - Předměstí paní Arnoště Wagnerové na dobu neurčitou za 700,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12)                            – MMOPP009Q22Z

n)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2729/6 zast-pl. a nádvoří o výměře
23 m2 v k.ú. Opava - Předměstí panu Oldřichu Kubínkovi na dobu neurčitou za 805,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12) – MMOPP009Q24P

o)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1590/4 zast-pl. a nádvoří o výměře
18 m2 v k.ú. Opava - Předměstí paní Monice Duškové na dobu neurčitou     za 630,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12) – MMOPP009Q209

p)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/132 zast-pl. a nádvoří o výměře
22 m2 v k.ú. Opava - Předměstí paní Monice Duškové na dobu neurčitou    za 770,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12) – MMOPP009Q214

q)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2492/20 zast-pl. a nádvoří o výměře
24 m2 v k.ú. Opava - Předměstí panu Ing. Karlu Slavíkovi na dobu neurčitou za 840,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12)                             – MMOPP009Q1EI

r)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2625/20 zast-pl. a nádvoří o výměře
20 m2 v k.ú. Opava - Předměstí paní MgA. Lucii Vrhelové na dobu neurčitou za 700,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 493/12)                            – MMOPP009Q1G8

s)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2698/3 zast-pl. a nádvoří o výměře
22 m2 v k.ú. Opava - Předměstí paní Haně Jandové na dobu neurčitou         za 770,00 Kč  tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 493/12)– MMOPP009Q1FD

t)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2589/18 zast-pl. a nádvoří o výměře
20 m2 v k.ú. Opava - Předměstí paní Marii Hartošové na dobu neurčitou    za 700,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 357/12)– MMOPP009Q0GF


u)
nájemní smlouvu (PID MMOPP009Q1ME) uzavřenou mezi pronajímatelem – Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 a nájemcem – Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ 00300535

v)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení (PID MMOPP009Q1LJ) 
ve výši 3.416,74 Kč vzniklého užíváním pozemku parc.č. 450/14 v k.ú. Skrochovice uzavřenou mezi pronajímatelem – Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha 1 a nájemcem – Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ 00300535


w)
výpůjčku části pozemku parc.č. 363/1 zast.pl. a nádvoří, dle zákresu            na snímku katastrální mapy v k.ú. Opava – Město panu Ing. Pavlu Orlíkovi na dobu neurčitou (zveřejněno č. 493/12) – MMOPP009Q1DN

x)
výpůjčku pozemku parc.č. 832/122 orná půda, o výměře 1589 m2, parc.č. 832/16, orná půda, o výměře 737 m2, parc.č. 817/48, orná půda, o výměře   721 m2, parc.č. 817/46, orná půda, o výměře 579 m2, parc.č. 779, ost.pl.,        o výměře 755 m2, parc.č. 752/2, trvalý travní porost, o výměře                   975 m2,parc.č. 802/73, orná půda, o výměře 2684 m2 v k.ú. Suché Lazce    a parc.č. 1151 ost.pl. o výměře 5225 m2 v k.ú. Podvihov Mysliveckému sdružení Hošťata na dobu neurčitou (zveřejněno č. 543/12)                           – MMOPP009Q2F6
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y)
nájem pozemku parc. č. 2527, zast.pl. a nádvoří, o výměře 395 m2                   v k.ú. Opava - Předměstí vlastníkům domu třída Spojenců 8 – manželům Ing. Danielu Bechnému a Ing. Lucii Bechné, paní Janě Berkové, paní Bronislavě Sobelové Falharové, manželům Petru Gregořicovi a Marcele Gregořicové, paní Gabriele Hejduškové, paní Martině Kociánové, panu Jaroslavu Stavařovi, manželům Vladimíru Štenclovi a Janě Štenclové a panu Vincenzu Brizzimu na dobu neurčitou za 13.825,00 Kč tj. 
35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 439/12) – MMOPP009Q1CS


z)
nájem pozemků parc. č. st. 2008/1, zast.pl. a nádvoří, o výměře 11 m2,                  parc.č. 1223/3, ostatní plocha, o výměře 172 m2, parc.č. 1223/4, ostatní plocha, o výměře 57 m2  a parc.č. 1223/7, ostatní plocha, o výměře 47 m2, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, vlastníkům domu Za humny 15 – paní Kateřině Fronczkové, panu Pavlu Kurincovi, panu Davidu Mutinovi, JUDr. Lence Navrátilové, Mgr. Olze Navrátilové, paní Janě Nimráčkové, paní Libuši Sabové a paní Lence Stankeové na dobu neurčitou za 10.045,00 Kč 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 439/12) – MMOPP009Q1BX





2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/389, zast.pl. a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 574/31, zast.pl. a nádvoří,    k.ú. Opava – Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/83, zast. pl. a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1853/10, zast. pl. a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje 


a)
návrh na přijetí daru části pozemku parc.č. 114/1 ost.pl. - silnice 
na nezapsaném geometrickém plánu označené novým parc.č. 114/15 ost.pl. – ost.kom. o výměře 344 m2 k.ú. Zlatníky u Opavy z vlastnictví MS kraje – Správy silnic MS kraje do vlastnictví Statutárního města Opavy


b)
návrh na výkup pozemku parc.č. st. 103 zast.pl. a nádvoří o výměře 
180 m2, k.ú. Podvihov z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových za 158.490,00 Kč


c)
návrh na prodej pozemku parc.č. 2626/286 zahrada o výměře 124 m2 
v k.ú. Opava – Předměstí paní Ing. Ireně Metzové za 71.980.00 Kč 
tj. 580,00Kč/m2 (zveřejněno č.493/12) – MMOPP009Q1IY


d)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 2842/1 orná půda na nezapsaném geometrickém plánu označené novým parc.č. 2842/4 o výměře 206 m2 
k.ú. Jaktař manželům Dušanovi Vostálovi a Magdě Vostálové za cenu 
dle znaleckého posudku 221.038,00 Kč tj. 1.073,00 Kč/m2 (zveřejněno č.692/11) – MMOPP009Q0OB
1457/43 RM 12
bod 2/43
e)
návrh na prodej pozemku parc.č. 2842/3 orná půda o výměře 30 m2 
k.ú. Jaktař společnosti S-Profit Opava s.r.o. a manželům Dušanovi Dostálovi a Magdě Vostálové za cenu dle znaleckého posudku 
32.130,00 Kč tj. 1.071,00 Kč/m2 (zveřejněno č.463/12) – MMOPP009Q0P6

