                                                                     27                                                    46. RMO 24. 9. 2012
file_0.png


file_1.wmf


RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

ze 46. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 24. 9. 2012


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 24. 9. 2012 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Mgr. Dalibor Halátek
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Martin Dostál
Hosté
p. Aleš Žižlavský, ředitel TSO s r.o.









































1585/46 RM 12
bod 1/46
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1085 - zastavěná plocha
a nádvoří , k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1497/1 - zastavěná plocha
a nádvoří a parc.č. 1497/7 - zahrada, k.ú. Opava – Předměstí 

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 950 – zahrada, podílu na pozemku
parc.č. 949 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu na pozemku parc.č. 948 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař

d)
záměr směny části pozemku parc.č. 964/1 – ost.pl., nově označené 
dle geometrického plánu jako parc.č. 964/7 – zast.pl.  ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc. č. 878 – zast.pl., nově označené dle geometrického plánu jako parc.č. 878/2 – ost.pl., ost. komunikace, ve vlastnictví Miloše Fraňka, vše v k.ú. Komárov u Opavy

e)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2976 - ost.pl., dle zákresu na snímku katastrální mapy, k.ú. Opava-Předměstí

f)
výpověď nájemní smlouvy uzavřené mezi Jaroslavem Balou                     jako pronajímatelem a VOD Stěbořice jako nájemcem na část pozemku             ve zjednodušené evidenci – původ pozemkový katastr parc.č. 190, označené novým parc.č. 185/10, orná půda, v k.ú. Milostovice za účelem zemědělské prvovýroby – MMOPP009Q3XH





2.
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 178/4 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/52-zastavěná plocha       a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2154/58 – zastavěná plocha     a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/14 – zastavěná plocha    a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/84 – zastavěná plocha    a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/105 – zastavěná plocha    a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/55 – zastavěná plocha    a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/124 – zastavěná plocha    a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/89 – zastavěná plocha    a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí






1586/46 RM 12
bod 2/46
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje



dohodu o činnosti a umístěním stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 337/D/OP/2012 (MMOPP00BFBQX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou Ing. Janem Tlolkou, ředitelem kanalizací týkající se souhlasu s umístěním rekonstruované kanalizace v původní trase kanalizace tj. ve vzdálenosti vnějšího líce potrubí menší než 0,5 m od hrany obrubníků s podmínkou, že v případě nutnosti opravy či výměny předmětných obrubníků nebude SmVaK Ostrava a.s. požadovat jejich vymístění mimo zákonem stanovené ochranné pásmo kanalizace ani v budoucnu, ale bude souhlasit, aby obrubníky byly vedeny ve stejné trase  




1587/46 RM 12
bod 3/46
Dohoda spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy – Dolní náměstí 6,7

Rada města



schvaluje



Dohodu spoluvlastníků budovy o zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví budovy podle § 5 odst. 2 zákona o vlastnictví bytů na budově č.p. 19-objekt k bydlení na pozemku parc. č. 44 a na pozemku               parc.č. 44 zast.pl. a nádvoří a na budově č.p. 20-objekt k bydlení 
na pozemku parc.č. 46/1 a na pozemku parc.č. 46/1 zast.pl. a nádvoří, vše v k.ú. Opava-Město, Dolní náměstí 6,7 



1588/46 RM 12
bod 4/46
Smlouva o zajištění školení a ubytování

Rada města


1. 
revokuje



usnesení č. 1349/41 RM 12 z Rady SMO ze dne 11. 6. 2012 (RMO schvaluje smlouvu o zajištění školení a ubytování, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava, 
IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Statutárním městem Ostrava,  se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupené 
Ing. Petrem Kajnarem, primátorem města)

1588/46 RM 12
bod 4/46
2.
schvaluje


smlouvu o zajištění školení a ubytování, (MMOPP00C6LIV) mezi  
Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Statutárním městem Ostrava,  se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupené ředitelem Městské policie Ostrava Mgr. Zdeňkem Harazimem, orgánu města





1589/46 RM 12
bod 5/46
Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 18.5.2007


Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 18.5.2007, (MMOPP00C2316), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,  se sídlem Ostrava, 28.října 169, PSČ 709 45, IČ 45193665, zastoupena prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem na základě pověření uděleného představenstvem dne 20.2.2007





1590/46 RM 12
bod 6/46
Výpověď Smlouvy o poskytování servisních služeb na městském kamerovém systému v Opavě

