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1498/44 RM 12
bod 1/44
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
nájem části pozemku parc.č. 389-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 389/1 o výměře 538 m2 a části pozemku parc.č. 390-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 390/1 o výměře 344 m2 k.ú. Opava-Město manželům Bc. Jiřímu a Michaele Štěpáníkovým na dobu neurčitou 
za 176.400,00 Kč tj. 200,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 333/12)-MMOPP009Q1TF

b)
nájem části pozemku parc.č. 2627/187 - orná půda o výměře 4 m2             k.ú. Opava-Předměstí Ing. Martinu Králi na dobu neurčitou za 140,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok za účelem umístění včelích úlů (zveřejněno č. 543/12)       – MMOPP009Q2G1

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/35-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Davidu Stromskému  na dobu neurčitou 
za 735,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 609/12)                           – MMOPP009Q2WT 


d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/56-zast.pl. a nádvoří o výměře
 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Stanislavu Šindlerovi  na dobu neurčitou
za 735,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 609/12)                           – MMOPP009Q2U3 


e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. st. 188-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2   k.ú. Kateřinky u Opavy Ing.Lumíru Křístkovi  na dobu neurčitou
za 630,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 609/12)                           – MMOPP009Q2SD 


f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/60-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava - Předměstí panu Ivo Spáčilovi  na dobu neurčitou
za 770,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 609/12)                           – MMOPP009Q2VY


g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2627/116-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava - Předměstí manželům Jaromíru a Janě Volfovým  
na dobu neurčitou za 700,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 543/12) – MMOPP009Q2YJ


h)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/84-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava - Předměstí manželům Stanislavu a Janě Čepičkovým 
na dobu neurčitou za 665,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno 
č. 609/12) – MMOPP009Q2T8


i)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/167-zast.pl. a nádvoří o výměře 
17 m2 k.ú. Opava - Předměstí paní Ing. Denise Marcinkové  na dobu neurčitou za 595,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 609/12)                           – MMOPP009Q2XO


j)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2626/158 - zast.pl. a nádvoří, o výměře 17 m2 v k.ú. Opava - Předměstí panu Ivo Swěntému  na dobu neurčitou
za 665,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 609/12)                            – MMOPP009Q302                        
 

k)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 199/2-ost.pl. –ost.pl. a parc.č. 199/1  -ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Město

l)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 441/1 - zahrada, k.ú. Opava-Předměstí
1498/44 RM 12
bod 1/44
m)
záměr pronájmu pozemků parc.č. PK 295 a parc.č. PK 307/1, k.ú. Zlatníky   
u Opavy



n)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1603- zast. pl. a nádvoří, k.ú. Opava -Předměstí 


o)
záměr prodeje pozemků parc.č. 632/1-zahrada a parc.č. 634-ostatní plocha,  k.ú. Opava-Předměstí


p)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/80-zast.pl. a nádvoří,      k.ú. Opava-Předměstí


q)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/407-zast.pl. a nádvoří,    k.ú. Opava-Předměstí


r)
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 113/4-zahrada k.ú. Opava-Předměstí

s)
záměr směny pozemků parc.č. 482, orná půda,  parc.č. 485, orná půda 
a část pozemku parc.č. 487, orná půda, ve vlastnictví obce Březová 
za pozemek parc. č. 457/1, trvalý travní porost pozemku, vše v k.ú. Leskovec    u Vítkova


2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2506/5-zast.pl. a nádvoří, 
k.ú. Opava-Předměstí



b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/303-zast.pl. a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

3.
neschvaluje


a)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 72/1-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí 

b)
nájem části pozemku parc.č. 2954-ost.pl. o výměře 75 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Rostislavu Duškovi na dobu neurčitou za 2.625,00 Kč/rok 
tj. 35,00 Kč/m2/rok za účelem zřízení parkoviště (zveřejněno č. 493/12)-MMOPP009Q1RP


4.
odročuje

a)
projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 1563, orná půda, v k.ú. Jaktař


b)
projednání záměru směny části pozemku parc.č. 1563, orná půda, v k.ú. Jaktař


5.
nepřijala usnesení 


k záměru pronájmu části pozemku parc.č. 2157/1-ostatní plocha k.ú. Opava  -Předměstí 
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje 


a)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 2431/4, ostatní plocha, na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 2431/12, ostatní plocha,  o výměře 16 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy panu Vladimíru Hrdinovi za 11.520,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 – 10 % (zveřejněno č. 357/12) - MMOPP009PZSB

b)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 2431/2, ostatní plocha,  na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 2431/15, ostatní plocha,  o výměře 24 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Ladislavu a Zdeňce Klimundovým za 17.280,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 – 10 % (zveřejněno č. 357/12) - MMOPP009PZRG


c)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 2431/2, ostatní plocha,  na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 2431/18, ostatní plocha,  o výměře 25 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy manželům 
Ing. Vladimíru a Věře Hruškovým za 18.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 -10% (zveřejněno č. 543/12) - MMOPP009Q1UA

d)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 1269/1, ostatní plocha, a nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 1269/9, ostatní plocha,  o výměře 200 m2 v k.ú. Jaktař manželům MUDr. Tomáši a 
MUDr. Evě Čechovým za 160.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 509/11) - MMOPP009Q0NG

e)
návrh na prodej pozemku parc.č. 2172/348-zast.pl. a nádvoří o výměře 
346 m2 a části pozemku parc.č. 2172/224-zahrada na nezapsaném geometrickém pláně značený původním parc.č. 2172/224-ost.pl. o výměře 1062 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Ivu Čevorovi za cenu dle znaleckého posudku 1.213.020,00 Kč tj. 861,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 17/12)-MMOPP009Q2PS

f)
návrh na prodej pozemku parc.č. 97/30, zastavěná plocha     a nádvoří,
o výměře 145 m2 v k.ú. Opava - Předměstí vlastníkům domu Myslbekova 3 – panu Josefu Balarinovi , paní Radce Fischerové, paní Magdaleně Jasinské, paní Aleně Sorgeové, manželům Ing. Miroslavu a Heleně Vránovým, manželům Ondřeji a Jiřině Weissovým, paní Evě Weissové, panu Františku Zieglerovi a panu Miroslavu Zieglerovi za 105.850,00 Kč, 
tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č.493/12) –MMOPP009Q1O4


g)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 2050, ostatní plocha,  
na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 2050/4, ostatní plocha, o výměře 280 m2 v k.ú. Jaktař paní Ing. Elišce Vlčkové 
za 239.000,00 Kč, tj. 853,60 Kč/m2 (zveřejněno č. 357/12) - MMOPP009Q1ZL

h)
návrh na prodej pozemku pod garáží  parc.č. 1582/4, zastavěná plocha        a nádvoří, o výměře 20 m2 v k.ú. Opava - Předměstí manželům Jiřímu          a Ireně Jačmenkovým za 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č.609/12) –MMOPP009Q2QN

i)
návrh na prodej pozemku pod garáží  parc.č. 2724/78, zastavěná plocha      
a nádvoří, o výměře 19 m2 v k.ú. Opava - Předměstí manželům Čestmíru     
a Janě Zieglerovým za 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č.609/12)  – MMOPP009Q2RI
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j)
návrh na prodej pozemku pod garáží  parc.č. 2530/325, zastavěná plocha     a nádvoří, o výměře 23 m2 v k.ú. Opava - Předměstí panu Janu Lebedovi 
za 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č.543/12) –MMOPP009Q1W0