f)
návrh na prodej pozemku pod garáží  parc.č. 730/16 zast.pl. a nádvoří
o výměře 20 m2 k.ú. Opava - Předměstí panu Ing. Bc. Martinu Hulvovi 
za 10.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č.439/12) – MMOPP009Q18C

g)
návrh na prodej pozemků pod garážemi  parc.č. 112/33 zast.pl. a nádvoří 
o výměře 32 m2 , parc.č. 112/34 zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2,
parc.č. 112/35 zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2  a parc.č. 112/36 zast.pl.
a nádvoří o výměře 25 m2 k.ú. Opava - Předměstí paní Ing. Alžbětě Zavadilové a Mgr. Renatě Najsrové za 46.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č.493/12) – MMOPP009Q18C

h)
návrh na prodej pozemku pod garáží  parc.č. 2103/5 zast.pl. a nádvoří 
o výměře 24 m2 k.ú. Opava - Předměstí panu Pavlu Kubínovi 
za 12.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č.357/12) – MMOPP009Q0KV

pro předložení zastupitelstvu města


2.
schvaluje


a)
návrh na revokaci usnesení ZSMO č. 178/09 ZM12  odst.1, písm. q) ze dne 27.2.2012 (ZSMO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 318-zahrada
na nezapsaném geometrickém plánu označené novým parc.č. 318/5 
o výměře 102 m2 k.ú. Opava-Předměstí   Ing. Jindřichu Ullmannovi a Haně Ullmannové za cenu stanovenou dohodou 73.440,00 Kč tj. 800,00 /Kč/m2 – 10 % (zveřejněno č. 692/11) 

b)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 318 zahrada na nezapsaném geometrickém plánu označené novým parc.č. 318/6 zahrada o výměře 
92 m2 k.ú. Opava – Předměstí manželům Ing. Jindřichu Ullmannovi a Haně Ulmannové za 66.240,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno 493/12)

c)
návrh na revokaci usnesení ZSMO č. 178/09 ZM12  odst.1, písm. u) ze dne 27.2.2012 (ZSMO schvaluje prodej části pozemků parc.č. 320-ost.pl.
na nezapsaném geometrickém plánu označený 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 92m2 k.ú. Jaktař  Ing. Jakubovi Hudečkovi za cenu stanovenou dohodou 66.240,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1098/11) 

d)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 320 ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu označené novým parc.č. 320/3 ost. pl. o výměře 50 m2 k.ú. Jaktař panu Ing. Jakubovi Hudečkovi za 36.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno 1098/11)

e)
návrh na revokaci usnesení ZSMO č. 178/09 ZM12  odst.1, písm. d) ze dne 27.2.2012 (ZSMO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl.
na nezapsaném geometrickém plánu označený novým parc.č. 2431/22-ost.pl. o výměře 33 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Ing. Pavlu a Libuši Sobkovým za cenu stanovenou dohodou 23.760,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)
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f)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 2131/2 ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu označené jako díl „a“ o výměře 33 m2 a díl „b“ 
o výměře 0,27 m2 sloučené do nově vzniklého pozemku parc.č. 2431/22 a části pozemku parc.č. 2313/1 ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu
o značené novým parc.č. 2313/4 o výměře 1 m2  k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Ing. Pavlu a Libuši Sobkovým za 24.480,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno 448/12)

pro předložení zastupitelstvu města


3.
schvaluje


podání žádosti obce o zařazení nemovitých věcí – pozemků parc.č. 16/2 zahrada a 16/4 zahrada v katastrálním území Opava – Předměstí 
do seznamu podle ust. § 2c odst. 1 písm. f) zákona č. 172/1991 Sb., 
o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí, 
ve znění zákona 173/2012 Sb.


pro předložení zastupitelstvu města
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bod 3/43
Smlouva o spolupráci


Rada města



schvaluje 



smlouvu o spolupráci při zajišťování komplexní pojistné ochrany 
č. SOS (MMOPP00C7R55) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SATUM CZECH s.r.o. se sídlem Porážkova 1424/20, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 25373951, jednající Ing. Romanem Horváthem, jednatelem
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – „Silnice I/11 Opava, severní obchvat-západní část“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D79GN) na vypracování projektové dokumentace 
pro vydání územního rozhodnutí na stavbu „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ uzavřený mezi Moravskoslezským krajem, 
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem
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Plat ředitelek školských příspěvkových organizací


Rada města



stanoví



plat ředitelkám školských příspěvkových organizací s účinností 
od 01.09.2012:


a) 
Ing. Miladě Pazderníkové, nově jmenované ředitelce Základní školy Nový svět, Opava s úpravou


b)
paní Bronislavě Hertlové, ředitelce Zařízení školního stravování Opava  
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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, (MMOPP00C4O33) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Josefem Plškem a Mgr. Zdeňkou Plškovou, oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky plynu a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 2790/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Přípojky inženýrských sítí pro RD parc.č. 693/1 v k.ú. Kylešovice“ 
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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NHC) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Danuší Hudečkovou, bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 2529 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č.  2528 v k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene  na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NZU) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Josefem Plškem a Jaroslavem Jakubíkem, bytem Opava a Zbyňkem Pompem, bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky plynu do pozemku parc.č. 393 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Přípojka vody a plynu, Opav 7 – U Stodol k.ú. Jaktař parc.č. 424“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NER) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Eliškou Vlčkovou, bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky nízkého napětí do pozemku parc.č. 2049, 2050 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Opava, Jaktař, ul. Karafiátová, kabelová přípojka NN pro parc.č. 2051“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NDW) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Karlem Macíkem, bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace do pozemků parc.č. 209 a 3043 v k.ú. Jaktař a umístění podzemního vedení přípojky plynu do pozemku parc.č. 3043 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Přípojky k RD, na pozemku parc.č. 210/2 v k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NGH) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Unicont Opava, s.r.o. se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava, Předměstí, IČ 65142756, jednající Ing. Vladimírem Peringerem, jednatelem pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 3033/4 v k.ú. Opava – Předměstí a umístění podzemního vedení přípojky vody, plynu a splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 3033/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Stavební úpravy parc.č. 753 k.ú. Opava – Předměstí, přípojky inženýrských sítí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NYZ) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 00562262, jednající Václavem Bartoněm, jednatelem 
pro umístění podzemního vedení telekomunikační přípojky do pozemků parc.č. 2492/22, 3014/2, 2491 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "Připojení objektu Slezské univerzity v Opavě na optickou síť UPC“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy
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h)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NAB) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2898/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Polní, 2943/9, rozšíření kNN, číslo stavby IV: 12-8007317“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