Rada města



odročuje



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


















1591/46 RM 12
bod 7/46
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1. 
revokuje



usnesení č.1324/40 RM 12 p) ze dne 28.05.2012 (Rada města schvaluje  smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C7LGS) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Josefem Krečmerem bytem U Dráhy 14, 747 05 Opava-Kateřinky a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva pro umístění přípojky veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 1985/21 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 452 – VO prodloužené Mostní a přeložky silnice III/01129“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
10.000,00 Kč + DPH)




2. 
schvaluje


a) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C7LGS_upr) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Josefem Krečmerem bytem U Dráhy 14, 747 05 Opava-Kateřinky a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva pro umístění přípojky veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 1985/21 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 452 – VO prodloužené Mostní a přeložky silnice III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MD3) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Evou Lasákovou bytem Opava, Kateřinky,  pro umístění podzemního vedení přípojky vody pozemku parc.č. 1813/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Vodovodní přípojka pro stávající RD č.p. 462 na ul. Joži Davida v Opavě Kylešovicích“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
1591/46 RM 12
bod 7/46
c)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4M7X) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jaroslavem Rončkou bytem Opava, Kylešovice,  
pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky plynu,  přípojky dešťové a splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 1854 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu 
na pozemcích parc.č. 1799/4, 1799/3 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6.000,00 Kč + DPH

d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4M4C) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností REZIDENCE MENDLOVA s.r.o. se sídlem Nerudova 25a, 746 01 Opava, IČ 27855929, jednající Ivanem Molínem, jednatelem,  pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky plynu do pozemku parc.č. 2702/218 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Rezidence Mendlova parc.č. 2704/10, 2704/1 v k.ú. Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

e)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4M9N) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Radmilou Valyóvou bytem Opava, Jaktař,  
pro umístění podzemního vedení přípojky vody a kanalizační přípojky v pozemku parc.č. 322 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Vodovodní, kanalizační a plynová přípojka pro proj. rodinný dům na pozemku parc.č. 346, 347 v k.ú. Jaktař – vodovodní a kanalizační přípojka“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH

f)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4M8S) 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 Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 1, 657 02 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím operativní správy sítí - Ostrava a Jaromírem Volným, technikem plynárenských zařízení specialistou – Ostrava a Radmilou Valyóvou, bytem Opava, Jaktař pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 322 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc.č. 346, 347 v k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MR5) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností NOVUS BIKE s.r.o. se sídlem Hlavní č.ú. 266, 747 81 Otice, 
IČ 25821229, jednající Vlastou Kalužíkovou, jednatelkou,  pro umístění podzemního vedení přípojky plynu do pozemku parc.č. 2981 v k.ú. Opava - Předměstí a podzemního vedení NTL domovního plynovodu 
do pozemku parc.č. 2202/2 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "Výrobní hala NOVUS BIKE, stavební úpravy, Opava – Předměstí parc.č. 2202/5, 2202/2, 2981 – přípojka plynu“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
1591/46 RM 12
bod 7/46
h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MVL) 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 1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, jednající Ing. Petrem Hudcem,  pro umístění podzemního komunikačního vedení v pozemcích parc.č. 492/1, 565/5 v k.ú. Opava – Město a parc.č. 2896/8, 2896/9, 2896/10, 2896/11, 3028 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava 75002 Zeyerova 75086 Hradecká, IRN 108542/2011 108541/2011“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 89.900,00 Kč + DPH

i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4M57) 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 Andreou Praskovou, DiS, 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 nízkého napětí na pozemcích parc.č. 897/1, 898/1, 898/3 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: "Suché Lazce, Přerovecká, Halška,  přípojka vNN, č. stavby: IP-12-8012419“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

j) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MFT) 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 Kateřinou Kurečkovou, projektantkou 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 podzemního vedení nízkého napětí a elektrické pojistkové skříně na pozemcích parc.č. 2308/18, 2324/11 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Hlučínská, 20 RD, rozšíření kNN, č. stavby: IV-12-8002000“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH

k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MEY) 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 Kateřinou Kurečkovou, projektantkou 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 podzemního vedení nízkého napětí a elektrické pojistkové skříně na pozemku parc.č. 183 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: "Suché Lazce, Přerovecká, 4 RD, rozšíření kNN, č. stavby: IV-12-8006573“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 9.900,00 Kč + DPH

l) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MUQ) 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 IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS 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. 1825/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Staňkova 2751/7, Sabo, smyčka kNN, č. stavby: IV-12-8006071“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
2.500,00 Kč + DPH
1591/46 RM 12
bod 7/46
m)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MIE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o., Baarova 15, 140 00 Praha 4, Michle, zastoupenou Simonou Mlýnkovou pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 2739/5 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "M-063-2-3670 Opava, Těšínská ul., TQM – Model Obaly, ÚR“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

