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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 22. 10. 2012 se zúčastnili
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7
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prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	
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pan Petr Baránek
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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. Jiří Lehnert
Mgr. Tomáš Kubný






































1639/48 RM 12
bod 1/48
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
nájemní smlouvu PID MMOPP009Q4AH mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Jiřím Bokišem a Sonjou Bokišovou, Evou Němcovou, Alenou Tesařovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 471/1 a 471/2 v kat. území Opava-Předměstí 
za cenu ve výši 14.490,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

b)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP009Q49M mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Jiřím Baranem jakožto výpůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 747/1 v kat. území Komárov u Opavy specifikovaná zákresem na snímku katastrální mapy 

c)
nájemní smlouvu PID MMOPP009Q44B mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Ivanem a Ludmilou Gjonličovými jako nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží  parc.č. 2530/303 v k.ú. Opava-Předměstí za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

d)
nájemní smlouvu PID MMOPP009Q456 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Rudolfem Dombrovským jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2506/5 v k.ú. Opava    -Předměstí za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00,Kč/m2/rok (cena dle zásad)

e)
dodatek č. 2 PID MMOPP00ANA0B ke smlouvě o výpůjčce mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Moravskoslezským krajem jakožto vypůjčitelem 

f)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/54 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2663/30 – zahrada, dle zákresu 
ve snímku katastrální mapy, k.ú. Opava –Předměstí


h)
záměr směny části pozemku parc.č. 6 – zahrada, označené dle geometrického plánu jako díl „a“ ve vlastnictví Statutárního města Opavy
za pozemek parc. č. PK 1,  ve vlastnictví Schneiderové Jany, vše
v k.ú. Zlatníky u Opavy 


i)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2704/8 – ostatní plocha, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, k.ú. Opava –Předměstí

j)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 207/1-zahrada, k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku parc.č. 207/1-zahrada,  k.ú. Opava-Předměstí

l)
výši kupní ceny dohodou - 700.000,00 Kč za výkup pozemku parc.č. 752/99, částí pozemku parc.č. 752/1 nově označených dle geometrického plánu jako parc.č. 752/108, parc.č. 752/109, 752/110, 752/112 a části pozemku
parc.č. 3037/2 nově označené dle geometrického plánu jako parc.č. 3037/3, vše v k.ú. Opava – Předměstí


1639/48 RM 12
bod 1/48
2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/66 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2625/32 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1720 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy


1640/48 RM 12
bod 2/48
Zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ v MČ Opava – Komárov

Rada města



schvaluje



zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou s účinností  od 01.11.2012 do 31.10.2013 na MČ Opava-Komárov


1641/48 RM 12
bod 3/48
Oprava školské příspěvkové organizace

Rada města



schvaluje



vyúčtování účelové dotace poskytnuté Základní škole a Mateřské škole Opava-Komárov – příspěvková organizace, schválené dne 30.07.2012, usnesením č. 1465/43 RM 12


1642/48 RM 12
bod 4/48
Havarijní stav střechy Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2

Rada města



schvaluje



navýšení provozního prostředku Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace v celkové výši 140.108,00 Kč vč. DPH na opravu havarijního stavu střechy


1643/48 RM 12
bod 5/48
Navýšení cílové kapacity Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace


Rada města



schvaluje



navýšení cílové kapacity školní družiny při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace ze současného počtu 30 žáků na 60 žáků s účinností od 01.09.2013

1644/48 RM 12
bod 6/48
Rámcová smlouva o poskytnutí zboží a služeb - skútry

Rada města



schvaluje



Rámcovou smlouvu o poskytnutí zboží a služeb (MMOPP00C234R), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou Burda Lukáš,  se sídlem Opava 6, 
Na pomezí 57, 746 06 Opava 6, IČ 63304970, zastoupenou Lukášem Burdou



1645/48 RM 12
bod 7/48
Rámcová smlouva o zajištění dodávek výstrojních součástí pro Městskou policii Opava