i)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4N9G) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1071 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Opava, Hranička, přípojka kNN, parc.č. 1130/2, 1130/3, číslo stavby IP: 12-80112582“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NW9) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. 
se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení vysokého napětí v pozemku parc.č. 339/2 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Ostravská, RKL přeložení kVN, číslo stavby EP: 12-8000868“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného ve výši 1.500,00 Kč + DPH 


k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NVE) 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  jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 741/1 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: "Suché Lazce, parc.č. 749/13, Jiří Paleta, přípojka NN, číslo stavby IP: 12-8009804“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH
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l)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NX4) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. 
se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2875/12 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Těšínská, Nejči, rozšíření kNN, číslo stavby IV: 12-8006185“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného ve výši 6.400,00 Kč + DPH


m) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4O28) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 
PSČ 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336, zastoupenou společností 
SITEL, spol.  s.r.o. se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, 
IČ 44797320, zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 244/19, 747 06 Opava, Kylešovice, IČ 28571967 jednající Jiřím Stehlíkem, pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 1553/2, 2347/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "M-073-2-6053 Opava, Kateřinky, ÚR1, AGROHOW“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


n)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby (MMOPP00C4NB6) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Ing. Miroslavem Rottnerem, ředitelem správy DS a 
Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku 
pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemků parc.č.  915/18 a 956/12 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "REKO MS Opava, Raškova“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 


o)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OKQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Generálním ředitelstvím cel se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ 71214011 zastoupenou Ing. Jiřím Ovčáčkem, ředitelem odboru 13 Generálního ředitelství cel – Hospodářské správy pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky nízkého napětí v pozemku parc.č. 2157/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Celní úřad, Opava“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
9.200,00 Kč + DPH
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bod 7/43
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města


1.
schvaluje



umístění podzemního vedení NTL plynovodu a plynovodních přípojek 
do pozemků parc.č. 2312/1, 389/2, 389/41 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro stavbu: „REKO MS Opava, ul. U Lučního mlýna“


2.
neschvaluje 


umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 182/6, 182/8, 182/7 v k.ú. Opava - Město pro stavbu: „Opava, p.č. 182/13, 
OV R, smyčka kNN, IV-12-8007557“  



1463/43 RM 12
bod 8/43
Dodatek č. 13 ke smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o.


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 13 (MMOPP00C4O0I) ke Smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku uzavřené dne 5. 5. 2005 (MMOPP0028HRE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Technické služby Opava s.r.o., 
se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti




1464/43 RM 12
bod 9/43
Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu

Rada města



schvaluje 



dohodu o ukončení (MMOPP00C7R60) smlouvy o nájmu části nebytového  prostoru v Městských lázních v Opavě (MMOPP00BYOM3) 
ze dne 17.01.2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností JUVENTA s.r.o. 
se sídlem Smetanova 661, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 62304551






1440/43 RM 12
bod 10/43
Personální záležitosti

Rada města


1.
odvolává



Ing. Danielu Pekárkovou z vedoucího pracovního místa ředitelky Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace


2. 
pověřuje


řízením příspěvkové organizace Opavská kulturní organizace pana 
Ing. Jana Kunzeho, a to na dobu určitou od 1. 8. 2012 do nástupu nové/ho ředitelky/ředitele OKO, příspěvkové organizace, jmenované/ho radou města  na základě výsledků výběrového řízení

3.
schvaluje


znění zadání pro vyhlášení výběrového řízení na ředitele/ředitelku příspěvkové organizace OKO



1465/43 RM 12
bod 11/43
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/160



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




použití soc.fondu



236,0100
(0000,8115,00000000,0020,0000000000000)
 + 456.727,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




sociální fond



236,0100
(6171,5499,00000000,0192,0001088000000)
+ 136.500,00 Kč



(6171,5031,00000000,0192,0001088000000)
+ 28.625,00 Kč



(6171,5032,00000000,0192,0001088000000)
+ 10.305,00 Kč



(6171,5169,00000000,0192,0001089000000)
+ 246.297,00 Kč



(3639,5169,00000000,0192,0001089000000)
+ 35.000,00 Kč






  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/161



v příjmech – MČ Vávrovice




přijaté pojistné náhrady




(6171,2322,00000000,0840,0009282000000
+ 19.244,00 Kč







ve výdajích – MČ Vávrovice




opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0840,0000000000000)
+ 19.244,00 Kč
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  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/162



v příjmech – odbor majetku




prodej movitých věcí (sekačka)
(sml. MMOPP00C4KQO, RMO 14.5.2012, usn. č. 1276/39 RM 12)




(3639,3113,00000000,0051,0009398000000)
+ 11.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Vávrovice




opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0840,0000000000000)
+ 11.000,00 Kč






  d)
Rozpočtové opatření č. 2012/163



v příjmech – MČ Vávrovice




poplatek ze psů




(0000,1341,00000000,0840,0009042000000)
+ 75.100,00 Kč








služby spojené s nájmem




(3613,2111,00000000,0840,0009096000000)
+ 2.400,00 Kč








fakturované příjmy – ČOV-stočné




(2321,2111,00000000,0840,0009219000000)
+ 265.400,00 Kč








pronájmy budov (pošta, telefonica O2, kadeřnictví)




(3613,2132,00000000,0840,0009047000000)
+ 15.500,00 Kč








krátkodobé pronájmy – kultní dům




(3392,2132,00000000,0840,0009344000000)
+ 30.000,00 Kč








vratky přeplatků záloh z minulých let (ČEZ, RWE)