k)
návrh na prodej pozemků parc.č. 1672/3-trvalý travní porost o výměře 
75 m2, parc.č. 2407/9-ost.pl./ost.komunikace o výměře 3608 m2, parc.č. 2407/11-ost.pl./jiná pl. o výměře 1960 m2, parc.č. 3260/9-ost.pl./silnice o výměře 555 m2, parc.č. 3260/13-ost.pl./silnice o výměře 699 m2, parc.č. 3261/53-ost.pl./silnice o výměře 583 m2, parc.č. 3261/54-ost.pl./silnice o výměře 498 m2, parc.č. 3261/59-ost.pl./silnice o výměře 32 m2, parc.č. 3261/60-ost.pl./silnice o výměře 147 m2, parc.č. 3262/11-ost.pl./silnice o výměře 1698 m2, parc.č. 3261/37-ost.pl./silnice o výměře 471 m2, parc.č. 3262/67-ost.pl./silnice o výměře 1240 m2, parc.č. 3263/7-ost.pl./silnice o výměře 231 m2, parc.č. 3263/10-ost.pl./silnice o výměře 186 m2, parc.č. 3263/12-vodní pl.-koryto vod.toku o výměře 261 m2, parc.č. 3263/20-ost.pl./silnice o výměře 146 m2, parc.č. 3263/24-ost.pl./silnice o výměře 
5 m2, parc.č. 3263/37-ost.pl./silnice o výměře 1538 m2, parc.č. 3263/48-ost.pl./silnice o výměře 603 m2, parc.č. 3263/52-ost.pl./silnice o výměře 
14 m2 vše v k.ú. Kateřinky u Opavy Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu  dle znaleckého posudku  11.729.400,- Kč (zveřejněno č. 609/12)-MMOPP009Q2KH


l)
návrh na prodej id.polovin pozemků parc.č. 984/105-orná půda o výměře 
25 m2, parc.č. 3261/31-ost.pl./silnice  o výměře 411 m2,  parc.č. 3262/15-ost.pl./silnice  o výměře 404 m2, parc.č. 3262/16-ost.pl./silnice  o výměře 
31 m2, parc.č. 3262/24-ost.pl./silnice  o výměře 22 m2, parc.č. 3262/59-ost.pl./silnice  o výměře 70 m2 vše v k.ú. Kateřinky u Opavy Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu  dle znaleckého posudku  337.740,- Kč (zveřejněno č. 609/12) – MMOPP009Q2LC

m)
návrh na prodej 114/120 podílu pozemku parc.č. 3261/51-ost.pl./silnice 
o výměře 958 m2 k.ú.Kateřinky u Opavy Ředitelství silnic a dálnic ČR 
za cenu  dle znaleckého posudku 650.180,-Kč (zveřejněno č. 609/12) – MMOPP009Q2IR

n)
návrh na prodej  pozemku parc.č. 3263/26-ost.pl./silnice o výměře 162 m2 k.ú.Kateřinky u Opavy Ředitelství silnic a dálnic ČR za cenu  
dle znaleckého posudku 235.650,-Kč (zveřejněno č. 678/12) – MMOPP009Q2JM


o)
návrh na dodatek č.1 ke kupní smlouvě č.1-24/INKOS/2009/Dud (MMOPP009Q26F) uzavřené mezi prodávajícím – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 a kupujícím – Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 55, 145 05 Praha 4, 
s oprávněným k jednání Ing. Tomášem Opělou, ředitelem  Správy Ostrava, IČ: 65993390, zastoupené na základě Plné moci ze dne 25.7.2008 INKOS-Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava s oprávněným k jednání Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva,IČ: 48394637
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p)
návrh na dodatek č.1 ke kupní smlouvě č.4-14/INKOS/2009/Dud (MMOPP009Q27A) uzavřené mezi prodávajícím – Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 a kupujícím – Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 55, 145 05 Praha 4, s oprávněným k jednání Ing. Tomášem Opělou, ředitelem  Správy Ostrava, IČ: 65993390, zastoupené na základě Plné moci ze dne 25.7.2008 INKOS-Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava s oprávněným k jednání Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva, IČ: 48394637

q)
návrh na výkup pozemku parc.č. 535/6, ostatní plocha, o výměře 154 m2,     a částí pozemků parc.č. 535/3, orná půda,na nezapsaném geometrickém plánu označené jako díl „f“ o výměře 1 m2, parc.č. 535/1, orná půda,           na nezapsaném geometrickém plánu označené jako díl „g“ o výměře 134 m2  a parc.č. 535/2, orná půda,na nezapsaném geometrickém plánu označené jako díl „h“ o výměře 44 m2, sloučené do nově vzniklého pozemku parc.č. 535/3, orná půda, o výměře 179 m2, vše  v k.ú. Vávrovice, od vlastníka Ing. Petra Ludvíka za 66.600,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2                  – MMOPP009Q1QU

r)
návrh na výkup části pozemku parc.č. st. 2377, zastavěná plocha a nádvoří, na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3281, ostatní plocha, o výměře 12 m2 v k.ú. Kateřinky u Opavy, od vlastníků manželů Lubomíra Bajgara a Ivety Bajgarové, pana Tan Do Minha, manželů Jeronýma Foltýna a Márie Foltýnové, manželů 
JUDr. Ing. Miroslava Kolbacha a MUDr. Valentiny Kolbach, manželů Jana Schrötera a Evy Schröterové, Ing. Jitky Urbánkové a organizace Rozvoj, stavební bytové družstvo za cenu podle znaleckého posudku 11.020,00 Kč, tj. 918,30 Kč/m2 – MMOPP009Q01I

pro předložení zastupitelstvu města

2.
schvaluje

a)
návrh na revokaci usnesení ZSMO č. 178/09 ZM 12 odst. 3, písm.h) ze dne  27.2.2012 (ZSMO schvaluje bezúplatný převod budovy s číslem popisným 1750 na pozemku parcela 174/1 a pozemků parcely 174/1-zastavěná plocha a nádvoří a 174/4 ostatní plocha v katastrálním území Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům,
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   nelze je pronajímat a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nebudou vloženy do obchodních společností.  Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
	v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl. I, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal

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

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



b)
návrh na bezúplatný převod budovy s číslem popisným 1750 na pozemku parcela 174/1 a pozemků parcely 174/1-zastavěná plocha a nádvoří a 174/4 ostatní plocha v katastrálním území Opava-Předměstí, obec Opava, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy dle Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí č.j. UZSVM/OOP/5244/2012-OOPM s níže uvedenými závazky:
I.
Nabyvatel se zavazuje,  že nemovitosti uvedené v článku I. této smlouvy budou užívány k veřejnému zájmu za účelem provozu veřejně prospěšné činnosti na úseku výchovných, vzdělávacích, sociálních nebo humanitních služeb
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II.
1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat, a nelze je dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze je vložit do obchodních společností.  Toto omezení se sjednává na dobu 15-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2.V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
a)  v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl.    I, nebo jejich část na třetí osobu, nebo je vloží do obchodní společnosti,  zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
    b)  v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
  4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování   znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III, odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
 6. Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v  odst. 1 tohoto článku.