n)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MJ9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o., Baarova 15, 140 00 Praha 4, Michle, zastoupenou Simonou Mlýnkovou pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 95 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "M-073-2-6150 Opava, Jaktař, 
ul. Pavlovského, 18 RD, ÚPS“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH

o)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MQA) mezi  Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 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 společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva aIng. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění přeložky vodovodu DN 350 v pozemcích parc.č. 2799/1, 3205/20 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat“ stavební objekt „C 352 – přeložka vodovodu DN 350 v km 1,042“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH

p)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4M62) 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 pozemcích parc.č. 2965/3, 2966 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Prodloužení středotlakého plynovodu Opava, Předměstí č.p. 2906, Lepařova 8 BKS 
č. 57/2010/1310000472 – OPAVA REAL s.r.o.“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH  

q)
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:
Jiří Schöner, Malé Hoštice – parc.č. 32/7 v k.ú. Malé Hoštice
1591/46 RM 12
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r) 
smlouvu o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o právu věcného břemene číslo OP-124-12-11-Va, (MMOPP00BFBW3) mezi  Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 -Nusle, IČ 65993390 zastoupeným Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy 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 kabelového vedení světelně signalizačního zařízení do pozemku parc.č. 972/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Opava- Komárov, Výstavba SSZ křižovatky silnic I/11 (ul. Ostravská) x MK Dlouhá vč. přechodu 
pro chodce u ul. Kravařovské“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovené metodikou ŘSD ČR 

s) 
dodatek č. 1 (MMOPP00BFBYT) ke smlouvě o právu provést stavbu uzavřené dne 26. 11. 2009 (MMOPP008DBTN) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností BREDA & WEINSTEIN a.s. se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5, Smíchov, IČ 28217063 zastoupenou Radimem Bajgarem, členem představenstva týkající 
se práva provést stavbu také na pozemcích parc.č. 2956 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 589/1 v k.ú. Opava – Město a realizací stavby 
s názvem „Stavební úprava parterů západní části historického centra města Opavy, Části ulic Pivovarská, Kasárenská, Na Valech“ v rámci stavby „Společenské centrum Breda & Weinstein, Opava”


1592/46 RM 12
bod 8/46
Dodatek č. 14 ke smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o.

Rada města



schvaluje



dodatek č. 14 (MMOPP00C4MHJ) ke Smlouvě o nájmu nemovitého 
a movitého majetku uzavřené dne 5. 5. 2005 (MMOPP0028HRE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti




1593/46 RM 12
bod 9/46
Bezúplatný převod majetku Zařízení školního stravování Opava

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 2 písm. d) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava bezúplatný převod přebytečného a neupotřebitelného movitého majetku Základní škole 
a Mateřské škole Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace



1594/46 RM 12
bod 10/46
Zřízení Školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace

Rada města


1.
vydává



volební řád Školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace


2.
schvaluje



Zřizovací listinu Školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace


3.
jmenuje


třetinu členů Školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace:
	Ing. Tomáš Kozelek, referent odboru školství



1595/46 RM 12
bod 11/46
Záměr pronájmu


Rada města



schvaluje



záměr pronájmu pozemku parc. č. 1070/1, ostatní plocha, o výměře 
12 060 m2, k. ú. Kylešovice, na pozemku je vybudováno fotbalové hřiště s umělým travnatým povrchem




1596/46 RM 12
bod 12/46
Personální záležitosti

Rada města


1.
zřizuje



1 nové pracovní místo na poloviční úvazek na dobu určitou v délce  jednoho roku - „správce objektu Kulturní dům Na Rybníčku“ zařazené pod odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov, s účinností 
od 15. 10. 2012 


2.
ukládá


odboru majetku města do konce měsíce srpna 2013 vyhodnotit potřebnost tohoto pracovního místa

Z: vedoucí odboru majetku města
T: srpen 2013
1596/46 RM 12
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3. 
stanoví


v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 312,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 12 pracovních míst na veřejně prospěšné práce s účinností od 15. 10. 2012


4.
schvaluje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanou změnou dle bodu 1 a 3 tohoto usnesení, a to s účinností od 15. 10. 2012




1597/46 RM 12
bod 14/46
Kulturní komise Rady Statutárního města Opavy – jmenování člena

Rada města



jmenuje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění pro volební období 2010 – 2014:



členem Kulturní komise Rady Statutárního města Opavy:
p. Dominika Janků

s účinností od 25.9.2012



1598/46 RM 12
bod 15/46
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 65/2012/PRI (MMOPP00B10MO) mezi Šárkou Rychtarovou, Opava - Podvihov 
a Statutárním městem Opava na bezúplatné umístění kanalizačního potrubí v pozemku parc. č. 40/1 v k.ú. Podvihov v rámci akce „Kanalizace Podvihov - V Loukách“                


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 66/2012/PRI (MMOPP00B10OE) mezi Radkou Cejpkovou, Opava - Podvihov 
a Statutárním městem Opava na bezúplatné umístění kanalizačního potrubí a kontrolních šachtic v pozemcích parc. č. 40/2 a 37 v k.ú. Podvihov v rámci akce „Kanalizace Podvihov - V Loukách“                


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 67/2012/PRI (MMOPP00B10KY) mezi Michalem Ševčíkem, Opava - Podvihov 
a Statutárním městem Opava na bezúplatné umístění kanalizačního potrubí a kontrolních šachtic v pozemcích parc. č. 32/2 a 36 v k.ú. Podvihov v rámci akce „Kanalizace Podvihov - V Loukách“                

1598/46 RM 12
bod 15/46
d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 68/2012/PRI (MMOPP00B10NJ) mezi Zdeňkem Hozou a Evou Hozovou Opava - Podvihov a Statutárním městem Opava na bezúplatné umístění kanalizačního potrubí, kontrolních šachtic a retenční nádrže v pozemcích parc. č. 26/1, 26/2 a 26/3 v k.ú. Podvihov v rámci akce „Kanalizace Podvihov - V Loukách“                
           

e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 69/2012/PRI (MMOPP00B10LT) mezi Emilem Střílkou, Opava - Podvihov a Statutárním městem Opava na bezúplatné umístění výústního objektu kanalizace v pozemcích parc. č. 11/1 a 11/2 v k.ú. Podvihov v rámci akce „Kanalizace Podvihov - V Loukách“                



1599/46 RM 12
bod 16/46
Dodatky k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

Rada města



schvaluje

a)
prodloužení 1 pracovního místa „koordinátor veřejné služby“, zařazeného 
na odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy  na dobu určitou  do 31. 3. 2013  


b)
prodloužení 1 pracovního místa „koordinátor veřejné služby“, zařazeného 
na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  na dobu určitou  do 30. 4. 2013  


c)
prodloužení 1 pracovního místa „koordinátor veřejné služby “ zařazeného 
na  Městské části Opava-Malé Hoštice na dobu určitou do 31. 3. 2013 


d)
prodloužení 10 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“  na dobu určitou  do 30. 11. 2012 na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  


e)
dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-8/2012 ze dne 28. 3. 2012 (MMOPP00BHWFN) uzavřenou  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, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky 


f)
dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-9/2012 ze dne 20. 4. 2012 (MMOPP00BHWES) uzavřenou  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, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky


 
1599/46 RM 12
bod 16/46
g)
dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-10/2012 ze dne 28. 3. 2012 (MMOPP00BHWC2) uzavřenou  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, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky


h)
dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-11/2012 ze dne 28. 3. 2012 (MMOPP00CXJR9) uzavřenou  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, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky


 i)
Rozpočtové opatření č. 2012/223



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0002520000000)
+ 174.250,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0002520000000)
+ 30.750,00 Kč






Ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PAM 




Veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
+ 130.038,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0192,0002520000000)
+ 22.948,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0192,0002520000000)
+ 32.509,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0192,0002520000000)
 + 5.737,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0192,0002520000000)
+ 11.703,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0192,0002520000000)
+ 2.065,00 Kč





j)
Rozpočtové opatření č. 2012/224



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00CXJR9)



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000081)
+ 25.500,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000081)
+ 4.500,00 Kč






ve výdajích –  městská část Malé Hoštice




veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0810,0002520000000)
+ 19.030,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0810,0002520000000)
+ 3.358,00 Kč
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veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0810,0002520000000)
+ 4.757,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0810,0002520000000)
+ 840,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0810,0002520000000)
+ 1.713,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0810,0002520000000)
+ 302,00 Kč



1600/46 RM 12
bod 17/46
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/225



v  příjmech - finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ERDF)




(0000,4116,53515319,0020,0007898000000)
 + 1.661.132,05 Kč








neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)




(0000,4113,53190001,0020,0007898000000)
+ 97.713,65 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Městské sady Opava - zeleň




k fa. MMOPP00BI1SI




(3745,5171,53515319,0220,0007898000000)
+ 1.456.112,05 Kč



(3745,5171,53190001,0220,0007898000000)
+ 85.653,65 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007898000000)
- 1 541.765,70 Kč