Rada města



schvaluje


a)
Rámcovou smlouvu o zajištění dodávek výstrojních součástí pro Městskou policii Opava, (MMOPP00C23KJ), mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr.Zdeňkem Jiráskem, CSc.,primátorem města 
a s dodavatelem XENA Praha s.r.o., se sídlem Nad Spádem 20/641, 
Praha 4-Podolí, PSČ 140 00, IČ 49613791, zastoupená Ing. Mirko Strašíkem a Jakubem Honzíkem, jednateli společnosti





b)
Rámcovou smlouvu o zajištění dodávek výstrojních součástí pro Městskou policii Opava (MMOPP00C23JO), mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a firmou BANNER s.r.o.,  se sídlem Vaníčkova 22, Sezimovo Ústí, 
391 01, IČ 46682821, zastoupené Ing. Milanem Jeníčkem, jednatelem



1646/48 RM 12
bod 8/48
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje



smlouvu o právu provést stavbu č. 71/2012/PRI (MMOPP009TIAO) mezi společností Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 a Statutárním městem Opava 
na pozemcích parc. č. 2181/17, parc. č. 2256/11, parc. č. 2256/9 a parc. 
č. 2407/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy, a to cyklistické stezky v rámci akce „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy – Otice - Opava (státní hranice)“



1647/48 RM 12
bod 9/48
Investiční akce – veřejná zakázka 

Rada města



schvaluje



dohodu o narovnání (MMOPP009TGG8) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a Sdružením Opava Jižní obchvat firem STRABAG a.s. – vedoucím účastníkem sdružení, Na Bělidle 198/21, 
150 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 a SILNICE MORAVA s.r.o. – účastníkem sdružení, Pod Bezručovým vrchem, Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352, DIČ: CZ 25357352 na realizaci zakázky „Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat“ 



1648/48 RM 12
bod 10/48
Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská – započtení pohledávky

Rada města



schvaluje



započtení pohledávky Statutárního města Opavy, jako objednatele díla,          ve výši 1.600.000,00 Kč  představující smluvní pokutu za prodlení s předáním stavby s názvem „Vnitroblok ul. Černá – Hálkova - Ratibořská“ proti pohledávce společnosti Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o., IČ:28580001 se sídlem Ostrava-Vítkovice, Závodní 2893/86, PSČ 703 00 jako jednoho ze zhotovitelů (ve smluvním vztahu vystupuje jako vedoucí účastník sdružení zhotovitelů s názvem SLSM a Bajer založeného smlouvou o sdružení ze dne 22.11.2011) uvedené stavby,  za Statutárním městem Opavou představující  nárok na zaplacení  části ceny uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne 02.03.2012.  



1649/48 RM 12
bod 11/48
Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická – započtení pohledávky

Rada města



schvaluje



započtení pohledávky Statutárního města Opavy, jako objednatele díla,          ve výši 2.600.000,00 Kč  představující smluvní pokutu za prodlení s předáním stavby s názvem „Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická“ proti pohledávce společnosti Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o., IČ:28580001 se sídlem Ostrava-Vítkovice, Závodní 2893/86, PSČ 703 00 jako jednoho ze zhotovitelů (ve smluvním vztahu vystupuje jako vedoucí účastník sdružení zhotovitelů s názvem SLSM a Bajer založeného smlouvou o sdružení ze dne 22.11.2011) uvedené stavby,  za Statutárním městem Opavou představující  nárok na zaplacení  části ceny uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne 02.03.2012  



1650/48 RM 12
bod 12/48
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/263



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská – geometrický plán




(objednávka)




(2219,5171,00000000,0220,0007688000000)
 + 3.240,00 Kč







ab)
Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská 




(2219,6121,00000000,0220,0007688000000)
 - 2.940,00 Kč







ac)
Ulice Janská – Bílovecká – náhradní výsadba




(objednávka)