 pro předložení zastupitelstvu města
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3.
neschvaluje


záměr prodeje pozemku parc.č. 2135/9, zast. pl. a nádvoří, a částí pozemků parc.č. 2135/2, zahrada, parc.č. 2135/4, zast. pl. a nádvoří, a parc.č. 3054/1, ostatní plocha, vše v k.ú. Opava-Předměstí


 pro předložení zastupitelstvu města


1500/44 RM 12
bod 3/44
Realizace investiční akce – smluvní vztah

Rada města



schvaluje


 a)
nájemní smlouvu č. 63/2012/PRI (MMOPP009TGSK) o nájmu pozemku mezi Českými drahami, a.s., Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, 
IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226 a Statutárním městem Opava na úhradu nájmu  v rámci akce „Ulice Janská - Bílovecká“


b)
Rozpočtové opatření č. 2012/188



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Ulice Janská – Bílovecká 




(2219,6121,00000000,0220,0007832000000)
 +         33.925,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-      33.925,00 Kč


1501/44 RM 12
bod 4/44
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje

 a)
smlouvu o dílo č. 64/2012/PRI (MMOPP009TGME) mezi Statutárním městem Opava a společností STAFI CZ s.r.o., Pod Bezručovým vrchem, Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov, IČ: 26867664, DIČ: CZ26867664 
na realizaci zakázky malého rozsahu „Rekonstrukce Krnovská – budova 
č. 3“ za cenu nejvýše přípustnou 454.494,20 Kč bez DPH (545.393,00 Kč vč. DPH)


b)
Rozpočtové opatření č. 2012/189



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Rekonstrukce Krnovská –budova č.3




(6171,6121,00000000,0220,0007818000000)
      +     545.393,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -     545.393,00 Kč




1502/44 RM 12
bod 5/44
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 18.5.2007


Rada města



odročuje


projednání bodu „Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 18.5.2007“



1503/44 RM 12
bod 6/44
Majetek ve správě TSO s.r.o. – smlouvy o nájmu nebytových prostor


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nájmu nebytových prostor (MMOPP00C7QUV), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Bohumilem Hermanem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Květná 1726/48, 792 01 Bruntál, IČ 45177660


b)
smlouvu o nájmu nebytových prostor (MMOPP00C7QT0), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ 64618188 a Lubomírem Haasem, fyzickou osobou podnikající 
dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Opava, Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava, IČ 67717179


c)
smlouvu o nájmu nebytových prostor a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení (MMOPP00C7QVQ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava 
se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Miroslavem Kupkou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Hlavní 137/162, 747 05 Opava, Kylešovice, IČ 63712946



1504/44 RM 12
bod 7/44
Souhlas s umístěním hracích automatů v budově SMO


Rada města



odročuje



projednání bodu „Souhlas s umístěním hracích automatů v budově SMO“






1505/44 RM 12
bod 9/44
Účetní odpisy pohledávek

Rada města



schvaluje


a)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemku ve výši 732,48 Kč spol. Streetwear OFFLINE s.r.o., Opava, Dolní náměstí 18


b)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši    8.216,00 Kč po bývalém nájemci  obytné místnosti na adrese Opava          pí Heleny Londové 

c)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 55.528,00 Kč, za poplatky z prodlení ve výši 69.855,00 Kč a náklady řízení ve výši 2.170,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Alberta Benesche         

d)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 931.162,00 Kč, úrok z prodlení ve výši 1.727.914,00 Kč, náklady řízení ve výši 39.250,00 Kč       a 6.478,20 Kč a za vyhotovení listu vlastnictví ve výši 51,00 Kč po bývalém nájemci nebytového prostoru na adrese Opava PhDr. Mgr. Pavla Strnada, Dis.

e)
účetní odpis pohledávky za dluh na službách ve výši 4.814,00 Kč               po bývalém nájemci bytu na adrese Opava pí Drahomíry Fischerové

f)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši       665,00 Kč, za poplatky z prodlení ve výši 9.415,00 Kč a za náklady řízení ve výši 530,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Ladislava Šenka

g)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši    5.784,00 Kč, za poplatky z prodlení ve výši 83.370,00 Kč, za náklady řízení ve výši 790,00 Kč a za exekuční náklady ve výši 300,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Miroslava Pačana

h)
účetní odpis pohledávky za náklady řízení ve výši 198,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava pí Ireny Lipoldové

ch)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši    12.248,00 Kč, za poplatek z prodlení ve výši 164.759,00 Kč a za náklady řízení ve výši 516,00 Kč po bývalém nájemci bytu č. 45 na adrese Opava Ing. Jany Spáčilové

i)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 
30.847,00 Kč, za poplatek z prodlení ve výši 324.984,80 a za náklady řízení ve výši 1.296,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Václava Lebedy


j)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 
32.289,00 Kč, za poplatek z prodlení ve výši 342.017,00 Kč a za náklady řízení ve výši 2.800,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava 
pí Anny Hájkové

k)
účetní odpis pohledávky za dluh na službách ve výši 19.748,00 Kč             po bývalém nájemci v ubytovací místnosti č. 8 na adrese Opava pí Dany Tulejové 
1505/44 RM 12
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l)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 
10.188,00 Kč, za poplatky z prodlení ve výši 4.754,00 Kč a za náklady řízení ve výši 472,00 Kč po bývalém nájemci bytu na adrese Opava p. Stanislava Glogara

m)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném a službách ve výši 85.954,00 Kč po bývalém nájemci v obytné místnosti na adrese Opava  pí Boženy Balážové

n)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemku ve výši       195.314,00 Kč spol. SFINX STEEL a.s., Opava, Ostrožná 33




1506/44 RM 12
bod 10/44
Převod části spoluvlastnického podílu na pozemku

Rada města



schvaluje



převod podílu o velikosti 394/10000 na pozemku parc.č. 1090 zahrada v k.ú. Jaktař z manželů Pavla a Šárky Hoblíkových na pí Lenku Fieglerovou  s tím, že splátková povinnost (zástava) se nemění, zůstává u původních majitelů pro předložení zastupitelstva města



1507/44 RM 12
bod 11/44
Dodatek č. 2 k projektu realizovanému v rámci IPRM Přitažlivé město – Rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 ke smlouvě (MMOPP00D7FAB) ze dne 3. 5. 2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, 
IČ 75082616, zastoupenou Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady



1508/44 RM 12
bod 12/44
Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy

Rada města



jmenuje


a)
Ing. Martinu Heisigovou, vedoucí odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy, manažerkou Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 až 2012 určeného 
pro Regionální operační program NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 s účinností od 1. 7. 2012
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b)
Mgr. Petru Vlčovou, referentku odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy, manažerkou Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky určeného 
pro Integrovaný operační program s účinností od 1. 7. 2012

c)
Bc. Hanu Brňákovou, členku Rady Statutárního města Opavy členem Řídícího výboru Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy


1509/44 RM 12
bod 13/44
Dodatek č. 8 k Rámcové smlouvě T-Mobile

Rada města



schvaluje



dodatek č. 8 Doplnění oprávněných osob, MMOPP00BV1ST 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



