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1543/45 RM 12
bod 1/45
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1853/10-zast.pl. a nádvoří o výměře
21m2, k.ú. Opava-Předměstí paní Renátě Korbelové na dobu neurčitou 
za 735,00 Kč (zveřejněno č. 685/12) – MMOPP009Q33N


b)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/83-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2, k.ú. Opava-Předměstí panu Petru Hrubému na dobu neurčitou 
za 665,00 Kč (zveřejněno č. 685/12) – MMOPP009Q32S

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 574/31-zast.pl. a nádvoří o výměře 
23 m2, k.ú. Opava-Předměstí Ing. Ladislavu Nádeníčkovi na dobu neurčitou za 805,00 Kč (zveřejněno č. 685/12) – MMOPP009Q35D

d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/389-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2, k.ú. Opava-Předměstí paní Marcele Vlčkové na dobu neurčitou 
za 700,00 Kč (zveřejněno č. 685/12) – MMOPP009Q34l


e)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2349/9-orná půda dle zákresu
na snímku katastrální mapy, k.ú. Opava-Předměstí


f)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2349/9-orná půda dle zákresu
na snímku katastrální mapy, k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2157/1- ostatní plocha , dle zákresu
na snímku katastrální mapy, k.ú. Opava - Předměstí

h)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 707/1- ostatní plocha , dle zákresu
na snímku katastrální mapy, k.ú. Komárov u Opavy-obecní zastupitelstvo doporučuje


i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1561/5- zastavěná plocha
a nádvoří , k.ú. Opava – Předměstí 

j)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 299-zahrada, na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 299/2, k.ú. Jaktař

k)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3006/1-ostatní plocha, dle zákresu 
na snímku katastrální mapy, k.ú. Opava-Předměstí 


l)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2724/59-ostatní plocha, dle zákresu 
na snímku katastrální mapy, k.ú. Kylešovice


2.
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/129 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/178-zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/458 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1713 – zastavěná plocha
a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy

1543/45 RM 12
bod 1/45
3.
neschvaluje


a)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2157/1-ostatní plocha, k.ú. Opava      -Předměstí


b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 299 – zastavěná plocha a nádvoří,                    dle zákresu na snímku katastrální mapy, k.ú. Opava-Město


1544/45 RM 12
bod 2/45
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje 



návrh na  prodej části pozemku parc.č. 1707/6-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1707/7 o výměře 29 m2         k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Pavlovi a Ing. Petře Kernovým 
za cenu dle znaleckého posudku 26.640,00 Kč tj. 918,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 439/12) - MMOPP009Q38Y


pro předložení zastupitelstvu města

2.
schvaluje


návrh na vzdání se předkupního práva a zrušení předkupního práva s věcnými účinky v katastru nemovitostí evidovaného ve prospěch města Opavy k pozemku parc.č. 1515/1-ost.pl./manipulační plocha o výměře 
696 m2 zapsaného na listu vlastnickém č.261, vedeném pro Okres Opava, obec Opava a katastrální území Skřipov - MMOPP009Q368


pro předložení zastupitelstvu města


3.
schvaluje

a)
návrh na revokaci usnesení  ZSMO č. 203/10 ZM 12 odst. 1, písm. l) 
ze dne 23.4.2012 (ZSMO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 1130/5 díl „f“-trvalý travní porost o výměře 154 m2 a části pozemku parc.č. 1130/6 díl „g“ –trvalý travní porost o výměře 406 m2 na nezapsaném geometrickém plánu sloučených do pozemku nově označeného parc.č. 1130/19 o výměře 560 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti Eos energy 300 s.r.o. za cenu stanovenou dohodou 448.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 258/12)

b)
návrh na  prodej části pozemku parc.č. 1130/5  trvalý travní porost   na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1130/32   
o výměře 560 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti Eos energy 300 s.r.o. za cenu stanovenou dohodou 448.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 712/12)-MMOPP009Q3BJ

c)
návrh na revokaci usnesení ZSMO č. 178/09 ZM 12 odst. 4, písm.j) ze dne 27.2.2012 (ZSMO neschvaluje vydržení části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/11 o výměře 33 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy)
1544/45 RM 12
bod 2/45
d)
návrh na souhlasné prohlášení uzavřené mezi účastníky – Statutární město Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69, PSČ 746 26, IČ: 00300535, zastoupeno primátorem prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. a manžely 
Ing. Kamil a Ing. Eva Vavrečkovi - MMOPP009Q2OX