(3745,5171,00000000,0220,0007832000000)
+ 78.335,64 Kč







ad)
Horní náměstí 27 - 30




(3612,6121,00000000,0220,0007678000000)
- 326.806,19 Kč








investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 248.170,55 Kč







ae)
Jižní obchvat – Hradecká - Těšínská




(RM 2771/79 RM 10  z 8/6)




(2212,6121,00000022,0220,0007921000000)
+ 3.141.391,80 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007921000000)
+ 367.575,00 Kč







af)
Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická




(2219,6121,00000022,0220,0007689000000)
- 7.092,25 Kč








investice 




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 3.501.874,55 Kč







ag)
Ulice Janská – Bílovecká – PD




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007832000000)
+ 10.800,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 10.800,00 Kč





1650/48 RM 12
bod 12/48
  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/264



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,36517003,0020,0007682000000)
 + 161 965,00 Kč








ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,36517871,0020,0007682000000)
+ 1.920.686,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Revitalizace – Fugnerova 6,8, 




(dětské hřiště)



ÉRDF 85 % neinv.
(3745,5171,36517003,0220,0007682000000)
+ 161 965,00 Kč


ÉRDF 85 % inv.
(2219,6121,36517871,0220,0007682000000)
+ 1.920.686,00 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007682000000)

- 161 965,00 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007682000000)

- 1.920.686,00 Kč


vl. zdroje na způsobilé neinv. výdaje 15 % -kryté úvěrovým rámcem
(3745,5171,36100022,0220,0007682000000)

+ 28.583,14 Kč


vl zdroje na způsobilé inv. výdaje 15 %- kryté úvěrovým rámcem
(3219,6121,36100022,0220,0007682000000)
	+ 	338.945,16 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007682000000)

-  28.583,14 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007682000000)

- 338.945,16 Kč







ve financování




splátka úvěrového rámce




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
-2.082.651,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2012/265



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000327,0020,0000000000037)
+ 1.499.985,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




Městské lesy Opava




účelový příspěvek na hospodaření v lesích




(1039,5336,00000327,0050,0001002000037)
+ 1.499.985,00 Kč





1650/48 RM 12
bod 12/48
d)
Rozpočtové opatření č. 2012/266



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy SR




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







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




sociálně právní ochrana dětí IV. čtvrtl. 2012




platy zaměstnanců v pracovním poměru




(6171,5011,00098216,0192,0001096000000)
1.108.382,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00098216,0192,0001096000000)
+ 277.095,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00098216,0192,0001096000000)
+  99.755,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2012/267



v příjmech - odbor přípravy a realizace investic




sankce za nedodržení termínu plnění




dle sml. o dílo MMOPP009TIMO – akce Vnitroblok ul. Vrchní – Rolnická – sdružení Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o. a Bajer




(2219,2212,00000000,0220,0007689000000)
+ 2.600.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0220,0002996000000)
+ 2.600.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2012/268



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




dotace k úrokům z úvěru 23,4 mil. Kč – kanalizace Malé Hoštice – po uvedení stavby  do užívání




(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+ 145.963,65 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




úroky – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00000000,0020,0007766000000)
- 145.963,65 Kč 



(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 145.963,65 Kč








rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0220,0002996000000)
+ 145.963,65 Kč





1650/48 RM 12
bod 12/48
  g)
Rozpočtové opatření č. 2012/269



ve výdajích – odbor školství




ZŠ Boženy Němcové




neinvestiční příspěvek
 



(3113,5331,00000000,0030,0001002000018)
- 460.087,00 Kč








ZŠ Boženy Němcové




Účelový příspěvek na pořízení dlouhodobého majetku




(3113,6351,00000000,0030,0001002000018)
+ 460.087,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2012/270



ve výdajích – odbor školství



ha)
ZŠ Opava, Otická




neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001002000022)
+ 70.000,00Kč







hb)
ZŠ Opava, Englišova




neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001002000019)
+ 240.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní fond