1510/44 RM 12
bod 14/44
Kupní smlouva – dodávka PHM

Rada města



schvaluje



kupní smlouvu MMOPP002VUXQ mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 98, 747 06 Opava, IČ: 64610250, zastoupenou Ing. Hynkem  Woitkem, prokuristou 
a ředitelem společnosti




1511/44 RM 12
bod 15/44
Soutěž pro školy ve sběru hliníku


Rada města



souhlasí


a) 
se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž ve sběru hliníku pro školy zřizované  Statutárním městem Opava 


b)
se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž ve sběru hliníku pro školy obce s rozšířenou působností Opava





1512/44 RM 12
bod 16/44
Smlouva o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP003LV4P), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným  
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou  
Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace se sídlem 
Ochranova 1244/6, 746 01 Opava, IČ 70999236, zastoupenou 
Mgr. Manfredem Hubálkem, ředitelem školy pro předložení zastupitelstvu města



1513/44 RM 12
bod 17/44
Dodatek č. 5 ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Havlíčkova – příspěvková organizace

Rada města



schvaluje



dodatek č. 5 (MMOPP003LV5K) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Havlíčkova – příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 4/1750, 746 01 Opava pro předložení zastupitelstvu města



1514/44 RM 12
bod 18/44
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


  a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4N8L) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol, s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ 46580646, jednající Ing. Jiřím Rýžem, 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. st. 1248 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Kateřinky, U Švédské kaple, oprava kabelu NN, č. stavby IP-12-8006760“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného ve výši 2.400,00 Kč + DPH
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b) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NC1) 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 Simonou Mlýnkovovu, 
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 2322/27, 2322/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu: "M-073-2-6134 Opava, Kateřinky, 
ul. Na Bahně, 4 RD, ÚPS“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH


c)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4N50) 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 Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 2893/33 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "STL plynovod a středotlaká přípojka plynu + venkovní plynoinstalace pro objekt na parcele 
č. 2886/22+23 v k.ú. Opava – Předměstí“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene 5.600,00 Kč + DPH


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4N3A) 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 Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 353/2, 354/2, 614/1, 614/6, 620 v k.ú. Vávrovice  pro zrealizovanou stavbu: "Přeložka STL plynovodu Opava, Vávrovice, ul. Jantarová, číslo stavby: 56685“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 500,00 Kč + DPH