pro předložení zastupitelstvu města

4.
neschvaluje


a)
návrh na záměr prodeje pozemku parc.č. 1563, orná půda, v k.ú. Jaktař


b)
návrh na záměr směny části pozemku parc.č. 1562, orná půda, 
ve vlastnictví manželů Markovičových a manželů Trtíkových za část pozemku parc.č. 1563, orná půda, ve vlastnictví SMO, vše v k.ú. Jaktař


c)
návrh na záměr směny pozemků parc.č. 3263/29, ostatní plocha,  parc.č. 3263/30, ostatní plocha a pozemku parc.č. 3263/31, ostatní plocha, 
ve vlastnictví pana Josefa Krečmera za pozemek parc. č. 1985/22, ostatní plocha, ve vlastnictví SMO, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy


d)
návrh na snížení kupní ceny podle znaleckého posudku za pozemek     parc.č. 2526-orná půda k.ú. Jaktař z ceny tržní 750 000,00 Kč, 
tj. 800,00 Kč/m2 na cenu administrativní 385 200,00 Kč, tj. 411,00 Kč/m2

 pro předložení zastupitelstvu města


5.
neschvaluje


a)
návrh na prodej pozemku parc.č. 1097/2, ost. pl., o výměře 161 m2 
k.ú. Komárov u Opavy panu Martinu Liberdovi za cenu  dle znaleckého posudku 131.060,00 Kč tj. 814,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 493/12)                        -MMOPP009Q2ZE pro předložení zastupitelstvu města        
 

b)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 1884, ost. pl., na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 1884/2, ost. plocha,                       o výměře 74 m2 v k.ú. Opava-Předměstí manželům Zdeňku a Aleně Quisovým za cenu  dle znaleckého posudku 60.000,00 Kč, tj. 811,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 439/12) - MMOPP009Q2M7 pro předložení zastupitelstvu města




6. 
odročuje


projednání návrhu na prodej pozemku parc.č. 502-zast.pl. a nádvoří 
o výměře 370 m2  a části pozemku parc.č. 504/1- zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 504/9 o výměře 493 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Jiřímu a Andree Cygalovým, Ing. Ireně Volkové, MVDr. Michaele Hlávkové, manželům Oldřichu a Ludmile Bochňákovým, manželům Dušanu a Veronice Valíkovým, paní Monice Šimonkové, panu Michalu Grunerovi, Ing. Jiřímu Poustkovi a panu Miroslavu Ozaniakovi za 644.373,00 Kč  (zveřejněno č. 704/12) – MMOPP00AD2H4






1545/45 RM 12
bod 4/45
Dohoda o společném postupu směřujícím k potlačení negativních vlivů při provozování loterií a jiných podobných her

Rada města


1.
neschvaluje



dohodu o společném postupu směřujícím k potlačení negativních vlivů provozování loterií a jiných podobných her 


2.
ukládá


1. náměstkyni primátora Ing. Brady připravit návrh obecně závazné vyhlášky o regulaci hazardu na území města Opavy a předložit na 14. zasedání ZMO dne 10. 12. 2012


Z: Ing. Brady, 1. náměstkyně primátora
T: 10. 12. 2012


1546/45 RM 12
bod 5/45
Prodej akcie

Rada města


1.
schvaluje



prodej 1 ks akcie společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, a.s., IČ 45193665, z majetku Statutárního města Opava, prostřednictvím společnosti Centrální depozitář cenných papírů, a.s., 
IČ 25081489, pro předložení zastupitelstvu města


2. 
pověřuje


odbor majetku města Magistrátu města Opavy výběrem účastníka Centrálního depozitáře cenných papírů, a.s., jako zprostředkovatele prodeje 1 ks akcie společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. a uzavřením smlouvy o zprostředkování prodeje, pro předložení zastupitelstvu města 