- finanční a rozpočtový odbor




Splátka úvěrového rámce




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 1.758.845,70 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2012/226



v  příjmech - finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 




(0000,4116,00014005,0020,0002448000000)
+ 55.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




Program prevence kriminality v roce 2012




projekt : Vzdělávání strážníků




nákup služeb




(4349,5169,00014005,0030,0002448000000)
+ 49.300,00 Kč




(4349,5169,00000000,0030,0002448000000)
+ 10.900,00 Kč
1600/46 RM 12
bod 17/46


nákup materiálu




(4349,5139,00014005,0030,0002448000000)
+ 5.700,00 Kč 



(4349,5139,00000000,0030,0002448000000)
+ 1.400,00 Kč








- finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 12.300,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2012/227



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Jižní obchvat – Hradecká – Těšínská




(RM 2771/79 RM 10  z 8/6)




(2212,6121,00000022,0220,0007921000000)
 +   2.589.067,20 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007921000000)
 +      980.511,60 Kč








investice 




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-   3.569.578,80 Kč







cb)
Jaktař – zastávka MHD (Palhanec) 




(2219,6121,00000000,0220,0007735000000)
 -      266.818,08 Kč







cc)
ŠJ MŠ Šrámkova 6 – rekonstrukce kuchyně




(úprava položky)




(3141,6121,00000000,0220,0007973000000)
 -    1.724.133,00 Kč



(3141,6122,00000000,0220,0007973000000)
 +    1.497.674,00 Kč



(3141,5137, 00000000,0220,0007973000000)
        + 212.931,00 Kč     



investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+      280.346,08 Kč








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




(úprava č. org.)




(3631,5171,00000022,0220,0007686000000)
-          0,71 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007687000000)
+          0,71 Kč







ce)
Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - západ




(úprava č. org. a položky)




(3631,5171,00000022,0220,0007686000000)
-          0,42 Kč



(3631,6121,00000022,0220,0007686000000)
-          0,11 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007687000000)
+          0,53 Kč








1600/46 RM 12
bod 17/46

cf)
Zpevněné plochy městských parků




(úprava položky)




(2219,6121,00000022,0220,0007962000000)
-   345.600,00 Kč



(2219,6122,00000022,0220,0007962000000)
+   345.600,00 Kč





d)
Rozpočtové opatření č. 2012/228



ve výdajích – odbor informatiky




Záloha na volby do Senátu parlamentu ČR a do zastupitelstev krajů




pronájem výpočetní techniky




(6115,5164,00098193,0170,0000000000000)
+ 290.000,00 Kč








- finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 290.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2012/229



v příjmech – odbor rozvoje a strategického 




plánování




Partnerství Opavy v programu URBACT II, projektu REPAIR  (3.745,44 EUR)




(3613,2324,00000000,0140,0002443000000)

+ 91.471,14 Kč







ve výdajích – finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 91.471,14 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2012/230



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek  MŠ Zborovská




(3111,5331,00000020,0030,0001000000006)
 + 54.544,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 54.544,00 Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2012/231



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




OOV - průvodcování




(2143,5021, 00000000,0192,0001097000000)
 - 17.000,00 Kč








OOV – měsíčník Hláska




(3349,5021,00000000,0192,0001057000000)
+ 17.000,00 Kč










1600/46 RM 12
bod 17/46
h)
Rozpočtové opatření č. 2012/232



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HKR




JSDH - občerstvení




(5512,5175,00000000,0193,0002530000000)
+ 30.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 30.000,00 Kč






  i)
Rozpočtové opatření č. 2012/233



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 5.657,00 Kč







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




vratky přeplatků – pronájmy pozemků




(6409,5909,00000000,0052,0009050000000)
 + 5.657,00 Kč






  j)
Rozpočtové opatření č. 2012/234



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby - opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
 - 4.815,00 Kč








silnice – opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
 + 4.815,00 Kč





  k)
Rozpočtové opatření č. 2012/235



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby – nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
 - 50.000,00 Kč



neplánované platby – opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
 + 50.000,00 Kč





  l)
Rozpočtové opatření č. 2012/236



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




sportovní zařízení v majetku obce – opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0050,0000000000000)
 - 1.292,00 Kč