e)
použití smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8VML) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Malé Hoštice – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku  zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy.
1. Mgr. Vladimír Kornas a Mgr. Eva Kornasová, Malé Hoštice – parc. 409
2. Pavel Franc, Malé Hoštice – parc.č. 403/2 
3. Jiří Veselý a Ludmila Veselá, Malé Hoštice – parc.č. 407    
4. Petr Podešva a Adéla Pospěchová, Malé Hoštice – parc.č. 400
5. Táňa Pchálková a Ing. Tomáš Prda, Malé Hoštice – parc.č. 393/2, 393/3
6. Bruno Vaněk, Malé Hoštice – parc.č. 392/2
7. Vendula Strnadlová, Hovorčovice – parc.č. 390/2, 389
8. Martin Sýkora, Malé Hoštice – parc.č. 387
9. Bc. Martin Grabiáš a Rostislav Grabiáš, Opava – parc.č. 395
10. Ludmila Trulleyová, Malé Hoštice – parc.č. 396
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11. Jarmila Malá a Jan Malý, Malé Hoštice – parc.č. 397/2
12. Petr Suchánek a MUDr. Hana Suchánková, Malé Hoštice – parc.č.
      404/2  
13. Hana Halfarová, Malé Hoštice – parc.č. 457
14. Jindřich Müller a Růžena Müllerová, Malé Hoštice – parc.č. 460/1
15. Aleš Trulley, Malé Hoštice – parc.č. 460/5
16. Jan Boháč, Jan Boháč a Renáta Boháčová, Malé Hoštice – parc.č. 
      460/7   
17. Maximilián Frank, Augsburg, Brd – parc.č. 469
18. Vlasta Hrdová, Malé Hoštice – parc.č. 895/9
19. Josef Pitráš a Ilona Pitrášová, Malé Hoštice – parc.č. 895/10, 895/16
20. Zbyněk Hubáček, Malé Hoštice – parc.č. 908/5
21. Miroslav Mičík a Vlasta Mičíková, Malé Hoštice – parc.č. 908/29
22. Rostislav Klinger, Malé Hoštice – parc.č. 908/30
23. Oldřich Klinger, Malé Hoštice – parc.č. 908/31
24. Bc. Kamil David a Linnet Davidová, Malé Hoštice – parc.č. 908/48, 
      908/64
25. Mgr. Dalibor Bárta, Opava, Jan Bárta a Jan Bárta, Malé Hoštice – 
      parc.č. 908/51
26. Karel Fuss a Jaroslava Fussová, Malé Hoštice – parc.č. 908/53
27. Mgr. Pavel Hrbáč a Bronislava Hrbáčová, Malé Hoštice – parc.č. 
      908/54      
28. Renáta Morbitzerová, Malé Hoštice – parc.č. 538/2
29. Jiří Rozsypal, Petr Rozsypal a Ivana Rozsypalová, Malé Hoštice –
      parc.č. 540/2 
30. Eva Englišová a Petr Grygarčík, Malé Hoštice – parc.č. 541/1
31. Roman Szokala, Malé Hoštice – parc.č. 543/3
32. Jan Heider a Marie Heiderová, Malé Hoštice – parc.č. 543/2
33. Aleš Wehowský, Malé Hoštice – parc.č. 546/2
34. Roman Šafranek, Malé Hoštice – parc.č. 546/3
34. Jan Wittek, Malé Hoštice – parc.č. 548/2
35. Jiřina Schmidtová, Malé Hoštice – parc.č. 564
36. Karel Wittek a Zuzana Wittková, Malé Hoštice – parc.č. 566
37. Eduard Ribka a Jana Ribková, Malé Hoštice – parc.č. 568/3
38. Jana Konečná, Žimrovice, Sylva Stiborská a Robert Vaněk, Malé
      Hoštice – parc.č. 570/2  
39. Jindřich Škrobánek, Malé Hoštice – parc.č. 570/3
40. Guntram Smieja a Marie Smiejová, Malé Hoštice – parc.č. 570/4
41. Lubomír Bia, Malé Hoštice – parc.č. 570/5
42. Mgr. Petr Fichna, Malé Hoštice – parc.č. 570/6
43. Růžena Číržová, Malé Hoštice – parc.č. 570/7
44. Lukáš Kretek a Ilona Kretková, Malé Hoštice – parc.č. 571
45. Pavel Kozůbek, Pavel Kozůbek a Adéla Kozůbková, Malé Hoštice –
      parc.č. 573 
46. Jan Pokora, Mokré Lazce – parc.č. 575
47. Jiří Trunčík a Hana Trunčíková, Malé Hoštice – parc.č. 578
48. Martin Dvořák a Růžena Dvořáková, Malé Hoštice – parc.č. 587/1
49. Daniela Kotíková, Malé Hoštice – parc.č. 587/2
50. Rudolf Haim, Malé Hoštice a Věra Haimová, Suché Lazce – parc.č.
      588
51. Lumír Škrobánek, Malé Hoštice – parc.č. 591/1
52. Robert Holesch, Malé Hoštice – parc.č. 3/1
53. Tomáš Schaffartzil, Malé Hoštice – parc.č. 5/2
54. Eduard Šafarčík a Dagmar Šafarčíková, Malé Hoštice – parc.č. 9/2
55. Jakub Híreš, Opava-Jaktař a Marie Hírešová, Malé Hoštice – parc.č.
      32/2 
56. Teodor Armlich a Drahoslava Armlichová, Malé Hoštice – parc.č. 32/3
57. Milan Závodný a Margita Závodná, Malé Hoštice – parc.č. 32/4
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58. Josef Přikryl, Darja Přikrylová a Lenka Svrčková,  Malé Hoštice – 
      parc.č. 32/5
59. Stanislav Sliž, Malé Hoštice a Leona Današová, Melč – parc.č. 32/27
60. Petr Týn, Malé Hoštice – parc.č. 32/8
61. Milan Holub, Kristina Holubová a Jana Šaradinová, Malé Hoštice – 
      parc.č. 32/9
62. Ladislav Hájek a Miluše Hájková, Malé Hoštice – parc.č. 32/11
63. Miloš Balaš a Věra Balašová, Malé Hoštice – parc.č. 32/12
64. Ing. Jiří Kaštovský a Daniela Kaštovská, Malé Hoštice – parc.č. 32/13
65. Lubomír Pospěch a Bohumila Pospěchová, Malé Hoštice – parc.č. 
      32/15
66. Radek Fiala, Malé Hoštice – parc.č. 32/16
67. Petr Gajdečka a Alžběta Gajdečková, Malé Hoštice – parc.č. 32/19
68. Svatava Dvořáková a Věra Pirunčíková, Malé Hoštice – parc.č. 32/26
69. Stanislav Sliž, Malé Hoštice a Leona Današová, Melč – parc.č. 32/27
70. Jan Pavera a Jarmila Paverová, Malé Hoštice – parc.č. 32/30
71. Radim Altman, Malé Hoštice – parc.č. 32/34
72. Jiří Flaška, Malé Hoštice – parc.č. 32/35
73. Ladislav Kunc a Jana Kuncová, Malé Hoštice – parc.č. 32/36
74. Ing. Jan Kovařík a Zita Kovaříková, Malé Hoštice – parc.č. 32/41
75. Petra Kociánová, Malé Hoštice – parc.č. 32/49
76. Roman Schaffartzik a Šárka Schaffartziková, Malé Hoštice – parc.č. 
      34/2
77. Daniel Adametz, Malé Hoštice – parc.č. 552/2
78. Ing. Vladan Šetka a Ing. Jana Šetková, Opava – parc.č. 556/1
79. Kamil Bitta, Malé Hoštice – parc.č. 562
80. Vladimíra Vaňková, Malé Hoštice – parc.č. 560
81. Hynek Armlich, Malé Hoštice – parc.č. 561/2
82. Lenka Klementová a Daniela Kudlíková, Malé Hoštice – parc.č. 563/2
83. Jiří Neminář a Věra Neminářová, Malé Hoštice – parc.č. 568/1
84. Erich Wittek a Marie Wittková, Malé Hoštice – parc.č. 568/2
85. Magdaléna Jurglová, Malé Hoštice – parc.č. 20/1
86. Rudolf Šindler a Alžběta Šindlerová, Malé Hoštice – parc.č. 22/2
87. René Fichna, Malé Hoštice – parc.č. 22/3
88. Daniel Mlýnek a Radka Mlýnková, Malé Hoštice – parc.č. 25/2
89. Břetislav Schaffartzik, Malé Hoštice – parc.č. 34/1
90. Wolfgang Katerinec, Margot Katerincová, Ing. Luděk Urban a 
      Ing. Zuzana Urbanová, Malé Hoštice – parc.č. 35
91. Lukáš Müller, Malé Hoštice – parc.č. 44/1
92. Aleš Gajdečka, Malé Hoštice – parc.č. 44/2
93. Milan Exner a Brigita Exnerová, Malé Hoštice – parc.č. 46/1
94. Bronislava Nováková, Malé Hoštice – parc.č. 48
95. Pavel Klumpner a Marie Klumpnerová, Malé Hoštice – parc.č. 50
96. Maxmilián Thomas, Malé Hoštice – parc.č. 51/2
97. Tomáš Frank a Emma Franková, Malé Hoštice – parc.č. 59/1
98. Jana Pflegrová, Malé Hoštice – parc.č. 63/8
99. Helmut Holeš a Anna Holešová, Malé Hoštice – parc.č. 61
100. Karel Kolarčík, Kristina Kolarčíková a Ing. Veronika Kolarčíková, Malé 
      Hoštice – parc.č. 63/9
101. František Fiala a Marie Fialová, Malé Hoštice – parc.č. 63/11
102. Robert Nowak, Malé Hoštice – parc.č. 63/12
103. Pavel Týn, Malé Hoštice – parc.č. 594/4
104. Tělovýchovná jednota ALAVIA Malé Hoštice, Malé Hoštice – parc.č. 
       600/1  






1515/44 RM 12
bod 19/44
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje



umístění nadzemního vedení vysokého napětí na pozemku parc.č. 1054/2 v k.ú. Jakubčovice pro stavbu: „IE-12-8000499 Jakubčovice, propoj VN22 a VN18“  
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Smlouva o zabezpečení výstavby stavebních objektů a přeložek v rámci stavby „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – východní část“


Rada města



schvaluje



návrh na uzavření smlouvy o zabezpečení výstavby stavebních objektů a přeložek v rámci stavby „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – východní část“ a o vypořádání majetkových vztahů s tím souvisejících (MMOPP00C4P21) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací  se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, zastoupenou společností INKOS–Ostrava, a.s. 
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 70152 Ostrava, Moravská Ostrava, 
IČ 48394637, jednající Ing. Petrem Štíhelem, předsedou představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města týkající se přeložek stavebních objektů provedených v rámci realizace stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ C 106.1 Přeložka silnice III/01129 – část A, C 106.3 Příjezd k jezdeckému areálu, C 110.1 Úprava silnice Mostní, C 111 Pěší komunikace, C 121 Cyklistická stezka, C 303 Silniční kanalizace přeložky silnice III/01129, C 451 VO okružní křižovatky na ulici Hlučínská, C 452 VO prodloužené ulice Mostní a přeložky silnice, C 471 SSZ křižovatky Rolnická – Mostní pro předložení zastupitelstvu města    
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Převod části silnice II/461 ul. Hlavní a mostu přes řeku Moravici