1547/45 RM 12
bod 6/45
Udělení plné moci k zastupování v rámci územního řízení

Rada města



schvaluje



udělení plné moci SDRUŽENÍ STUDIO-D+T Opava, zastoupeno na základě uzavřené Smlouvy o sdružení ze dne 09.09.2008 společností STUDIO-D Opava s.r.o., se sídlem Holasovice č. p. 171, 747 74 Holasovice, jednající Ing. arch. Lubomír Dehner, jednatel společnosti k zastupování Statutárního města Opavy, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem k podání žádosti a všem úkonům v rámci územního řízení projektu „Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero“, které bude vedeno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

1548/45 RM 12
bod 7/45
Dodatek č. 1 ke Zřizovací listině Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace


Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP003LV3U) ke Zřizovací listině Základní školy 
Nový svět, Opava, příspěvková organizace se sídlem Komenského 880/13, 
746 01 Opava pro předložení zastupitelstvu města



1549/45 RM 12
bod 8/45
Opravy školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje



vyúčtování účelových dotací, poskytnutých školským příspěvkovým organizacím, schválených v RMO dne 30.07.2012, usnesením 
č. 1465/43 RM 12, dle uzavřených smluv a objednávek: 


  a)
rozpočtové opatření č. 2012/201 



ve  výdajích – odbor školství



aa)
ZŠ T.G.Masaryka, Riegrova 13




(3113,5331,00000120,0030,0001002000030)
- 24.778,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



ab)
Rezerva – FARO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
+ 24.778,00 Kč






 b)
rozpočtové opatření č. 2012/211 



ve  výdajích – odbor školství



ba)
Středisko volného času Opava




(3421,5331,00000120,0030,0001002000039)
-  8.533,60 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



bb)
Rezerva – FARO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
+ 8.533,60 Kč






  c)
rozpočtové opatření č. 2012/212 



ve  výdajích – odbor školství



ca)
ZŠ Opava, Vrchní 19




(3113,5331,00000120,0030,0001002000025)
- 320 ,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



cb)
Rezerva – FARO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
+ 320,00 Kč
1549/45 RM 12
bod 8/45
  d)
rozpočtové opatření č. 2012/213 



ve  výdajích – odbor školství



da)
ZŠ a MŠ Opava - Komárov - PO




(3113,5331,0000120,0030,0001002000026)
- 3.400,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



db)
Rezerva – FARO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
+ 3.400,00 Kč


1550/45 RM 12
bod 9/45
Smlouva č. 10071553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR


Rada města



schvaluje



smlouvu č. 10071553 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, která byla podepsána zástupcem Fondu dne 16. 7. 2012 (MMOPP00D78KA), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Radkou Bučilovou, pověřenou řízením SFŽP



1551/45 RM 12
bod 10/45
Rámcová smlouva o poskytnutí zboží a služeb


Rada města



schvaluje



rámcovou smlouvu o poskytování zboží a služeb, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  
IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a AMP – AUTOMULTIPOINT s.r.o.,  se sídlem 
Hlubočec 29, 747 69, IČ 28602081, zastoupená Ing. Bc. Lukášem Hulou, jednatelem



1552/45 RM 12
bod 11/45
Smlouva o zajištění školení a ubytování


Rada města



odročuje



projednání materiálu „Smlouva o zajištění školení a ubytování“


1553/45 RM 12
bod 12/45
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012


Rada města


1.
schvaluje


úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Domov pro seniory 
– Domov sv. Zdislavy, zaevidovaným pod číslem 5 v dotacích 
na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012


2.
neschvaluje


a)
finanční dotaci občanskému sdružení KAFIRA se sídlem Horní náměstí 47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, zastoupeným Janem Horákem, statutárním zástupcem, ve výši 39.000,00 Kč

  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




KAFIRA, o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040, 0000160000000)
+ 39.000,00 Kč 








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2012




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 39.000,00 Kč

  pro předložení zastupitelstvu města



1554/45 RM 12
bod 13/45
Pravidla pro monitoring poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb

Rada města



schvaluje



interní pravidla pro monitoring poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu statutárního města Opavy




1555/45 RM 12
bod 14/45
Bytové záležitosti

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 1530/44 RM 12 bod 1 písm.b) ze dne 20.8.2012 (RMO schvaluje 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)
1555/45 RM 12
bod 14/45
2.
schvaluje 

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

b)
přidělení volné obytné místnosti č.10 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě p. Denise Laciové trvale bytem Opava