(6409,5901,000000000,0020,0002999000000)
- 310.000,- Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2012/271



ve výdajích – kancelář primátora




ediční činnost




nákup ostatních služeb




(3319,5169,00000000,0120,0002514000000)
- 200.000,- Kč








rozvoj služeb MIC




nákup ostatních služeb




(2143,5169,00000000,0120,0001042000000)
+ 200.000,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2012/272



ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu




ostatní územní příprava




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
- 49.920,00 Kč








architektonická studie - Měnírna




(3322,5169,00000000,0080,0000000000000)
+ 49.920,00 Kč





1650/48 RM 12
bod 12/48
  k)
Rozpočtové opatření č. 2012/273



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Seniorcentrum Opava - Domovy




(4357,5331,00000000,0040,0001000000036)
 - 900.000,00 Kč








Seniorcentrum Opava – Osobní asistence, pečovatelská služba a podpora samostatného bydlení




(4351,5331,00000000,0040,0001000000036)
 + 900.000,00 Kč






  l)
Rozpočtové opatření č. 2012/274



ve výdajích –  odbor školství




ZŠ Otická




neinvestiční příspěvek
 



(3113,5331,00000000,0030,0001002000022)
- 608.000,00 Kč








ZŠ Otická




Účelový příspěvek na pořizení dlouhodobého majetku




(3113,6351,00000000,0030,0001002000022)
+ 608.000,00 Kč






  m)
Rozpočtové opatření č. 2012/275



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Penále za  porušení rozpočtové kázně (Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě)




(6409,5363,00000000,0020,0007814000000)
 + 50.714,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 50.714,00 Kč




2.
bere na vědomí


Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně a platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně k projektu „Dominikánský klášter – Dům umění v Opavě“ k rozpočtovému opatření, schválenému dne 8.10.2012, č.usnesení 1631/47 RM 12 bod 12/47 a)


3.
ukládá



primátorovi Statutárního města Opavy požádat Regionální radu soudržnosti Moravskoslezsko o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně












1651/48 RM 12
bod 13/48
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Škole Taekwon-Do ITF Opava se sídlem U Hliníku 4, 746 01 Opava, IČ 47814721, na zajištění organizace soutěže Moravské ligy Taekwon-do ITF, ve výši 30.000,00 Kč


b)
finanční dotaci PEPA sportu Opava spol. s r.o. se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ 63320088, na 34.ročník GRAN PRIX PEPA OPAVA a Sportovní víkend Pepa Opava, ve výši 90.000,- Kč
pro předložení zastupitelstvu města



c)
finanční dotaci Slezskému spolku neslyšících se sídlem Horní náměstí 48, 746 01 Opava, IČ 26994208, na služby za rok 2012 a 2013, ve výši 50.000,00 Kč



d)
změnu účelu použití finančních prostředků v grantovém projektu č. 011/2.2/2012, u Sdružení Hlavnice A.C.Nora se sídlem Hlavnice 24, 747 52 Hlavnice, IČ 66144515 


2.
neschvaluje


finanční dotaci Římskokatolické farnosti Opava – Kateřinky se sídlem Kostelní 118/4, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 47810475, na druhou etapu rekonstrukce střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Kateřinkách, ve výši 2.000.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města





1652/48 RM 12
bod 14/48
Svatební obřady

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Svatební obřady“
















1653/48 RM 12
bod 15/48
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města



schvaluje


a) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFBO7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva týkající se pro umístění podzemního vedení vodovodu v pozemcích parc.č. 226, 190/1, 185/8, 190/4, 190/3, 190/2, 262/2, 262/1 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: "Malé Hoštice, ul. Luční – rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 33.150,00 Kč + DPH


b) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFBP2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva týkající se pro umístění podzemního vedení vodovodu v pozemcích parc.č. 1947/8 a 2930 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. U Opavice – rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 62.800,00 Kč + DPH


c) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFBNC) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva týkající se pro umístění podzemního vedení kanalizace v pozemcích parc.č. 1883/2, 2097/26, 2348, 2098/2, 2098/83 v k.ú. Kateřinky u Opavy a parc.č. 3317 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Mostní – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 93.200,00 Kč + DPH