(2321,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 7.000,00 Kč



(3392,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 3.400,00 Kč



(6171,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 500,00 Kč



(5512,2324,00000000,0840,0002530000000)
+ 10.500,00 Kč







ve výdajích – MČ Vávrovice




rezerva MČ Vávrovice




(6409,5901,00000000,0840,0000000000000)
+ 409.800,00 Kč



Rozdělení na konkrétní účel provede MČ Vávrovice







  e)
Rozpočtové opatření č. 2012/164



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 28.800,00 Kč







ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




aktualizace strategické plánu a řízení rizik




(3636,5169,00000000,0140,0000000000000)
+ 28.800,00 Kč
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  f)
Rozpočtové opatření č. 2012/165



ve výdajích – odbor školství




nákup ost. služeb




(3119,5169,00000000,0030,0002504000000)
- 50.000,00 Kč


 



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




rezerva – příprava projekt. žádostí




(6409,6121,00000000,0140,0000000000000)
+ 50.000,00 Kč






  g)
Rozpočtové opatření č. 2012/166



ve výdajích – Městská policie Opava




Besip




(2223,5137,00000000,0110,0001078000000)
- 60.000,00 Kč







ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




rezerva – příprava projekt. žádostí




(6409,6121,00000000,0140,0000000000000)
+ 60.000,00 Kč






  h)
Rozpočtové opatření č. 2012/167



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




rezerva 




(6409,6121,00000000,0140,0000000000000)
- 12.000,00 Kč



projekt „Ochranná zeleň Opava“




(3745,5169,00000000,0140,0007658000000)
+ 12.000,00 Kč





  i)
Rozpočtové opatření č. 2012/168



ve výdajích – odbor školství




ZŠ T.G.Masaryka, Riegrova 13




(3113,5331,00000120,0030,0001002000030)
+ 340.000,00 Kč






ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
- 340.000,00 Kč






  j)
Rozpočtové opatření č. 2012/169



ve výdajích – odbor školství




Středisko volného času Opava




(3421,5331,00000120,0030,0001002000039)
+ 55.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
- 55.000,00 Kč
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  k)
Rozpočtové opatření č. 2012/170



ve výdajích – odbor školství




ZŠ Opava, Vrchní 19




(3113,5331,00000120,0030,0001002000025)
+ 50.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
- 50.000,00 Kč






  l)
Rozpočtové opatření č. 2012/171



ve výdajích – odbor školství




MŠ Opava, 17. listopadu




(3111,5331,00000120,0030,0001002000012)
+ 120.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
- 120.000,00 Kč






  m)
Rozpočtové opatření č. 2012/172



ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Opava-Komárov




(3113,5331,00000120,0030,0001002000026)
+ 440.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
- 440.000,00 Kč






  n)
Rozpočtové opatření č. 2012/173



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 355.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




Záloha na volby 2012 do Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů




DHDM




(6115,5137,00098193,0191,0000000000000)
+ 15.000,00 Kč



materiál




(6115,5139,00098193,0191,0000000000000)
+ 90.000,00 Kč



nájemné




(6115,5164,00098193,0191,0000000000000)
+ 50.000,00 Kč



služby




(6115,5169,00098193,0191,0000000000000)
+ 200.000,00 Kč
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  o)
Rozpočtové opatření č. 2012/174



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




volby 2012 – neuzn. náklady




materiál




(6171,5139,00000000,0191,0002533000000)
- 12.000,00 Kč



(6171,5139,00000000,0191,0000000000000)
- 30.000,00 Kč



(6115,5139,00000000,0191,0000000000000)
+ 42.000,00 Kč



nájemné




(6171,5139,00000000,0191,0000000000000)
- 2.000,00 Kč



(6115,5164,00000000,0191,0000000000000)
+ 2.000,00 Kč



služby




(6171,5169,00000000,0191,0000000000000)
- 100.000,00 Kč



(6115,5169,00000000,0191,0000000000000)
+ 100.000,00 Kč



opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0191,0000000000000)
- 10.000,00 Kč



(6115,5171,00000000,0191,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2012/175



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR




(0000,4111,00098216,0020,0000000000000)
+ 1.485.232,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




sociálně právní ochrana dětí III. čtvrtl. 2012




platy zaměstnanců v pracovním poměru




(6171,5011,00098216,0192,0001096000000)
+ 1.098.000,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00098216,0192,0001096000000)
+ 275.000,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00098216,0192,0001096000000)
+ 99.500,00 Kč








náhrada mezd




(6171,5424,00098216,0192,0001096000000)
+ 12.732,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2012/176



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00027003,0020,0002528000000)
+ 96.787,00 Kč







ve výdajích – odbor informatiky




zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel




(6171,5137,00027003,0170,0002528000000)
+ 96.787,00 Kč
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  r)
Rozpočtové opatření č. 2012/177



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby - opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
 - 4.924,00 Kč








silnice – budovy, haly a stavby




(2212,6121,00000000,0050,0001029000000)
 + 4.924,00 Kč






s)
Rozpočtové opatření č. 2012/178



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby - opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
 - 3.178,00 Kč








silnice – opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 3.178,00 Kč






t)
Rozpočtové opatření č. 2012/179



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby - opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
 - 5.032,00 Kč








silnice – budovy, haly a stavby




(2212,6121,00000000,0050,0001029000000)
 + 5.032,00 Kč






u)
Rozpočtové opatření č. 2012/180



ve výdajích – městská policie




platy zaměstnanců




(5311,5011,00000000,0110,0000000000000)
 - 59.466,00 Kč








odstupné




(5311,5024,00000000,0110,0000000000000)
 + 59.466,00 Kč






  v)
Rozpočtové opatření č. 2012/181



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



va)
Jižní obchvat – Hradecká – Těšínská




(RM 2771/79 RM 10  z 8/6)




(2212,6121,00000022,0220,0007921000000)
 + 1.573.674,00 Kč








investice 




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 1.573.674,00 Kč







vb)
Jaktař – zastávka MHD (Palhanec) 
- PD




(poplatek)




(2219,6121,00000000,0220,0007735000000)
 + 1.270,00 Kč
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vc)
Podvihov + Komárovské Chaloupky – splašková kanalizace - PD




(poplatek)