1556/45 RM 12
bod 15/45
Upravené „Zásady pro pronajímání městských bytů“

Rada města



schvaluje 


Zásady pro pronajímání městských bytů s účinností od 3.9.2012



1557/45 RM 12
bod 16/45
Změna financování dotací

Rada města



schvaluje


a)
změnu zdroje financování vybraných projektů:
	HigBic s.r.o., Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, 
IČ 29208521, ve výši 40.000,00 Kč

Česká asociace extrémních sportů, P.O. Box 10, 747 06 Opava, 
IČ 47815647, ve výši 45.000,00 Kč
Jindřiška Tyranová, 17. listopadu 902/13, 747 06 Opava 6, 
IČ 87092581, ve výši 15.000,00 Kč
Okresní výbor Sdružení zdravotně postižených v ČR, Liptovská 21, 747 06 Opava 6, IČ 47813426, ve výši 5.000,00 Kč
Tělocvičná jednota Sokol Opava, Boženy Němcové 22, 
746 75 Opava, IČ 13643185, ve výši 150.000,00 Kč
 z dotací ostatních na financování z dotací sportovních  


  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/214



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace sportovní




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 255.000,00,- Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,00029900000000)
+ 255.000,00 Kč









1558/45 RM 12
bod 17/45
Dotace ostatní a dary

Rada města


1.
schvaluje 


a)
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)
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 50.000,00 Kč


c)
finanční dotaci Matouši Bahenskému bytem Vaníčkova 812/22, 
747 06 Opava 6, na materiál a vybavení juniorského reprezentanta ve vodním slalomu, ve výši  50.000,00 Kč


2. 
neschvaluje


a)
finanční dar Nadaci pro transplantaci kostní dřeně se sídlem Na Roudné 123/212, 301 65 Plzeň, IČ 45333378, na rozvoj dárcovství a transplantaci dřeně, léčbu leukémií a pomoc vážně nemocným pacientům


b)
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)
finanční dotaci Line Dance clubu Crazy Line o.s. se sídlem Pod Lesem 107, 747 41 Branka u Opavy, IČ 22718338, na náklady související s účastí na soutěžích CZECH OPEN  a Písecké dupání, ve výši 45.100,00 Kč


d)
finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20,  746 01 Opava, IČ 42869196, na opravu havarijního stavu střechy budovy loděnice na Heritesově ulici v Opavě, ve výši 300.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města




1559/45 RM 12
bod 18/45
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXKAF, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Bludným kamenem, o.s. se sídlem Gudrichova 6, 746 01 Opava, IČ 66144108, zastoupeným MVDr. Martinem Klimešem, předsedou, na projekt 100 + 20/Pocta Johnu Cageovi, ve výši 40.000,00 Kč
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bod 18/45
b)
smlouvu, MMOPP00CXK8P, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, IČ 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, na náklady související s cestou do Osvětimi, ve výši  27.500,00 Kč

c)
smlouvu, MMOPP00CXK9K, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava se sídlem Valečkova 16, 747 05 Opava Kateřinky, IČ 00426482, zastoupeným Danielem Rotherem, ředitelem, na školení a zakoupení ochranných pomůcek zdravotníků humanitární jednotky v roce 2012, ve výši 45.530,00 Kč

d)
smlouvu, MMOPP00CXKC5, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sborem dobrovolných hasičů Zlatníky se sídlem 6.května 52, 746 01 Opava – Zlatníky, IČ 66739021, zastoupeným Jaroslavem Čechem, starostou SDH, na zakoupení hasičského materiálu, ve výši 15.000,00 Kč

e)
smlouvu, MMOPP00CXKBA, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Danielou Riesovou 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

  f)
Rozpočtové opatření č. 2012/215



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 88.030,00 Kč








rezerva – kulturní granty




6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
- 40.000,00 Kč








rezerva – sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
- 20.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 148.030,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 148.030,00 Kč








Bludný kámen




(3319,5222,00000000,0020,0000202000000)
+ 40.000,00 Kč








DŽIVIPEN




(4378,5222,00000000,0020,0000170000000)
+ 27.500,00 Kč








Český červený kříž Opava




(5299,5222,00000000,0020,0000159000000)
+ 45.530,00 Kč





1559/45 RM 12
bod 18/45


SDH Zlatníky




(5512,5222,00000000,0020,0000376000000)
+ 15.000,00 Kč








Daniela Riesová




(3429,5212,00000000,0020,0000452000000)
+ 20.000,00 Kč


1560/45 RM 12
bod 19/45
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/216