1653/48 RM 12
bod 15/48
d)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4N1K) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje  týkající se umístění podzemního vedení splaškové kanalizace, vedení dešťové kanalizace,  drenáže kanalizace, vedení plynovodní přípojky, vedení vodovodní přípojky včetně vodoměrné šachty, úpravy povrchů zpevněných ploch, přeložky teplovodu, přeložky vnějšího schodiště, umístění podzemní a nadzemní části výdechového kanálu VZT bazénu     v budově č.p. 38 nacházející se na pozemku parc.č. 6/4 a na pozemcích parc.č. 6/4, 6/5, 6/7, 6/8, 6/9, 6/11, 6/12 v k.ú. Opava – Město a 
na pozemcích parc.č. 2897/4, 2897/9  v k.ú. Opava – Předměstí v  stavbu: „Tělovýchovné zařízení Zámecký okruh“ realizované v rámci projektu "Modernizace, rekonstrukce a výstavba sportovišť vzdělávacích zařízení“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou pro každou inženýrskou síť ve výši 1.000,00 Kč + DPH 




1654/48 RM 12
bod 16/48
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volného startovacího bytu č.3 velikosti 1+1 v domě na adrese Hobzíkova 31 v Opavě žadateli paní Pavle Piskáčkové trvale bytem Opava


b)
přidělení volné ubytovací jednotky č.17 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Jateční 7 v Opavě panuTomáši Prokešovi trvale bytem Opava


c)
přidělení volné ubytovací jednotky č.7 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1A v Opavě panu Miroslavu Balogovi trvale bytem Opava


d)
mimořádné přidělení volné ubytovací jednotky č.11 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A Opavě – Komárově žadateli paní Dagmar Turkové trvale bytem Opava
















1655/48 RM 12
bod 17/48
Výběrová řízení na byty

Rada města



schvaluje


a)
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:

byt č.12 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
     1. David Vrbický, trvale bytem Lipová 27, Hať
     2.Lucie Bergerová, trvale bytem, Antonína Sovy 37, Opava
     3.Andrea Mičolová, trvale bytem Fügnerova 42, Opava
     4. Jaroslav Krumnikl, trvale bytem Hlavní 75/56, Brumovice
     5. Dagmar Kutálková, trvale bytem Pekařská 64, Opava
     6. Oldřich Tlolka, trvale bytem Rooseveltova 1, Opava



byt č.7 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě
     1. Johana Musálková, trvale bytem, Za Humny 29, Opava
     


byt č.3 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě
1. Pavlína Krumniklová, trvale bytem Masarykova třída 23, Opava
2. Johana Musálková, trvale bytem, Za Humny 29, Opava
      3. Oldřich Tlolka, trvale bytem Rooseveltova 1, Opava
  


byt č.6 velikosti 3+1 na adrese Horní náměstí 63 v Opavě
1. Jaroslav Krumnikl, trvale bytem Hlavní 75/56, Brumovice
2. Dagmar Kutálková, trvale bytem Pekařská 64, Opava



byt č.9 velikosti 3+1 na adrese Masarykova třída 25 v Opavě
nájemce nebyl vybrán
      

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




1656/48 RM 12
bod 18/48
Výpověď z nájmu bytu

Rada města



schvaluje


a)
výpověď z nájmu bytu, který byl založen Smlouvou o nájmu bytu ze dne 30.9.1999 bez přivolení soudu v souladu s ust.§ 711 odst.2 písm. b) zák.č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění  pro :
p. Pavla Steyera - nájemce bytu č. 23 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě


b)
podání žaloby na vyklizení bytu v případě, že nájemce uvedený v bodu a) tohoto usnesení  nepodá žalobu na určení neplatnosti výpovědi (§ 711 odst.5 zák.č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění) 
a dobrovolně nevyklidí a nepředá předmětný byt po uplynutí výpovědní lhůty