Rada města



schvaluje



návrh na uzavření darovací smlouvy č. OP/9/j/1/2012/Kav (MMOPP00C4OEK) mezi Moravskoslezským krajem  se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711, zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem ředitelem příspěvkové organizace a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města týkající se převodu části stavby silnice II/461 v délce 3.337 km včetně mostu ev.č. 461-003 přes řeku Moravici pro předložení zastupitelstvu města    
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Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Jezdeckému klubu Opava - Kateřinky, Rolnická 159/120, 747 05  Opava 5, IČ 68941749, na činnost klubu v roce 2012, ve výši 
80.000,- Kč  
pro předložení zastupitelstvu města


b)
finanční dotaci Občanskému sdružení Mažoretky AMA Opava, se sídlem Opavská 860/88, 747 21 Kravaře, IČ 22756035, na přepravu mažoretek 
na soutěže v rámci zahraničí (ME v Opole, Polsko a European Grand Prix, Maďarsko) ve výši 30.000,- Kč


c)
finanční dotaci Matici slezské, místnímu odboru v Opavě se sídlem Matiční 2a, 746 01 Opava, IČ 00534366, na náklady související s pořádáním koncertu se skupinou „Giňovci“, ve výši 20.000,00 Kč




d)
finanční dotaci Pěveckému sdružení slezských učitelek Opava se sídlem Liptovská 11, 747 06 Opava Kylešovice, IČ 26642697, na dopravu 
na festival v polských Katovicích, ve výši 8.500,00 Kč


2.
neschvaluje


finanční dotaci Církevní konzervatoři Opava se sídlem Beethovenova 1, 746 01 Opava, IČ 68941811, na pořádání novodobé premiéry oratoria Sterbende Jesus u příležitosti  výročí 220.úmrtí skladatele Františka Antonína Rösslera, ve výši 49.500,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



3.
nepřijala usnesení 

a)
k finanční dotaci Sportovnímu klubu p.e.m.a. Opava se sídlem Holasická 892/17, 747 05 Opava 5, IČ 70630119, na sportovní činnost ženského 
a mládežnického volejbalu v Opavě, ve výši 370.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


b)
k finanční dotaci Nadaci LANDEK Ostrava se sídlem Prokešovo nám. 6, 72830 Ostrava- Moravská Ostrava, IČ 60340053, na vydání Stavovského hornického kalendáře na rok 2013, ve výši 10.000,00 Kč
 

c)
k finanční dotaci společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem Smetanovo  náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28614593, 
na 10. jubilejní ročníku festivalu outdoorových filmů, ve výši 80.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
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Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/190



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




opravy a udržování-místní správa




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
 + 100.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 100.000,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2012/191



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




elektrická energie-nebytové hospod.




(3613,5154,00000000,0051,0001035000000)
- 5.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




odd.personální a mzdové




ostatní osobní výdaje-bytové hospod.




(3612,5021,000000000,0192,0001035000000)
+ 5.000,00 Kč






  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/192



ve výdajích – odbor majetku města



ca)
oddělení správy a evidence budov




opravy a udržování-bytové hospod.




(3612,5171,00000000,0051,0001035000000)
- 40.000,00Kč








komunální služby a územní rozvoj




nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 40.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2012/193



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




opravy a udržování-nebytové hospod.




(3613,5171,00000000,0051,0001046000000)
- 55.744,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




odd.personální a mzdové




Slezanka – ostatní osobní výdaje




(3613,5021,00000000,0192,0001046000000)
+ 41.600,00 Kč
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Slezanka – sociální pojištění




(3613,5031,00000000,0192,0001046000000)
+ 3.744,00 Kč








Slezanka – zdravotní pojištění




(3613,5032,00000000,0192,0001046000000)
+ 10.400,00 Kč






  e)
Rozpočtové opatření č. 2012/194



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




rezerva – příprava projektových žádostí




(6409,6121,00000000,0140,0000000000000)
 - 70.800,00 Kč








projekt „Ochranná zeleň Opava“




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






  f)
Rozpočtové opatření č. 2012/195



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




rezerva –  analýzy, posudky




(6409,5169,00000000,0140,0000000000000)
- 1.200,00 Kč








projekt „Městské sady – zeleň 1. etapa“




(3745,5169,00000000,0140,0007898000000)
+ 1.200,00 Kč






  g)
Rozpočtové opatření č. 2012/196



ve výdajích –  Kancelář tajemníka, odd. HS




stravenky - VPP




(3639,5169,00000000,0191,0001089000000)
+ 20.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




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






  h)
Rozpočtové opatření č. 2012/197



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby - opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
 - 5.130,00 Kč








silnice – opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
 + 5.130,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2012/198



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




pohřebnictví – poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady




(3632,5192,00000000,0050,0000000000000)
 - 72.848,00 Kč
1519/44 RM 12
bod 23/44


pojištění – služby peněžních ústavů




(6320,5163,00000000,0050,0000000000000)
+ 72.848,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2012/199



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby - opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
 - 5.729,00 Kč








ost. záležitosti pozemních komunikací – opravy a udržování




(2219,5171,00000000,0050,0001029000000)
 + 5.729,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2012/200



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 1.000,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




vratky přeplatků - pokuty




(6409,5909,00000000,0130,0009055000000)
 + 1.000,00 Kč






  l)
Rozpočtové opatření č. 2012/201



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Jižní obchvat – Hradecká – Těšínská




(RM 2771/79 RM 10  z 8/6)




(2212,6121,00000022,0220,0007921000000)
 +   2.205.273,60 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007921000000)
 +   1.326.616,80 Kč








investice 




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-   3.531.890,40 Kč






  m)
Rozpočtové opatření č. 2012/202



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,33514012,0020,0002467000000)
+ 105.360,05 Kč







ve výdajích – odbor informatiky




projekt „Vzdělávání v eGon centru Opava“




ostatní osobní náklady



85 % ESF
(6171,5021,33514012,0192,0002467000000)
+ 105.360,05 Kč


15% vl. zdr.
(6171,5021,33100020,0192,0002467000000)
+ 18.591,19 Kč








rezerva projektu




(6171,5901,00000020,0170,0002467000000)
- 18.591,19 Kč










1519/44 RM 12
bod 23/44
n)
Rozpočtové opatření č. 2012/203



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu




(0000,4111,00098008,0020,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč







ve výdajích – finanční a rozpočtový odbor




rezerva FARO na úhrada výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta ČR




(6114,5901,00098008,0020,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2012/204



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00004428,0020,0002449000000)
 + 250.000,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