silnice – opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
 + 1.292,00 Kč






1600/46 RM 12
bod 17/46
  m)
Rozpočtové opatření č. 2012/237



ve výdajích – odbor sociálních věcí




komunitní plánování – nákup ostatních služeb




(4349,5169,00000000,0040,0001027000000)
 - 24.500,00 Kč








komunitní plánování – ostatní osobní výdaje




(4349,5021,00000000,0040,0001027000000)
 + 24.500,00 Kč






  n)
Rozpočtové opatření č. 2012/238



ve výdajích – městská policie




bezpečnost a veřejný pořádek – prádlo, oděv a obuv




(5311,5134,00000000,0110,0000000000000)
 - 80.000,00 Kč








autoprovoz – pohonné hmoty




(5311,5156,00000000,0110,0002555000000)
 + 80.000,00 Kč






  o)
Rozpočtové opatření č. 2012/239



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijetí dotace z rozpočtu ministerstva vnitra - projekt „Město Opava-procesní analýza, projektové řízení, komunikace“




(0000,4116,33514013,0020,0002472000000)
+ 329.492,70 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
+ 329.492,70 Kč



1601/46 RM 12
bod 18/46
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00CXJZ5 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Občanským sdružením Mažoretky AMA Opava se sídlem Opavská 860/88, 747 21 Kravaře, IČ 22756035, zastoupeným Ing. Evou Mašikovou, předsedkyní a Ing. Danielem Štěpánkem, místopředsedou na přepravu mažoretek 
na soutěže v rámci zahraničí (ME v Opole a Europen Grand Prix), ve výši 30.000,00 Kč 

1601/46 RM 12
bod 18/46
b)
smlouvu MMOPP00CXK0T mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Maticí slezskou, místním odborem v Opavě se sídlem Matiční 2a, 746 01 Opava, 
IČ 00534366, zastoupenou Ing. Jaromírem Breuerem, předsedou, na náklady související s pořádáním koncertu se skupinou Giňovci, ve výši 20.000,00 Kč

c)
smlouvu MMOPP00CXJYA mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pěveckým sdružením slezských učitelek se sídlem Liptovská 11, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ 26642697, zastoupeným Bc. Alenou Řehulkovou, statutárním zástupcem, na dopravu na festival v polských Katovicích, ve výši 8.500,00 Kč


  d)
Rozpočtové opatření č. 2012/240



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace – sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 30.000,00 Kč








Mažoretky AMA




(3421,5222,00000000,0020,0000377000000)
+ 30.000,00 Kč








Dotace – sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
- 28.500,00 Kč








Matice slezská




(3316,5222,00000000,0020,0000206000000)
+ 20.000,00 Kč








Pěvecké sdružení slezských učitelek




(3312,5222,00000000,0020,0000222000000)
+ 8.500,00 Kč


1602/46 RM 12
bod 19/46
Dotace ostatní a dary

Rada města


1.
schvaluje 



finanční dar do veřejné sbírky vyhlášené obcí Dolní Vilémovice 142, 675 52 Lipník, IČ 00289302, ve výši  10.000,00 Kč


2.
neschvaluje 


finanční dotaci Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, na 13.ročník soutěže „RALLYE Slezská nemocnice Opava“


3. 
ukládá


odboru finančnímu a rozpočtovému zabezpečit provedení příslušné platby dle bodu 1. tohoto usnesení

1602/46 RM 12
bod 19/46
4. 
schvaluje


Rozpočtové opatření č. 2012/241



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 10.000,00 Kč








Obec Dolní Vilémovice - veřejná sbírka (dům Jana Kubiše)




(3319,5321,00000000,0020,0000453000000)
+ 10.000,00 Kč



1603/46 RM 12
bod 20/46
Smlouva o poskytnutí služby – Svatováclavský hudební festival


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BI4LW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  Svatováclavským hudebním festivalem, o.s. se sídlem Smeralova 6,  702 00 Ostrava, 
IČ 26632578 zastoupeným Mgr. Igorem Františákem, PhD., předsedou občanského sdružení




1604/46 RM 12
bod 21/46
Dodatek č. 1 ke smlouvě o realizaci Vánočních jarmarků


Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 MMOPP00BI4K1, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a RK Invest s.r.o. s místem podnikání Dornych 420/2a, 617 00 Brno, IČ 26219140



1605/46 RM 12
bod 22/46
Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Elektronizace zadávání veřejných zakázek SMO“ – výsledné pořadí

Rada města


1.
vylučuje


a)
uchazeče č. 1 – AGENTURA KDV CZECH v.o.s., se sídlem Slovenská 539/12, 772 00  Olomouc, kontaktní adresa: Mišákova 15, 772 00 Olomouc, z důvodu neúplnosti nabídky a nesplnění zadávacích podmínek

1605/46 RM 12
bod 22/46
b)
uchazeče č. 2 – SKY Design.cz – Rostislav Mička, se sídlem:  Hornická 5, 748 01  Hlučín, z důvodu, že nabídka nevyhověla kontrole úplnosti dle § 71 odst. 9 zákona č. 137/2006 Sb.