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Komárov – oprava kaple




(objednávka)




(3322,5171,00000000,0220,0007650000000)
 +   46.968,00 Kč








investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-   46.968,00 Kč







ab)
Kylešovice – fotbalové hřiště – kontejnerová WC - PD




(poplatek)




(3412,6121,00000000,0220,0007657000000)
 +         169,00 Kč







ac)
Zpevněné plochy městských parků - PD




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007962000000)
 +       7.200,00 Kč







ad)
Obslužná komunikace Dolní náměstí – Osvoboditelů - PD




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,0007648000000)
 +     44.000,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-     51.369,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2012/217



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



k usn. 1437/42 c) z 2.7.2012




neinvestiční přijaté transfery z MSK




(0000,4122,00000205,0020,0000000000000)
- 55.679,90 Kč



(0000,4122,49595007,0020,0000000000000)
+ 2.804,00 Kč



(0000,4122,49595010,0020,0000000000000)
+ 14.910,90 Kč



(0000,4122,49595011,0020,0000000000000)
+ 22.713,00 Kč



(0000,4122,49595014,0020,0000000000000)
+ 15.252,00 Kč
1560/45 RM 12
bod 19/45
c)
Rozpočtové opatření č. 2012/218



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování 




rezerva – příprava projekt. žádostí




(6409,5137,00000000,0140,0000000000000)
 - 6.014,00 Kč








projekt „PIMMS CAPITAL“




(2291,5173,00000000,0140,0002478000000)
+ 6.014,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2012/219



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 167.500,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




platy – VPP




(3639,5011,00000000,0192,0002520000000)
+ 125.000,00 Kč



soc. pojištění - VPP




(3639,5031,000000000,0192,0002520000000)
+ 31.250,00 Kč



zdrav. pojištění - VPP




(3639,5032,00000000,0192,0002520000000)
+ 11.250,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2012/220



ve výdajích – odbor majetku




čistění vodního příkopu




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
- 117.600,00 Kč



(2331,5169,00000000,0050,0000000000000)
+ 117.600.00 Kč






  f)
Rozpočtové opatření č. 2012/221



ve výdajích – odbor majetku města



 
oddělení správy a evidence budov




nákup ostat.služeb-znalecké posudky




(3639,5169,00000000,0051,0002525000000)
 + 50.000,00 Kč








opravy a udržování- bytové hospodářství




(3612,5171,00000000,00051,0001035000000)
- 50.000,00 Kč






  g)
Rozpočtové opatření č. 2012/222



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby - opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
 - 21.155,00 Kč








ost. záležitosti pozemních komunikací – opravy a udržování




(2219,5171,00000000,0050,0001029000000)
 + 21.155,00 Kč




1561/45 RM 12
bod 20/45
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, (MMOPP00C4N0P) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janem Bindíkem bytem Opava, Kylešovice a Hanou Glabasniovou bytem Kravaře,  pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky plynu a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 1825/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Přípojky inženýrských sítí pro RD parc.č. 543/2 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, (MMOPP00C4MK4) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Vendulou Klementovou bytem Opava, Suché Lazce,  pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky plynu a přípojky dešťové kanalizace 
do pozemků parc.č. 897/4, 897/1, 898/1 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 149/1 v k.ú. Suché Lazce“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MXB) 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, zastoupenou Martinou Laškovou a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 551, 554 v k.ú. Jaktař 
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Slepá, parc.č. 552, Černohorská, přípojka kNN, č. stavby: IP-12-8011012“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 3.500,00 Kč + DPH