1657/48 RM 12
bod 19/48
Nájemní smlouva – WC Krnovská (prodejní stánek)

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově veřejného WC na ulici Krnovská v Opavě (MMOPP00ANBHR), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným 
na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a paní Zuzanou Běláčkovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodím rejstříku s místem podnikání Jiráskova 19, 746 01 Opava, IČ 01123840



1658/48 RM 12
bod 20/48
Svěření rozhodovací působnosti o uzavírání  dodatků nájemní smlouvy uzavřené se společností HOSTALEK-WERBUNG spol. s r. o.

Rada města



svěřuje


v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování              o uzavírání dodatků, jejichž obsahem bude rozšíření předmětu nájmu 
o nové sloupy veřejného osvětlení, k nájemní smlouvě uzavřené 
se společností HOSTALEK-WERBUNG spol. s r.o., IČ: 15028101  dne 
6. 2. 2004, ve znění dodatku č. 1 ze dne 28. 6. 2012 Odboru majetku města Magistrátu města Opavy a pověřuje vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy uzavíráním předmětných dodatků




1659/48 RM 12
bod 21/48
Rámcová smlouva – Natura Opava


Rada města



neschvaluje



smlouvu MMOPP00BI52C, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a Naturou Opava – Czech Republic, občanským sdružením se sídlem Edvarda Beneše 1018/30, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26546591, jednající Bc. et Bc. Jakubem Kubačkou, statutárním zástupcem








1660/48 RM 12
bod 22/48
Dohoda o užívání Švédské kaple


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BI3QE, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací se sídlem   Ostrožná 236/46, 746 01 Opava, IČ 75117398, zastoupenou                     Ing. Janem Kunzem, pověřeným řízení organizace



1661/48 RM 12
bod 23/48
Kronika města Opavy za rok 2002


Rada města



schvaluje



Kroniku města Opavy za rok 2002



1662/48 RM 12
bod 25/48
Smlouva o výpůjčce pozemků se společností DJUSU Opava s.r.o.

Rada města



schvaluje



Smlouvu o výpůjčce  MMOPP009Q43G mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DJUSU Opava s.r.o. se sídlem Pekařská 58, 746 01 Opava, IČ 25364791, zastoupenou  Josefem Kurkou, jednatelem společnosti



1663/48 RM 12
bod 26/48
Ceník parkovného v Parkovacím domě

Rada města


1.
ruší


Přílohu č. 1 o ceně parkovného Provozního řádu Parkovacího domu v Opavě schválenou RMO dne 24. 03. 2009, číslo usnesení 1861/52 RM 09 bod 4a)


2.
schvaluje



novou Přílohu č. 1 o ceně parkovného Provozního řádu Parkovacího domu v Opavě platnou od 1. 11. 2012

1664/48 RM 12
bod 27/48
Záměry prodeje

Rada města



schvaluje


a)
zrušení záměru prodeje budovy a pozemku v obci Skřipov – budova č.p. 58, způsob využití: objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 136, pozemek   parc.č. st.136, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1.261 m2, pozemek        parc.č. 1554, zahrada o výměře 3.812 m2, pozemek parc.č. 1555, zahrada o výměře 281 m2 a pozemek parc.č. 1690, ostatní plocha o výměře 
179 m2, vše v k.ú. Skřipov (Skřipov - Požaha), forma prodeje výběr nevhodnějšího zájemce obálkovou metodou


b)
záměr prodeje budovy č.p. 58, rodinný dům na pozemku parc.č. 136, pozemku parc.č. 136, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 1554, zahrada, pozemku parc.č. 1555, zahrada a pozemku parc.č. 1690, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Skřipov, katastrální území Skřipov, zapsané na LV č. 367


c)
záměr prodeje budovy č.p. 42, rodinný dům ležící v části obce Jaktař 
na pozemku parc.č. 111, katastrální území Jaktař, zapsané na LV č. 740