Program „Podpora terénní práce 2012“




platy zaměstnanců




(4342,5011,00004428,0040,0002449000000)
 + 186.567,00 Kč



(4342,5011,00000000,0040,0002449000000)
 - 186.567,00 Kč



(4342,5011,00000000,0040,0002449000000)
- 255.300,00 Kč








Povinné pojistné na soc. zabezpečení




(4342,5031,00004428,0040,0002449000000)
 + 46.642,00 Kč



(4342,5031,00000000,0040,0002449000000)
 - 46.642,00 Kč



(4342,5031,00000000,0040,0002449000000)
 - 63.500,00 Kč








Povinné pojistné na zdrav. pojištění




(4342,5032,00004428,0040,0002449000000)
 + 16.791,00 Kč



(4342,5032,00000000,0040,0002449000000)
 - 16.791,00 Kč



(4342,5032,00000000,0040,0002449000000)
 - 22.900,00 Kč








Služby školení a vzdělávání




(4342,5167,00000000,0040,0002449000000)
 - 3.000,00 Kč








Účast na konferencích




(4342,5176,00000000,0040,0002449000000)
 + 3.000,00 Kč








Nákup ostatních služeb




(4342,5169,00000000,0040,0002449000000)
 + 1.000,00 Kč








Věcné dary




(4342,5194,00000000,0040,0002449000000)
 + 3.000,00 Kč








Náhrady mezd v době nemoci

1519/44 RM 12
bod 23/44


(4342,5424,00000000,0040,0002449000000)
 - 2.600,00 Kč








Nespecifikované rezervy




(4342,5901,00000000,0040,0002449000000)
- 50.000,00 Kč








Finanční a rozpočtový odbor 




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 390.300,00 Kč








Odbor informatiky




Nákup kopírky pro SOCV




(6171,6122,00000000,0170,0002526000000)
+ 150.000,00 Kč








Odbor sociální věcí 




Činnost v péči o rodinu




(4339,5169,00000000,0040,0001026000000)
+ 60.000,00 Kč



(4339,5194,00000000,0040,0001026000000)
+ 30.000,00 Kč








Romské poradenství




(4342,5169,00000000,0040,0002503000000)
+ 8.000,00 Kč



(4342,5175,00000000,0040,0002503000000)
+ 2.000,00 Kč




  p)
Rozpočtové opatření č. 2012/205



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Odvod za porušení rozpočtové kázně – Slezské divadlo




(6409,5363,38588505,0020,0007757000000)
 + 678.340,80 Kč



(6409,5363,38188501,0020,0007757000000)
+ 59.853,60 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 738.194,40 Kč



1520/44 RM 12
bod 24/44
Hospodaření vybraných příspěvkových organizací k 30.6.2012

Rada města



bere na vědomí



hospodaření vybraných příspěvkových organizací Knihovna Petra Bezruče Opava, Opavská kulturní organizace, Seniorcentrum Opava, Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava, jejichž zřizovatelem je Statutární město Opava, ke dni 30.6.2012









1521/44 RM 12
bod 25/44
Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4 o povolení výjimky z počtu žáků



Rada města



schvaluje 



výjimku z počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona, a to zvýšením počtu na 34 žáků ve třídě v Základní škole a Mateřské škole Opava, Šrámkova 4 



1522/44 RM 12
bod 26/44
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Nákup výpočetní techniky“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Nákup výpočetní techniky“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 

b)
dle § 38, odst. 1, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzvat písemnou výzvou tyto zájemce k podání nabídky a k prokázání kvalifikace:
	DATA INTER spol. s r.o., U Fortny 1, 746 01  Opava, IČ: 14615754

GC System a.s., Špitálka 41, 602 00  Brno, IČ: 64509826
AT Computers a.s., Těšínská 1970/56, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 61672599
System servis s.r.o., Ostrožná 23, 746 01  Opava, IČ: 25356496
SWS a.s., Dostihová 1, 763 15  Slušovice, IČ: 63485826
24IT s.r.o., Ostrožná 264/3, 746 01  Opava, IČ: 27759598
	T.S. Bohemia a.s., Sladovní 103/3, 779 00  Olomouc – Pavlovičky, IČ: 62304381
ALFA COMPUTER a.s., 28. října 2020/231, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25851748


2.
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 3 a § 74, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
ve složení:
	Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková

Bc. Pavel Zapletal
pan Petr Franta
pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
	Ing. Pavel West


1522/44 RM 12
bod 26/44
b)
v souladu s § 71, odst. 3 a § 74, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
	Bc. Aleš Hruška

Bc. Tomáš Koloděj
Mgr. Jaroslav Franta
Mgr. Ondřej Kubesa
      5.    Ing. Daniel Benna


1523/44 RM 12
bod 27/44
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č. 6/2012/PRI  „Vnitroblok ul. Černá – Hálkova - Ratibořská“


Rada města



schvaluje


a)
Dodatek č. 2, MMOPP009TGPZ,  ke smlouvě o dílo č.6/2012/PŘI (MMOPP009TINV) Vnitroblok ul. Černá – Hálkova - Ratibořská, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ:  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města       a sdružením SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., jako vedoucím  účastníkem sdružení s názvem SLSM           a BAJER, Závodní 2893/86, 703 00 Ostrava , zastoupenou Bc. Radomilem Urbánkem MBA, jednatelem společnosti  
	cena díla dle smlouvy                                              8.040.183,00  Kč

změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 2                 -  391,940,00  Kč 
celková cena                                                            7.648.243,00  Kč  
DPH 20%                                                                 1.529.648,60   Kč   
nová cena celkem s DPH                                         9.177.891,60  Kč      


  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/206



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Vnitroblok ul.Černá-Hálkova-Ratibořská




(2219,6121,00000022,0220,0007688000000)
- 470.328,00 Kč







bb)
investice




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+ 470.328,00 Kč


1524/44 RM 12
bod 28/44
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 7/2012/PRI – „Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická“

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP009TGQU) ke smlouvě o dílo č. 7/2012/PRI (MMOPP009TIM0) mezi Statutárním městem Opava a společností 
SPORTOVNÍ A LINIOVÉ STAVBY MORAVA s.r.o., jako vedoucí účastník sdružení s názvem SLSM a BAJER, se sídlem Závodní 2893/86, 
703 00 Ostrava IČ: 28580001, v rámci akce „Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická“   
Cena díla dle smlouvy bez DPH:  7.609.956,00 Kč
Změna ceny díla dle tohoto dodatku :  - 551.614,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH: 7.058.342,00 Kč
1524/44 RM 12
bod 28/44
b)
Rozpočtové opatření č. 2012/207 


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


ba)
Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická




(2219,6121,00000022,0220,0007689000000)
- 661.936,80 Kč



investice



bb)
(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+ 661.936,80 Kč


1525/44 RM 12
bod 29/44
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 9/2012/PRI – „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - západ“

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP009TGN9) ke smlouvě o dílo č. 9/2012/PRI (MMOPP009TIKA) mezi Statutárním městem Opava a společností 
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha , IČ: 60838744 
v rámci akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - západ“   
Cena díla dle smlouvy bez DPH:              8.506.584,00 Kč
Změna ceny díla dle tohoto dodatku č.2 :  - 473.959,00 Kč
Celková cena:                                           8.032.625,00 Kč
DPH 20%                                                  1.606.525,00 Kč    
Nová cena celkem s DPH:                        9.639.150,00 Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2012/208


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení,Kateřinky - západ




(2212,5171,00000022,0220,0007687000000)
- 566.507,00 Kč



(3631,5171,00000022,0220,0007686000000)
- 2.557,20 Kč



(3631,6121,00000022,0220,0007686000000)
+ 313,20 Kč








investice




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+ 568.751,00 Kč


1526/44 RM 12
bod 30/44
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 8/2012/PRI – „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - východ“

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP009TGO4) ke smlouvě o dílo č. 8/2012/PRI (MMOPP009TIL5) mezi Statutárním městem Opava a společností 
STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha , IČ: 60838744 
v rámci akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - Východ“   
Cena díla dle smlouvy bez DPH:  9.873.934,00 Kč
Změna ceny díla dle tohoto dodatku :  - 478.875,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH: 9.395.059,00 Kč
1526/44 RM 12
bod 30/44
b)
Rozpočtové opatření č. 2012/209