(2321,6121,00000000,0220,0007763000000)
 + 214,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 1.484,00 Kč






w)
Rozpočtové opatření č. 2012/182
 


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 


 
rezerva pro městské části
 


 
(6409,5901,00000000,0020,0002999000000)
- 350.000,00 Kč


 
rezerva FARO
 



(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 67.289,00 Kč







ve výdajích – MČ Vávrovice
 


 
služby – čištění odvodňovacích příkopů
 


 
(2333,5169,00000000,0840,0000000000000)
+ 417.289,00 Kč






x)
Rozpočtové opatření č. 2012/183



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 1.180.000,00







ve výdajích – odbor majetku města, Technické služby Opava - výkony




Údržba obsluhovaného majetku




Opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0790,0001099000000)
+ 530.000,00Kč








Správa a údržba zimního stadionu




studená voda




(3412,5151,00000000,0790,0001103000000)
+ 50.000,00 Kč



elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001103000000)
+ 180.000,00 Kč



ostatní služby




(3412,5169,00000000,0790,0001103000000)
+ 50.000,00 Kč



opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001103000000)
+ 370.000,00 Kč





y)
Rozpočtové opatření č. 2012/184



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000020,0020,0002996000000)
- 467.000,00 Kč



(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 2.000.000,00 Kč


ve výdajích – odbor majetku města




jmenovité akce TSO 




(6409,5901,00000020,0790,0004000000000)
+ 467.000,00 Kč



(6409,5901,00000120,0790,0004000000000)
+ 2.000.000,00 Kč
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2.
ukládá 



náměstku primátora p. Danielu Žídkovi předložit zprávu o technickém stavu budov školských zařízení

Z: náměstek primátora p. Daniel Žídek
T: 20. 8. 2012



1466/43 RM 12
bod 12/43
Schválení smluv

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXKFQ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fotbalovým klubem Kylešovice se sídlem U Hřiště 59, 747 06 Opava 6, IČ 66144272, zastoupeným Lukášem Gebauerem, předsedou, na 2.ročník charitativní akce, ve výši 20.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXKHG, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Danielem Mekbibem bytem Opava, 746 01, na Mistrovství Evropy mužů 2012 
ve squashi, ve výši 15.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP00CXKGL, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, Opava, 
IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, na Mistrovství Evropy v šermu kadetů v Chorvatsku, ve výši 12.000,00 Kč


d)
smlouvu, MMOPP00CXKEV, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jiřím Arlethem bytem Opava, 746 01, pro plavkyni Adélu Solskou, ve výši 12.000,00 Kč


  e)
Rozpočtové opatření č. 2012/185



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 20.000,00 Kč








dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 20.000,00 Kč








dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 20.000,00 Kč
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FK Kylešovice




(3419,5222,00000000,0020,0000315000000)
+ 20.000,00 Kč



Dotace sport




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
- 39.000,00 Kč








Daniel Mekbib




(3429,5494,00000000,0020,0000348000000)
+ 15.000,00 Kč








TJ Slezan Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000356000000)
+ 12.000,00 Kč








Jiří Arleth (pro Adélu Solskou)




(3419,5494,00000000,0020,0000361000000)
+ 12.000,00 Kč


1467/43 RM 12
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Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci sdružení Bludný kámen, o.s. se sídlem Gudrichova 6, 
746 01 Opava, IČ 66144108, na projekt 100 + 20/Pocta Johnu Cageovi, 
ve výši 40.000,00 Kč


b)
finanční dotaci sdružení DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava, IČ 26571463, na náklady související s cestou do Osvětimi, ve výši 27.500,00 Kč 


c)
finanční dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Opava 
se sídlem Valečkova 16, 747 05 Opava 5, IČ 00426482, na školení a zakoupení ochranných pomůcek zdravotníků humanitární jednotky v roce 2012, ve výši 45.530,00 Kč
 

d)
finanční dotaci Sboru dobrovolných hasičů Zlatníky se sídlem 747 07 Opava- Zlatníky, IČ 66739021, na  zakoupení hasičského materiálu, ve výši 15.000,00 Kč
 

e)
finanční dotaci Daniele Riesové se sídlem Zámecký okruh 55/9, 746 01 Opava, IČ 86979027, na účast taneční školy Dance4Life na Mistrovství Evropy v roce 2012, ve výši 20.000,00 Kč


2. 
neschvaluje

a)
finanční dotaci FIT Sports Clubu o.s. se sídlem Opavská 415, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ  22718214,na akci Šance pro život aneb inliny bez úrazů, ve výši 45.000,00 Kč


b)
finanční dotaci Street hockey clubu Opava se sídlem Opava, IČ 68177461, na provoz sportovních oddílů v roce 2012, ve výši 200.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města




1468/43 RM 12
bod 14/43
Posouzení možností organizace kultury SMO a analýzy závazků Obecního domu a Domu umění


Rada města



bere na vědomí


a)
informace o plnění usnesení č. 1342/40 RM 12, bod 52/40 RMO ze dne 
11. 6. 2012 dle předložené důvodové zprávy

b)
Analýzu závazků Obecního domu a Analýzu závazků Domu umění 



1469/43 RM 12
bod 15/43
Investiční akce – veřejné zakázky

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 4 (MMOPP009TGV5) ke smlouvě o dílo (MMOPP00801U5) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a Sdružením Opava Jižní obchvat firem STRABAG a.s. – vedoucím účastníkem sdružení, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, 
DIČ: CZ60838744 a SILNICE MORAVA s.r.o. – účastníkem sdružení, 
Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352, DIČ: CZ 25357352 na realizaci zakázky „Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat“ 


b)
dodatek č. 5 (MMOPP009TGUA) ke smlouvě o dílo (MMOPP00801U5) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a Sdružením Opava Jižní obchvat firem STRABAG a.s. – vedoucím účastníkem sdružení, Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, 
DIČ: CZ60838744 a SILNICE MORAVA s.r.o. – účastníkem sdružení, 
Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352, DIČ: CZ 25357352 na realizaci zakázky „Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat“ 


c)
dodatek č. 1 (MMOPP009TGRP) ke smlouvě o dílo č. 167/2011/PRI (MMOPP009BMVH) mezi  Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava 
a společností EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, 
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924 na realizaci zakázky „Silnice II/464 rekonstrukce ulice Janská a Bílovecká v Opavě“ 










1470/43 RM 12
bod 16/43
Udělení výjimek z OZV č. 2/2011 – projekt Biograf 16


Rada města



uděluje


výjimky z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
	panu Richardu Vaculovi, hlavnímu organizátorovi Letního kina 
na Ptačáku v následujících termínech:


	02.08.2012 do 23:00 hodin 

09.08.2012 do 23:00 hodin 
16.08.2012 do 23:00 hodin
23.08.2012 do 23:00 hodin
30.08.2012 do 23:00 hodin
21.09.2012 do 23:00 hodin (součást festivalu Bezručova Opava) 


	panu Vladimíru Pflegrovi z důvodu konání kulturně zábavné akce – vystoupení country kapely Karavana v zahradní restauraci U Pflégrů


	11.08.2012 do 23.00 hodin (vystoupení hudební kapely Karavana)






1471/43 RM 12
bod 17/43
Smlouva o realizaci projektů „Vánočního jarmarku“ v roce 2012, v roce 2013 a v roce 2014


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BI5UG, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a RK Invest s.r.o. s místem podnikání Dornych 420/2a, 617 00 Brno,           IČ 26219140, zastoupenou Romanem Lípou, jednatelem





1472/43 RM 12
bod 18/43
Změna Organizačního řádu Opavské kulturní organizace, p.o.


Rada města



schvaluje



nový Organizační řád Opavské kulturní organizace, p.o. účinný                 od 01. 09. 2012



1473/43 RM 12
bod 19/43
Rekonstrukce sociálního zařízení a tělocvičny Základní školy Opava, 
B. Němcové 2

Rada města



schvaluje

a)
navýšení provozního prostředku Základní školy Opava, Boženy Němcové 2  -příspěvková organizace v celkové výši 599.928,00   Kč jako účelový příspěvek na rekonstrukci osvětlení tělocvičny a dílen, opravu obložení 
v tělocvičně školy a rekonstrukci sociálního zařízení v traktu tělocvičny


 b)
rozpočtové opatření č. 2012/186



ve  výdajích – odbor FARO



ba)
Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – rekonstrukce sociálního zařízení a tělocvičny




(3113,5331,0000120,0030,0001002000018)
 + 599.928,00 Kč







bb)
Rezerva – FARO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
- 599.928,00 Kč


1474/43 RM 12
bod 20/43
Smlouvy o nájmu nebytových prostor, výpůjčka sportovního zařízení

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4K91 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Jaromírem Tatarou, místo podnikání Kylešovská 828/9 746 01 Opava, IČ 88571301 (nebytový prostor na adrese        Krnovská 30, Opava)


b)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu   MMOPP00C4K5L mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a manžely Josefem a Janou Poláškovými, bytem  Opava (budova na adrese Rybářská 70, Opava)


c)
smlouvu o výpůjčce sportovního zařízení MMOPP00C4K86 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava 
se sídlem Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou


d)
smlouvu o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4KJN mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením  4STREET  se sídlem  Boženy Němcové 1308/7, 746 01 Opava, IČ 22868127, zastoupeným Liborem Menšíkem, předsedou sdružení (nebytový prostor na adrese Liptovská 21, Opava)


1475/43 RM 12
bod 21/43
Záměry pronájmů

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 5 NP  budovy č.p. 132, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168 (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)


b)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 PP   a 1 NP  budovy č.p. 110, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 364, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 111, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 362, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město,  zapsané na LV č. 168 (nebytový prostor na adrese Mezi 
Trhy 5 a 7, Opava)


c)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 350, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 510, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168 (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 13, Opava)



1476/43 RM 12
bod 22/43
Žádost o povolení převodu finančních prostředků z rezervního do investičního fondu Základní školy a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4 – revokace usnesení

Rada města



revokuje



usnesení č.1416/42 RM 12 ze dne 02.07.2012 (RMO schvaluje převod z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4 ve výši 150.000,00 Kč 
na úhradu nákladů spojených s rekonstrukcí sociálního zařízení školy)



1477/43 RM 12
bod 23/43
Rámcová smlouva – Energyregion

Rada města



schvaluje



Rámcovou smlouvu o spolupráci při realizaci projektu MMOPP00C4K0A mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ 00300535, zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CsC., primátorem města a firmou PORSENNA o.p.s. se sídlem Bartákova 1121/3, 140 00 Praha 4, IČ  27172392, zastoupenou ing. Pavlem Šafaříkem Ph.D. ředitelem


1478/43 RM 12
bod 24/43
Výběrová řízení na byty

Rada města


1. 
využívá


  svého práva přidělit uvolněný městský byt č.2 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě a byt č.6 velikosti 3+1 na adrese Horní náměstí 63 v Opavě  mimo režim Zásad pro pronajímání městských bytů ze dne 26.3.2012 
na základě článku V., odst. 2. těchto zásad, z důvodu vyřazení Žádosti 
o pronájem městského bytu paní  Evy Dužíkové, trvale bytem 
Na Pastvisku 8, Opava, vyřazené s ohledem na její dlouhodobou zadluženost vůči SMO  
 

2.
schvaluje


a)
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:
byt č.1 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě
     1. Alena Botziánová, trvale bytem Na návsí 16, Neplachovice
     2. Anna Konečná, trvale bytem Jurečkova 39, Opava
     3. Edita Kolačná, trvale bytem, Tyršova 41, Opava
     4. Jaroslav Šiška, trvale bytem Jaselská 27, Opava
     5. Ludmila Dubová, trvale bytem Mostní 28, Opava
     6. Zdenka Mikošková, trvale bytem Drůbeží trh 3, Opava
     7. Izabela Husárová, trvale bytem Alšova 15, Opava
     8. Františka Kubašová, trvale bytem Jaselská 27, Opava
     9. Renáta Gebauerová, trvale bytem Veltruská 20, Praha
   10. Martin Krivák, trvale bytem 1. Mája 2056, Snina, SR
   11. Helena Kristejnová, trvale bytem Lidická 32, Opava 



byt č.6 velikosti 2+1 na adrese Jateční 10A v Opavě
     1. Roman Rovňaník, trvale bytem Revoluční 10, Rýmařov
     2. Edita Kolačná, trvale bytem, Tyršova 41, Opava     



byt č.2 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě
Růžena Husárová, trvale bytem Alšova 15, Opava
Pavlína Krumniklová, trvale bytem Masarykova třída 23, Opava
	Ludmila Dubová, trvale bytem Mostní 28, Opava
	Mária Žigová, trvale bytem Havlíčkova 5, Opava
	Iveta Čonková, trvale bytem Do polí 4, Opava
	Hana Holubková, trvale bytem Černá 14, Opava
	Zdenka Mikošková, trvale bytem Drůbeží trh 3, Opava
	Františka Kubašová, trvale bytem Jaselská 27, Opava
	Martin Krivák, trvale bytem 1. Mája 2056, Snina, SR
	Renáta Gebauerová, trvale bytem Veltruská 20, Praha
	Helena Kristejnová, trvale bytem Lidická 32, Opava 