1665/48 RM 12
bod 28/48
Smlouva o zprostředkování

Rada města



schvaluje


a)
revokaci usnesení RMO č. 1442/42 RM 12 bod a) ze dne 2.7.2012 „RMO schvaluje  pořadí zájemců pro uzavření smlouvy o zprostředkování mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města jako zájemcem a zprostředkovatelem (vyhledání vhodného nájemce na pronájem restaurace Domu umění včetně Moravské kaple a na pronájem Kulturního domu Na Rybníčku)“

	Next Reality Group a.s.

Slezská realitní s.r.o
	opavská realitka s.r.o.
	Atrim, spol. s r.o.   


b)
revokaci usnesení RMO č. 1442/42 RM 12 bod b) ze dne 2.7.2012 „návrh smlouvy o zprostředkování mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města jako zájemcem a zprostředkovatelem dle bodu 1. návrhu tohoto usnesení (pronájem restaurace Domu umění včetně Moravské kaple a pronájem Kulturního domu Na Rybníčku)“




1666/48 RM 12
bod 29/48
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky s názvem „Nákup výpočetní techniky“ – výsledné pořadí


Rada města


1.
vylučuje


a)
uchazeče č. 1 – AB plus CZ s.r.o., se sídlem Za Elektrárnou 419/13, 
170 00  Praha 7, IČ: 25168860, z důvodu nesplnění požadavků 
na technickou specifikaci zboží, stanovených zadávací dokumentací

b)
uchazeče č. 5 – SECTRON PLUS spol. s r.o., se sídlem:  Oderská 172, 
746 01  Vítkov, IČ: 60318627, z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů dle § 54 zákona č. 137/2006 Sb.

c)
uchazeče č. 6 – System Servis s.r.o., se sídlem: Ostrožná 23, 746 01  Opava, IČ: 25356496, z důvodu nesplnění požadavků na technickou specifikaci zboží, stanovených zadávací dokumentací

2. 
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81 zákona:

		C SYSTEM CZ a.s., Obránců Míru 206/8, 703 00  Ostrava, 
IČ: 27675645
	VDI Meta – výrobní družstvo invalidů, 1. Máje 670/128, 703 00  Ostrava – Vítkovice, IČ: 25861808
	FLAME System s.r.o., Mojmírovců 8, 709 00  Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 26846888
	DATA – INTER spol. s r.o., U Fortny 50/1, 746 01  Opava, 
IČ: 14615754



b)
výběr nabídky uchazeče  C SYSTEM CZ a.s., Obránců Míru 206/8, 703 00  Ostrava, IČ: 27675645, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
 



1667/48 RM 12
bod 30/48
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Nákup licencí Microsoft Office 2010“ – zahájení zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Nákup licencí Microsoft Office 2010“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 
1667/48 RM 12
bod 30/48
b)
dle § 38, odst. 1, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, o zaslání písemné výzvy těmto zájemcům k podání nabídky 
a k prokázání kvalifikace:
1.  AutoCont CZ a.s., Nemocniční 12, 702 00  Ostrava, IČ: 47676795
2.  Dell Computer s.r.o., V Parku 4, 148 00  Praha 4 – Chodov, IČ: 45272808
3.  DIGI TRADE, s.r.o., Olšanská 1a, 130 80  Praha 3, IČ: 60491540
4.  Fujitsu Siemens Computers s.r.o., V Parku 22, 148 00, Praha 4, 
     IČ: 26115310
5.  Hewlett-Packard s.r.o., Vyskočilova 1, 140 21  Praha 4, IČ: 17048851
6.  Servodata a.s., Dolnoměcholupská 12, 102 00  Praha 10, IČ: 25112775
7.  Software ONE Czech Republic, s.r.o., Na Pankráci 129, 140 00  Praha 4
     IČ: 24207519
8.  T-Systems Czech Republic a.s., Na Pankráci 19, 140 21  Praha 4, 
     IČ: 61059382