d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MMU) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo, s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 24729035, zastoupenou Petrem Šímou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení vysokého napětí 22 kV na pozemku parc.č. 1054/2 v k.ú. Jakubčovice pro stavbu: "Jakubčovice, propoj VN22 a VN18, číslo stavby IE-12-8000499“ 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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e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MS0) 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. 119 v k.ú. Palhanec pro stavbu: "Opava, Karlovec, Raab, přípojka kNN“ 
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, (MMOPP00C4MNP) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Josefem Wiesnerem 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. 2981 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro stavbu: "Rozšíření NN pro parc.č. 1428, k.ú. Jaktař, ul. Vančurova,
č. stavby: IV-12-8007758/01“ 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, (MMOPP00C4MOK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Mlýnek, s.r.o. se sídlem U Cukrovaru 1663/4a, 747 05 Opava, 
IČ 49577793, jednající Richardem Mlýnkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 1553/2, 2347/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Nová přípojka vody pro objekt č.p. 1663 na pozemku parc.č. 934 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


h)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby (MMOPP00C4MLZ) 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. 2312/1, 389/2, 389/41 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "REKO MS Opava, ul. U Lučního mlýna“ 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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i) 
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4MWG) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, zastoupenou Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava 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 splaškové kanalizace  v pozemcích parc.č. 3205/111, 3205/112 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava-Kylešovice, splašková kanalizace, 2.etapa“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 58.100,00 Kč


j)
nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4MPF) mezi Povodím Odry, státním podnikem 
se sídlem Varenská 49, 70126 Ostrava , Moravská Ostrava, 
IČ 70890021, zastoupenou Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 2872/1, 2872/7, 2872/8 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "Osvětlení cesty pro pěší: most ČD - Globus“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  sazby za 1 m2 rovnajícího se součinu nájemného a koeficientu 5 a za jednorázovou náhradu nájemného ve výši 475,00 Kč/rok dle Ceníku služeb a výkonů Povodí Odry, státního podniku 


k)
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. Klára Popová, Malé Hoštice – parc. 42
2. Bronislava Dragonová, Malé Hoštice – parc.č. 239/2
3. Tomáš Ballok a Šárka Balloková,  Malé Hoštice – parc.č. 375/19
    Zuzana Hadačová, Malé Hoštice 
    Okresní stavební bytové družstvo, Vrchní 27, Opava, Kateřinky, 
    IČ 227528
    Karel Tomáš a Mgr. Daniela Tomášová, Malé Hoštice
4. Jan Boháč a Jan Boháč a Renáta Boháčová, Malé Hoštice – parc.č. 
    470
5. Ing. Miloš Rohovský, Malé Hoštice – parc.č. 471
6. Pavel Ondrášek a Helena Šafarčíková, Malé Hoštice – parc.č. 473
7. Karel Müller a Magdalena Müllerová, Malé Hoštice – parc.č. 532
8. Anna Národová, Malé Hoštice – parc.č. 533



1562/45 RM 12
bod 21/45
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje



umístění kanalizace v pozemcích parc.č. 3035/58, 2345/3, 3189, 1566/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Opava, ul. Pekařská – rekonstrukce kanalizace“  


1563/45 RM 12
bod 22/45
Koncepce a organizace řízení Městských lesů Opava p.o.

Rada města



bere na vědomí



Koncepci a organizaci řízení Městských lesů Opava p.o. pro předložení zastupitelstvu města
 


1564/45 RM 12
bod 23/45
Licenční smlouva na mapový podklad

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BI5FJ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Zeměměřičským úřadem se sídlem Pod sídlištěm 9, P.O.Box 21, 182 11 Praha 8, IČ 60458500, zastoupeným Ing. Petrem Dvořáčkem, vedoucím odboru správy a užití geoinformací



1565/45 RM 12
bod 24/45
Dotační smlouva – Svět techniky


Rada města



doporučuje



zastupitelstvu města Opavy schválit smlouvu MMOPP00BI51H, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Dolní oblastí Vítkovice, zájmovým sdružením právnických osob se sídlem Ruská 2887/101, 706 02 Ostrava – Vítkovice, 
IČ 75125285, jednající Ing. Jiřím Michálkem, Ph. D., předsedou předsednictva s tím, že výše dotace činí 250.000,00 Kč/rok 


1566/45 RM 12
bod 25/45
Obdarování držitelů Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského


Rada města



schvaluje



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



1567/45 RM 12
bod 26/45
Analýza čerpání rozpočtu Slezského divadla Opava, p.o. dle výsledků 
k 30.06.2012



Rada města



doporučuje


zastupitelstvu města Opavy vzít na vědomí Analýzu čerpání rozpočtu Slezského divadla Opava, p.o. dle výsledků k 30.06.2012