byt č.11 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě
1. Izabela Husárová, trvale bytem Alšova 15, Opava
2. Edita Kolačná, trvale bytem, Tyršova 41, Opava
3. Milena Sokolová, trvale bytem Grudova 10, Opava
4. Iveta Čonková, trvale bytem Do polí 4, Opava
5. Ludmila Dubová, trvale bytem Mostní 28, Opava
6. Františka Kubášová, Jaselská 27, Opava
      7. Renáta Gebauerová, trvale bytem Veltruská 20, Praha
      8. Martin Krivák, trvale bytem 1. Mája 2056, Snina, SR
      9. Pavlína Krumniklová, trvale bytem Masarykova třída 23, Opava
1478/43 RM 12
bod 24/43

byt č.6 velikosti 3+1 na adrese Horní náměstí 63 v Opavě
nájemce nebyl vybrán
      

b)
uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu uvolněnému bytu s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil 
na prvním místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy 
na konkrétní uvolněný byt    



1479/43 RM 12
bod 25/43

Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Nákup výpočetní techniky“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města



odročuje



projednání bodu „Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná 
ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Nákup výpočetní techniky“ – zahájení zadávacího řízení



1480/43 RM 12
bod 26/43
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Vnitroblok ul. Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická 
– Štefánikova“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města


1.
vylučuje



uchazeče č. 5 – Skanska a.s., z důvodu nedoručení objasnění nabídky 
na základě výzvy zadavatele dle § 76, odst. 3


2. 
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81:
	ALPINE Bau CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43  Valašské Meziříčí, Závod Ostrava, Šenovská 463, 717 00 Ostrava – Bartovice, IČ: 45192286

BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, 
IČ: 45357269 
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01  Bruntál, IČ: 62360213
STRABAG, a.s., Odštěpný závod Ostrava, oblast Východ, Poslanecká 827, 721 08  Ostrava – Svinov, IČ: 60838744
KR OSTRAVA a.s., Slívova 1946/7, 710 00  Slezská Ostrava, 
IČ: 25890981

 
b)
v souladu s § 81, odst. 1, písm. b) zákona o veřejných zakázkách výběr nabídky uchazeče ALPINE Bau CZ, s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43  Valašské Meziříčí, Závod Ostrava, Šenovská 463, 717 00 Ostrava – Bartovice, IČ: 45192286, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

1480/43 RM 12
bod 26/43
c)
smlouvu (MMOPP009TGYQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ALPINE Bau CZ s.r.o. se sídlem Jiráskova 613/13, 757 43  Valašské Meziříčí, IČ: 45192286 zastoupenou Ing. Alešem Kramným a Ing. Josefem Pohorským, jednateli společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 
15.614.394,00 Kč bez DPH   




1481/43 RM 12
bod 27/43
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 17/2012/PRI – „Zpevněné plochy městských parků“


Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP009TGTF) ke smlouvě o dílo č. 17/2012/PRI (MMOPP009TI73) mezi Statutárním městem Opava a společností 
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha , IČ: 60838744 
v rámci akce „Zpevněné plochy městských parků“   
Cena díla dle smlouvy bez DPH:  23.693.852,00 Kč
Změna ceny díla dle tohoto dodatku :  - 2.088.815,00 Kč
Nová cena celkem s DPH: 25.926.044,00 Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2012/187


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


aa)
Zpevněné plochy městských parků




(2219,6121,00000022,0220,0007962000000)
 -      2.506.578,00 Kč



investice




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+      2.506.578,00 Kč



1482/43 RM 12
bod 28/43
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  s názvem „Opava – Městské sady“– výsledek zadávacího řízení + smlouva


Rada města


1.
rozhodla 



v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  o vyloučení těchto uchazečů:
1. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
2. Sdružení POHL – BERGER BOHEMIA, vedoucí sdružení: POHL cz, a.s.,
    Holasická 1632/57A, 747 05 Opava 5
3. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava –
    Přívoz





1482/43 RM 12
bod 28/43
2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst.3  v tomto pořadí:
1. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha
2. KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
3. ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového
    Jičína 6
5. JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčice


b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha , IČ: 60838744, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou


c)
smlouvu, MMOPP009TH5K, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností, STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha , IČ: 60838744, za cenu nejvýše přípustnou 24.455.877,00  Kč bez DPH, doba realizace 95 kalendářních dní




1483/43 RM 12
bod 29/43
Rámcová smlouva o spolupráci s Mendelovou univerzitou Brno


Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00BKF3J), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mendelovou univerzitou v Brně, Lesnickou a dřevařskou fakultou se sídlem Zemědělská 1, 613 00 Brno, IČ 62156489, zastoupenou 
prof. Ing. Jaroslavem Hluškem CSc., rektorem




1484/43 RM 12
bod 31/43
Kronika města Opavy za rok 2005


Rada města



schvaluje



upravenou Kroniku města Opavy za rok 2005 







1485/43 RM 12
bod 32/43
Návrh zprávy o uplatňování ZÚR MSK – revokace usnesení a nové schválení požadavků na změnu ZÚR MSK

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 1441/42RM 12 ze dne 02.07.2012 (RMO bere na vědomí požadavky na změnu ZÚR MSK: řešení průchodu silnice I/11 mezi Opavou a její částí Komárov; (varianty pouze jižního a severního obchvatu) bez průtahu MČ Komárov, úprava záměru D54 – „I/56 Opava, severní obchvat, čtyřpruhová směrově dělená silnice I.třídy“; vypuštění záměru D25 – „I/11 Opava, jižní  obchvat (úsek I/11-I/57)
 

2.
bere na vědomí


požadavky na změnu ZÚR MSK:

řešení průchodu silnice I/11 mezi Opavou a její částí Komárov 

úprava záměru D54 – „I/56 Opava, severní obchvat, čtyřpruhová směrově    dělená silnice I.třídy“

vypuštění záměru D25 – „I/11 Opava, jižní  obchvat (úsek I/11-I/57)“




1486/43 RM 12
bod 33/43
Dodatek č. 7 k Rámcové smlouvě T-Mobile

Rada města



schvaluje



dodatek č. 7 Doplnění oprávněných osob, MMOPP00BV1B6 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  
IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, zastoupenou p. Petrem Dvořáčkem a Ing. Tomášem Hájkem na základě pověření




1487/43 RM 12
bod 34/43
Financování projektu „Rekonstrukce Centra sociálních služeb Samaritán“ předkládaného v rámci výzvy č. 2.1 – 24 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Rekonstrukce Centra sociálních služeb Samaritán“ v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva č. 24, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb
1487/43 RM 12
bod 34/43
b)
zajištění financování projektu „Rekonstrukce Centra sociálních služeb Samaritán“ v investiční fázi pro rok 2013 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva č. 24, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

c)
zajištění financování projektu „Rekonstrukce Centra sociálních služeb Samaritán“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva č. 24, dílčí oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb





d)
Smlouvu o partnerství, (MMOPP00D7CQO), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13, zastoupenou Michaelem Raymondem Stannettem, národním velitelem



1488/43 RM 12
bod 35/43
Dodatek č. 38 ke smlouvě č. SWR/95/11


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 38 ke smlouvě č. SWR/95/11, (MMOPP00B1QZT), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem 
Lužná  2,  160 00  Praha 6,  IČ:	62587978,  DIČ:	CZ62587978, zastoupený jednatelem Ing. Jiřím Matouškem za cenu 77 788,80 Kč



1489/43 RM 12
bod 36/43
Přehled způsobu prodeje pozemků pod garážemi na jednotlivých garážištích v Opavě


Rada města


 
bere na vědomí


 
návrh na přehled způsobu prodeje pozemků pod garážemi na jednotlivých garážištích v Opavě pro předložení zastupitelstvu města













1490/43 RM 12
bod 37/43
Smlouva o provozování vodního díla – splašková kanalizace Malé Hoštice 
a splašková kanalizace ul. Bílovecká

Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o provozování vodního díla č. 1187/SOP/OP/2011 (MMOPP00C4NUJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 
28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem týkající 
se vodního díla: „Malé Hoštice – splašková kanalizace“ na ul. Opavská, Horní, Cihelní, Smetanova, Nová, Janáčková, Školní, Dvořáková, Sportovní, V Zátiší, U Statku, U Tržnice, Luční a Slezská


b)
Smlouvu o provozování vodního díla č. 1243/SOP/OP/2011 (MMOPP00C4NTO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 
28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem týkající se vodního díla: „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace, 2. etapa – část stoky G-2 šachty Š5 po šachtu Š4a“


1491/43 RM 12
bod 38/43
Návrh na volbu zástupce SMO do dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., v níž má město majetkovou účast

Rada města



doporučuje, 



aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o  obcích  (obecní zřízení),  ve  znění pozdějších předpisů, 
navrhlo jako zástupce Statutárního města Opavy do dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Opava, Lipová 105/2, PSČ: 746 01, IČ: 25835912,v níž má město majetkovou účast, 
Ing. Marka Hájka,  bytem Malá Morávka 


1492/43 RM 12
bod 39/43
Pravidla Rady statutárního města Opavy k vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území statutárního města Opavy

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Pravidla Rady statutárního města Opavy k vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území statutárního města Opavy“

1493/43 RM 12
bod 40/43
Pověření ve věci zastupování SMO ve správních řízeních vedených MF ve věci prvního řízení o vydání povolení loterie nebo jiné podobné hry podle zákona č. 202/1990 Sb.


Rada města


1.

svěřuje














v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru finančnímu a rozpočtovému Magistrátu města Opavy působnost zastupovat Statutární město Opavu ve správních řízeních vedených Ministerstvem financí ve věci prvního správního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry podle § 2 písm. g), i), j), l) a n) zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách (dále jen „zákon o loteriích“), v provozovně na určité adrese, a to včetně rozhodování o stanovisku Statutárního města Opavy, které je účastníkem těchto správních řízení dle § 45 odst. 3 zákona o loteriích, k záležitostem v řízení projednávaným, jakož i o uplatňování veškerých práv účastníka řízení 

 2.
schvaluje


 
pověření pro Ing. Miroslava Drösslera, vedoucího odboru finančního a rozpočtového Magistrátu města Opavy, k zastupování Statutárního města Opavy ve správních řízeních dle bodu 1 tohoto usnesení dle přiloženého návrhu 



1494/43 RM 12
bod 41/43
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1. 
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 25.06.2012 
do 23.07.2012


2.
ukládá 


primátorovi města připravit návrh postupu řešení kolizního křížení ul. Ke Koupališti s trasou jižního obchvatu (viz zápis z 8. zasedání dopravní komise RMO bod č. 4)

Z: primátor
T: 20.8.2012











1495/43 RM 12
bod 45/43
Trojstranná dohoda - Slezanka

Rada města



schvaluje



trojstrannou dohodu MMOPP00C4JZM mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, BQZ Moravia, a.s. se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5, IČ 26788802, zastoupenou Radimem Bajgarem, členem představenstva a Breda & Weinstein, a.s. 
se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5, IČ 28217063, zastoupenou Radimem Bajgarem, členem představenstva



1496/43 RM 12
bod 46/43
Ukončení nájemní smlouvy s Českými dráhami,  a.s.

Rada města



schvaluje



výpověď nájemní smlouvy č. 2927814011 (MMOPP00C4MZ1) o nájmu pozemku uzavřené dne 23. 3. 2012 (MMOPP00A8VB4) mezi Českými dráhami, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, 
IČ: 70994226, zastoupenou Ing. Gabrielem Jursou, ředitelem Regionální správy majetku Olomouc a Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města týkající 
se dočasného užívání pozemku parc.č. 2754/1 v k.ú. Opava – Předměstí pro realizaci stavby: Veřejné osvětlení Opava, lávka pro pěší, parc.č. 2754/1“ 



1497/43 RM 12
bod 47/43
Územní opatření o stavební uzávěře

Rada města



neschvaluje



územní opatření o stavební uzávěře na parc.č. 3130 v k.ú. Opava – Předměstí, lokalita ulice U Cihelny, Bílovecká








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