2.
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková
2. Mgr. Marcela Flanderková
3. paní Hana Fraňková


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Mgr. Jaroslav Franta
2. Mgr. Pavel Hrbáč
3. RNDr. Ronald Raszka


3.
jmenuje

a)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle 
§ 59, odst. 3 zákona ve složení:
	Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková
	Mgr. Jaroslav Franta
	RNDr. Ronald Raszka

pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
	paní Jitka Měchová



b)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
	Ing. Andrea Štenclová
	pan Petr Franta
	Bc. Pavel Zapletal
	Mgr. Bc. Ondřej Kubesa 
	Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D. 












1668/48 RM 12
bod 31/48
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města



schvaluje 



dodatek č.2 PID MMOPP009Q48R ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 21. 6. 2006 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a  společností SB Development s.r.o. jako nájemcem
pro předložení zastupitelstvu města
 
                           

1669/48 RM 12
bod 32/48
Zimní stadion – záměr pronájmu

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu části nebytového prostoru umístěného v budově bez čp/če objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město, v přízemí budovy v prostoru u lední plochy – prodejní automat o výměře 2 m x 1 m (šířka x hloubka), 2 m2 (budova Zimního stadionu v Opavě)



1670/48 RM 12
bod 33/48
Zmocnění vedoucího FARO

Rada města



zmocňuje



vedoucího finančního a rozpočtového odboru provádět změnu rozpisu rozpočtu, spočívající v převodu na příslušný ORG projektu, spolufinancovaného EU, realizovaného nebo již ukončeného, z důvodu vedení oddělené účetní evidence projektů na základě požadavku vedoucího projektu nebo garanta projektu 




1671/48 RM 12
bod 34/48
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1. 
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 02.10.2012 
do 16.10.2012


1671/48 RM 12
bod 34/48
2. 
ukládá



odboru sociálních věcí, aby se  vyjádřil k zařazení organizace Slezský spolek neslyšících do komunitního plánování a čerpání sociálních grantů
Z: odbor sociálních věcí
T: 30. 11. 2012


3.
doporučuje


1. náměstkyni primátora Ing. Brady, aby se zabývala možnými důsledky procesu transformace Psychiatrické léčebny v Opavě


1672/48 RM 12
bod 35/48
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 



1673/48 RM 12
bod 40/48
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Rada města



nepřijala usnesení



k materiálu „Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování"





1674/48 RM 12
bod 41/48
Smlouva o dílo – Výměna oken Krnovská 28,30

Rada města


1.
rozhodla


a)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče spol. RENESA – stavební firma, s.r.o., se sídlem Komárovská 27, 746 01 Opava, IČ: 62305620, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější (Výměna oken Krnovská 28,30)










1674/48 RM 12
bod 41/48




2.




schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek na akci „Krnovská 28,30 – výměna oken zadní trakt“ dle § 81, odst.3  v tomto pořadí:
1.  RENESA s.r.o 
2.  Grigar s.r.o.                                          
3.  RENOVA OPAVA ,spol.s.r.o.               
4. Martin Šrom                                         
5. KOWIT PLUS s.r.o.                              
6. REBYT MV s.r.o.                                  


b)
smlouvu o dílo, PID MMOPP00ANBF1, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností RENESA – stavební firma s.r.o., se sídlem Komárovská 27, 746 01 Opava, 
IČ: 62305620, jednající Ing. Romanem Rossípalem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 597.929,38 Kč bez DPH









                  Mgr. Dalibor Halátek 	  v.r.                                            Daniel Žídek   v.r.
                      náměstek primátora			               	                                   náměstek primátora