1568/45 RM 12
bod 27/45
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje



smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 52/2012/PRI (MMOPP00B10ES) mezi Moravskoslezským krajem, 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 
a Statutárním městem Opava na umístění kanalizačních řadů, kanalizačních přípojek a přípojek NN v pozemcích parc. č. 235, 
parc. č. PK 63, parc. č. 236 v k.ú. Jarkovice a parc. č. 154/1 
v k.ú. Vlaštovičky za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v rámci akce „Vlaštovičky + Jarkovice – splašková kanalizace“ 




1569/45 RM 12
bod 29/45
Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje


a)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4KCM mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ  00300535,zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a EUROMEDIA GROUP k.s. se sídlem Nádražní 896/32,  150 00 Praha 5 - Smíchov, 
IČ 49709895 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 1,3, Opava)


b)
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor a nájmu movitých věcí MMOPP00C4K20 mezi Statutárním městem Opava se sídlem                Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ  00300535,zastoupeným                   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města  a SACON invest s.r.o. se sídlem Švabinského 1700/4,   702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28577710 (nebytový prostor na adrese Ostrožná 46, Opava)









1570/45 RM 12
bod 30/45
Záměry pronájmů

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 108, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 296, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 109, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 365, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na     LV č. 168 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 1 a 3, Opava)




1571/45 RM 12
bod 31/45
Pořadí žadatelů – prodej budovy a pozemků U Opavice 19, Opava

Rada města



schvaluje



pořadí žadatelů na prodej  budovy č.p. 2051, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 1958/4, pozemku parc.č. 1958/4, zastavěná plocha 
a nádvoří, pozemku parc.č. 1958/5, ostatní plocha a pozemku parc.č. 1958/9, zahrada, to vše ležící v části obce Předměstí, zapsané na LV 
č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí, na adrese U Opavice 19, Opava    pro uzavření Kupní smlouvy 

	Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o.

      se sídlem Englišova 526/95, 746 01 Opava
	Schreier Consulting s.r.o.

             se sídlem Vančurova 274, 747 31 Velké Hoštice




1572/45 RM 12
bod 32/45
Cena pozemků v garážištích,  mimo zastavěné plochy

Rada města


 
schvaluje


 
návrh na  cenu 200,00 Kč/m2 za prodej pozemků (mimo zastavěné plochy) v určených garážištích pro předložení zastupitelstvu města







1573/45 RM 12
bod 33/45
Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy 
dne 17. 9. 2012


Rada města



bere na vědomí



upravený návrh  programu 13. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 17. 09. 2012 




1574/45 RM 12
bod 34/45
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu 

Rada města



schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP009TGKO) ke smlouvě o dílo č. 30/2012/PRI (MMOPP009THEB) mezi Statutárním městem Opava a společností FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, 
IČ: 25317628, DIČ: CZ25317628 na prodloužení termínu realizace zakázky malého rozsahu „Černá – vetknutá lávka“



1575/45 RM 12
bod 35/45
Podání žaloby o zaplacení peněžité částky s přísl.

Rada města



rozhodla



o podání žaloby o zaplacení peněžité částky 1.729.660,00 Kč s přísl. s návrhem na vydání platebního rozkazu proti žalovanému Móda Nicole s.r.o., se sídlem Opava, Holasická 1154/2, IČ: 25859641




1576/45 RM 12
bod 36/45
Regionální akční plán regionu Moravskoslezsko

Rada města



schvaluje



Regionální akční plán regionu Moravskoslezsko, oficiální deklaraci: Implementace Regionálního operačního plánu pro region Moravskoslezsko a partnerství v něm 





1577/45 RM 12
bod 37/45
Personální záležitosti

Rada města


1.
zřizuje


a)
2 nová pracovní místa „správce sítě a serverové infrastruktury“ a „správce informačních systémů a databází“ na odboru informatiky MMO s účinností od 1. 10. 2012 


b)
1 nové pracovní místo „ekonom-metodik“ odboru majetku města s účinností od 1. 10. 2012  

c)
1 nové pracovní místo „účetní“ odboru FaRO s účinností od 1. 10. 2012

2. 
stanoví


v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 312 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 12 pracovních míst na veřejně prospěšné práce s účinností od 1. 10. 2012

3.
schvaluje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1. - 2. tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 10. 2012


4.
bere na vědomí


ukončení pracovního poměru pí Ing. Jindřišky Těžké, vedoucí odboru sociálních věcí, dohodou ke dni 31. 8. 2012.