2. 
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81 zákona:
	QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00  Brno, kontaktní adresa: Heršpická 913/5 639 00  Brno, IČ: 26262525

B2B CENTRUM a.s., Starochodovská 1359/76, 149 00  Praha 4 – Chodov, IČ: 25591339


b)
výběr nabídky uchazeče  QCM, s.r.o., Bellova 370/40, 623 00  Brno, kontaktní adresa: Heršpická 913/5 639 00  Brno, IČ: 26262525, která byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější




1606/46 RM 12
bod 23/46
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem „Statutární město Opava, MČ Podvihov – cisternová automobilová stříkačka“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města



schvaluje






a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, v tomto pořadí:
	Továrna hasicí techniky, s.r.o., Starohradská 316, 572 01  Polička

SPS – VKP s.r.o., Tovární 123, 538 21  Slatiňany


b)
v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, o výběru nabídky uchazeče Továrna hasicí techniky, s.r.o., 
se sídlem Starohradská 316, 572 01  Polička, IČ: 46508147, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

c)
smlouvu, (MMOPP00BV2EK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Továrna hasicí techniky, s.r.o., se sídlem Starohradská 316, 572 01  Polička, IČ: 46508147, zastoupenou Jaroslavem Lorencem, jednatelem společnosti 











1607/46 RM 12
bod 24/46
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení s názvem „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část – DÚR“ – smlouva  

Rada města



schvaluje 



upravenou smlouvu o dílo MMOPP0032LD9 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., se sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 42767377 za cenu nejvýše přípustnou 7.390.360,00 Kč bez DPH
 



1608/46 RM 12
bod 25/46
Pravidla Rady statutárního města Opavy k vydávání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území statutárního města Opavy

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 1694/44 RM ze dne 15.2.2005
(RMO uložila odboru dopravy předkládat na zasedání rady města žádosti 
o zřízení vyhrazených parkovacích míst na území města Opavy)


2. 
schvaluje



Pravidla Rady statutárního města Opavy k vydání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území statutárního města Opavy (dle varianty A – 15 %)



1609/46 RM 12
bod 26/46
Pořadí žadatelů – pronájem KD Na Rybníčku

Rada města



schvaluje



pořadí žadatelů na pronájem budovy č.p. 380, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 519, pozemku parc.č. 519, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 520/1, ostatní plocha, pozemku parc.č. 520/2, ostatní plocha a pozemku parc.č. 520/3, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Předměstí, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí, na adrese Na Rybníčku 43, 746 01 Opava, pro uzavření  smlouvy o nájmu Kulturního domu Na Rybníčku
	Mgr. Rostislav Tomáš, Martin Švub, Martin Kubík, DiS.

2.   JOSH trade s.r.o.
             se sídlem Fügnerova 943/5, 747 05 Opava – Kateřinky
3.   U plus U, spol. s r.o.
      se sídlem Krnovská 218/137, 747 07 Opava - Jaktař 

1610/46 RM 12
bod 27/46
Záměr výpůjčky pozemku – Liptovská 21, Opava

Rada města



schvaluje



záměr výpůjčky pozemku parc.č. 1153/99, ostatní plocha, zapsaný 
na LV č. 1388, katastrální území Kylešovice, na adrese Liptovská 21, Opava



1611/46 RM 12
bod 28/46
Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4JYR mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónika Czech Republic, a.s.  se sídlem  Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, IČ 60193336, zastoupenou Ing. Pavlem Prokešem na základě pověření ze dne 5.4.2012 (nebytový prostor na adrese Liptovská 21, Opava)









b)
smlouvu o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4K3V mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Coca – Cola HBC Česká republika, s.r.o.  se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje, IČ 41189698, zastoupenou Markétou Tusisovou na základě plné moci ze dne 4.6.2012 (nebytový prostor na adrese Krnovská 71B, Opava)


c)
smlouvu o nájmu Kulturního domu Na Rybníčku MMOPP00C4JTG mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Rehos – REstaurants, HOtelS s.r.o. 
se sídlem Šalounova 494/43, 703 00 Ostrava–Vítkovice, IČ 28586417, zastoupenou Martinem Švubem, jednatelem společnosti (komplex Kulturního domu Na Rybníčku na adrese Na Rybníčku 43, Opava)