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


ba)
Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení,Kateřinky - východ




(2212,5171,00000022,0220,0007687000000)
-  577.061,80 Kč



(3631,5171,00000022,0220,0007686000000)
+ 2.411,80 Kč


bb)
investice - úvěr




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+      574.650,00 Kč



1527/44 RM 12
bod 31/44
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení s názvem „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část – DÚR“ – výsledek zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla


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

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


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


2.
schvaluje


výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 3  v tomto pořadí:

	DOPRAVOPROJEKT OSTRAVA, s.r.o., Masarykovo náměstí 5/5,      702 00 Ostrava, IČ: 42767377

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


1528/44 RM 12
bod 32/44
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby  s názvem „Elektronizace zadávání veřejných zakázek SMO“

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu, dle § 12, odst. 3 zákona            č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  v platném znění, na služby s názvem „Elektronizace zadávání veřejných zakázek SMO“, v rozsahu 
dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

1528/44 RM 12
bod 32/44
2.
jmenuje


a)
členy pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
	pan Petr Bar￡nekPetr Baránek

Bc. Pavel Zapletal
Mgr. Marcela Flanderková


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek 
ve složení:
	Ing. Barbora Štenclová

RNDr. Ronald Raszka
paní Hana Fraňková


1529/44 RM 12
bod 33/44
Dohoda o splnění dluhu ve splátkách a o podmíněném vzdání se práva na zaplacení smluvní pokuty

Rada města



schvaluje



návrh Dohody o splátkách, jejímž obsahem je závazek zaplacení pohledávky ve výši 16.751,00 Kč a zákonného úroku z prodlení formou pravidelných měsíčních splátek ve výši 2.000,00 Kč a prominutí smluvní pokuty dlužníkovi p. Janu Homolovi, bytem Opava pro předložení zastupitelstvu města



1530/44 RM 12
bod 34/44
Bytové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
společný nájem bytu č.11 velikosti 3+1 v domě na adrese Dolní náměstí 24 v Opavě nájemce p.Mileny Ivanovové pro žadatele p.Jiřího Ivanova

b)
přidělení volného bytu č.2 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 33 v Opavě žadateli p.Anně Škubníkové trvale bytem Opava

c)
podnájem p. Jarmile Smilovské bytu č.13 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě, jehož nájemcem je p. Marek Kupec  a to na dobu 1 roku tj. do 31.8.2013


2.
neschvaluje 


přidělení volného startovacího bytu  č.3 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 31 v Opavě žadatelům manželům Jiřímu a Lence Lojkovým  trvale bytem Opava







1531/44 RM 12
bod 35/44
Upravené zásady pro pronajímání městských bytů

Rada města


1.
schvaluje 

a)
Zásady pro pronajímání městských bytů tzv.startovacích bytů

b)
Zásady pro pronajímání městských bytů tzv.bytů pro seniory

c)
Zásady pro pronajímání městských bytů pro osoby se zdravotním postižením

d)
Zásady pro pronajímání městských bytů pro osoby sociálně znevýhodněné

2.
ukládá


odboru majetku města prověření všech platných pořadníků na přidělení bytů pro jednotlivé cílové skupiny a provedení aktualizace v souladu s nově upravenými zásadami pro pronajímání městských bytů pro  jednotlivé cílové skupiny
Z: vedoucí odboru majetku města
T: 30. 9. 2012



1532/44 RM 12
bod 36/44
Smlouva o zajištění koncertu

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BI5MK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem 28.října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČ 00373222, zastoupenou                    prof. Janem Hališkou, ředitelem




1533/44 RM 12
bod 37/44
Smlouva o zajištění divadelních představení


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BI5LP, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a Slezským divadlem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Horní náměstí 195/13, 746 69 Opava, zastoupenou Ing. Jindřichem Paskerem, ředitelem


1534/44 RM 12
bod 38/44
Kronika města Opavy za rok 2007 a 2008


Rada města



schvaluje



Kroniku města Opavy za rok 2007 a 2008



1535/44 RM 12
bod 39/44
Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje


a)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4K4Q mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535,zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Pavlem Hadamčíkem, místo podnikání Gagarinova 2837/36,       746 01 Opava, 
IČ 47633832 (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 13, Opava)


b)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4K15 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ  00300535,zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Ing. Tomášem Sprinzem, místo podnikání Dolní náměstí 18/8,     746 01 Opava, 
IČ 67715796 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 5,7, Opava)



1536/44 RM 12
bod 40/44
Záměr pronájmu

Rada města



schvaluje


a)
zrušení záměru pronájmu Kulturního domu na Rybníčku,  budovy č.p. 380, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 519, nezastavěné části pozemku parc.č. 519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 520/2, ostatní plocha a pozemku parc.č. 520/3,ostatní plocha, to vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, zapsané na  LV 
č. 3618, adresa Na Rybníčku 43, 746 01 Opava


b)
záměr pronájmu budovy č.p. 380, stavba občanského vybavení 
na pozemku parc.č. 519, pozemku parc.č. 519, zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemku parc.č. 520/2, ostatní plocha,  pozemku parc.č. 520/3, ostatní plocha  a pozemku parc.č. 520/1, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, zapsané 
na LV č. 3618, adresa Na Rybníčku 43, 746 01 Opava



1537/44 RM 12
bod 41/44
Pořadí žadatelů – prodej budovy a pozemků  U Opavice 19, Opava

Rada města



nepřijala usnesení 


k bodu „Pořadí žadatelů – prodej budovy a pozemků  U Opavice 19, Opava“



1538/44 RM 12
bod 42/44
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady – cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (MMOPP00D7709) mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem




1539/44 RM 12
bod 43/44
Kupní smlouva vozidla Ford Transit pro JSDH Podvihov

Rada města



bere na vědomí

a)
informaci Městské části Podvihov o nákupu dopravního vozidla  Ford Transit pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů (JSDH) Podvihov 


b)
kupní smlouvu (MMOPP00CXKD0) uzavřenou mezi Statutárním městem Opava, Městskou části Podvihov, se sídlem Polomská 47/13, 747 06 Opava-Podvihov, zastoupenou Jitkou Měchovou, starostkou městské části a Michalem Ševčíkem, se sídlem Lazecká 6/21 IČ: 87981645, 747 06 Opava-Podvihov











1540/44 RM 12
bod 44/44
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky, k. ú. Karlovice


Rada města



schvaluje


a)
povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl pro Pavla Pompa, Jarkovická 90/6a, Opava - Jarkovice k dodatečnému povolení fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu parc. č. 56, k. ú. Jarkovice 


b)
povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl pro Pavla Pompa, Jarkovická 90/6a, Opava - Jarkovice k dodatečnému povolení fotovoltaické elektrárny na střeše rodinného domu parc. č. 7/1, k. ú. Jarkovice

c)
povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl pro Radomíra Pompa, Šebelova 678/6, Opava k dodatečnému povolení fotovoltaické elektrárny 
na střeše rodinného domu parc. č. 1/1, k. ú. Karlovice



1541/44 RM 12
bod 45/44
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 23.07.2012 
do 13.08.2012



1542/44 RM 12
bod 46/44
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 








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