5.
pověřuje


řízením odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy s účinností od 1. září 2012 pí Bc. Ivu Paletovou, vedoucí oddělení sociálních služeb a komunitního plánování tohoto odboru, a to na dobu určitou do nástupu  vedoucí/ho odboru jmenovaného na základě vyhlášeného výběrového řízení



1578/45 RM 12
bod 38/45
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 13.08.2012 
do 27.08.2012



1579/45 RM 12
bod 39/45
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 




1580/45 RM 12
bod 43/45
Dohoda o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých

Rada města



schvaluje



dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových  prostor a věcí movitých MMOPP00C4JW1 mezi Statutárním městem Opava se sídlem               Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným                  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města                                 a Českou republikou – Úřadem práce České republiky se sídlem         Karlovo náměstí 1359/1, 128 01  Praha 2 – Nové Město, IČ 72496991, zastoupeným JUDr. Jiřím Kubešou, generálním ředitelem  (nebytový prostor na adrese Krnovská 71C, Opava)



1581/45 RM 12
bod 44/45
Dodatek č. 6 ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, p.o.


Rada města



doporučuje



zastupitelstvu města schválit upravený Dodatek č. 6 MMOPP00BI4UN ke Zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace ze dne  18. 09. 2007




1582/45 RM 12
bod 45/45
Zřízení pracovní skupiny pro rozpracování koncepce dalšího využití areálu Dukelských kasáren v Opavě

Rada města


1.
zřizuje



dočasnou pracovní skupinu pro rozpracování koncepce dalšího využití areálu Dukelských kasáren v Opavě
1582/45 RM 12
bod 45/45
2.
jmenuje 



členy pracovní skupiny:

- paní Jitku Měchovou
- Mgr. Dalibora Halátka
- Mgr. Ondřeje Kubesu
- pana Lubomíra Fišera
- Doc. PhDr. Jiřího Knapíka, PhD.
- MUDr. Jindřicha Sobotku

s účinností od 4. 9. 2012 do doby zpracování koncepce a jejím schválení v Zastupitelstvu Statutárního města Opavy













1583/45 RM 12
bod 46/45
Jmenování výběrové komise pro výběr ředitele/ředitelky Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace


Rada města



jmenuje



	
a)
předsedkyni výběrové komise pro výběr ředitele/ředitelky Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace:

	Ing. Pavlu Brady, 1. náměstkyni primátora města



b)
členy výběrové komise pro výběr ředitele/ředitelky Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace:

	Prof. PhDr. Zdeňka Jiráska, CSc., primátora města

MUDr. Pavla Vágnera, člena RMO
Mgr. Ondřeje Kubesu, člena ZMO
Ing. Jindřicha Paskera, ředitele Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace
RNDr. Jiřinu Kábrtovou, ředitelku Ostravského muzea, příspěvkové organizace 
	Mgr. Filipa Rohana, ředitele Centra kultury a vzdělání Moravská Ostrava, příspěvkové organizace
Mgr. Jiřího Siostrzonka, Ph.D., ředitele Kulturního domu Dolní Benešov, příspěvkové organizace
Mgr. Petra Rotrekla, sam. prac. prezentace a kultury města kanceláře primátora
p. Pavlínu Majdanicsovou, prac. odd. personálního a mzdového kanceláře tajemníka 












1584/45 RM 12

Návrh na zorganizování akce Cena 17. listopadu za rozvoj občanské společnosti



Rada města



ukládá



primátorovi města, Ing. Mgr. Mathiasové, člence RMO a Opavské kulturní organizaci, p.o. připravit zajištění akce k udělení Ceny 17. listopadu 
za rozvoj občanské společnosti při příležitosti státního svátku 17. listopadu



Z: primátor města
    Ing. Mgr. Mathiasová
    Opavská kulturní organizace, p.o.
T: 17. 11. 2012









 
                   Ing. Pavla Brady  v.r.                                               Daniel Žídek  v.r.
                1. náměstkyně primátora                                            náměstek primátora