1612/46 RM 12
bod 29/46
Záměry pronájmu

Rada města



schvaluje


a)
zrušení záměru pronájmu restaurace Domu umění včetně Moravské kaple, to vše situované v budově č.p. 417, objekt občanského vybavenosti ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 348, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Opava – Město, zapsané na LV č. 168, nebytový prostor na adrese Pekařská 12, 746 01 Opava
1612/46 RM 12
bod 29/46
b)
záměr pronájmu restaurace Domu umění včetně Moravské kaple, to vše situované v budově č.p. 417, objekt občanského vybavenosti ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 348, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Opava – Město, zapsané na LV č. 168, nebytový prostor na adrese Pekařská 12, 746 01 Opava



1613/46 RM 12
bod 30/46
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo 267/11

Rada města



schvaluje


 a)
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo číslo 267/11, MMOPP00BV2CU mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a F.S.C.Bezpečnostní poradenství, a.s. se sídlem Vítkovická 20/1994, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 25884646, zastoupena Ing.Miroslavem Fryšarem, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti





b)
Rozpočtové opatření č. 2012/242



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 300.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HKR




analýza rizik




(5272,5169,00000120,0193,0000000000000)
+ 300.000,00 Kč


1614/46 RM 12
bod 31/46
Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města Opavy na rok 2012/2013

Rada města



schvaluje



Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města Opavy na rok 2012/2013



1615/46 RM 12
bod 32/46
Kupní smlouva – prodej NB

Rada města



schvaluje



kupní smlouvu, (MMOPP00B1R0H), mezi Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a panem Lubomírem Fišerem, bytem Opava 5 ve výši 850,00 Kč 

1616/46 RM 12
bod 33/46
Dodatek č. 39 ke smlouvě č. SWR/95/11


Rada města



schvaluje



dodatek č. 39 ke smlouvě č. SWR/95/11, (MMOPP00B1QVY), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Lužná 2, 
160 00 Praha 6, IČ:	62587978, DIČ:	CZ62587978, zastoupené jednatelem 
Ing. Jiřím Matouškem za cenu 14.400,00 Kč



1617/46 RM 12
bod 34/46
Úrazové pojištění hasičů

Rada města



schvaluje



pojistnou smlouvu č. 607049365 (MMOPP00ANBIM), mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Allianz pojišťovnou a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, 
IČ 47115971, zastoupenou Martinou Nytrovou, pracovnicí společnosti SATUM CZECH s.r.o. na základě plné moci ze dne 26.07.2010



1618/46 RM 12
bod 35/46
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 27.08.2012 
do 18.09.2012
 


1619/46 RM 12
bod 36/46
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 





1620/46 RM 12
bod 39/46
Pověření

Rada města


1.
svěřuje



v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru majetku města Magistrátu města Opavy působnost rozhodovat při naplňování Nájemní smlouvy, uzavřené mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností BQZ Moravia, a.s.,     se sídlem Praha 5, Smíchov, Rozkošného 1058/3, PSČ: 150 00,                   IČ: 26788802, jakožto nájemcem dne 28.6.2012 (dále jen „Nájemní smlouva“):
	o uzavírání trojdohod dle vzoru uvedeného v příloze č. 4 Nájemní smlouvy ve smyslu článku II. odst. 6 Nájemní smlouvy 

o jiném způsobu ukončení nájmu stávajících nájemců ve smyslu článku II. odst. 6 Nájemní smlouvy 


2.
schvaluje


pověření pro Mgr. Bc. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město Opavu: 
	jednal a podepisoval trojdohody dle bodu 1 písm. a) tohoto usnesení 

jednal a podepisoval příslušné listiny za účelem skončení nájmu stávajících nájemců jiným způsobem dle bodu 1 písm. b) tohoto usnesení 
jednal a podepisoval příslušné listiny při plnění závazků Statutárního města Opavy uvedených v článku II. odst. 5 Nájemní smlouvy, zejména aby vyzýval společnost BQZ Moravia, a.s. k převzetí částí předmětu nájmu, u nichž skončil nájem stávajících nájemců, a aby tyto uvolněné části předmětu nájmu na základě předávacích protokolů předával společnosti BQZ Moravia, a.s. dle přiloženého návrhu 



1621/46 RM 12

Pracovní cesta – Mgr. Bc. Ondřeje Kubesy

Rada města



nepřijala usnesení


k vyslání  Mgr. Bc. Ondřeje Kubesy na zahraniční pracovní cestu  ve dnech 28. – 30. října 2012 

 








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

