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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 5. 11. 2012 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
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. Ondřej Skácel
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Lenka Grigarová











































1675/49 RM 12
bod 1/49
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00ANBCG mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a organizací Sírius, příspěvkovou organizací jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku parc.č. 113/4 - zahrada, v k.ú. Opava-Předměstí 


b)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00ANB04 mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a manžely Jaroslavem Maciejem a PharmDr. Denisou Pytelovými jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 2724/59 - ostatní plocha, v k.ú. Kylešovice specifikovaná zákresem na snímku katastrální mapy 



c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANA6H mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Hanou Lisskovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. St. 1713, v k.ú. Kateřinky u Opavy za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANA4R mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Mgr. Bojanou Huškovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/178, v k.ú. Opava-Předměstí za cenu ve výši 700,00 Kč/rok,    tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANA92 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem RNDr. Janem Boudou, Ph.D. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2291/22, v k.ú. Opava-Předměstí za cenu ve výši 525,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANA3W mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem 
PaedDr. Petarem Bílkem, paní Ing. Andreou Soukalovou a paní Mgr. Janou Malíkovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2530/458, v k.ú. Opava-Předměstí za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ANA7C mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Dagmar Křížovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/129, v k.ú. Opava-Předměstí za cenu ve výši 700,00 Kč/rok,               tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


h)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00AN9ZN mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Ing. Marcelem  Wittkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 3006/1, ostatní plocha, k.ú. Opava-Předměstí, specifikovanou zákresem 
na snímku katastrální mapy za cenu ve výši 900,00 Kč/rok, 
tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


1675/49 RM 12
bod 1/49
i)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00ANB3P mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Nikol Adametzovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 441/1, zahrada, k.ú. Opava-Předměstí za cenu ve výši 10.465,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)    


j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/83 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


k)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1021/2 - zahrada,  k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr pronájmu pozemků parc. č. 405/1 - orná půda,  parc. č. 405/89          - orná půda, parc. . 405/92 - orná půda, parc. č. 405/145 - orná půda a části pozemku parc. č. 405/47 - orná půda, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy


m)
záměr pronájmu pozemku parc. č. 1678/1 – zastavěná plocha a nádvoří,   k.ú. Opava –Předměstí


n)
záměr pronájmu pozemku parc. č. st. 880 – zastavěná plocha a nádvoří,   k.ú. Kateřinky u Opavy





2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/57 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2291/24 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/296 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 328 – zastavěná plocha           a nádvoří,  k.ú. Jaktař





3.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 423 – ost.pl. – ost. komunikace,  k.ú. Opava-Město dle zákresu na snímku katastrální mapy













1676/49 RM 12
bod 2/49
Pravidla k povolení předzahrádky poskytovatelům služeb v oblasti pohostinství


Rada města



odročuje


projednání materiálu „Pravidla k povolení předzahrádky poskytovatelům služeb v oblasti pohostinství“ 



1677/49 RM 12
bod 3/49
Smlouva o partnerství (projekt „CHEMICKÝ MONITORING – CHEMON“)

Rada města



schvaluje



smlouvu o partnerství (MMOPP004FKZ8), 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, krajským úřadem se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným hejtmanem kraje


1678/49 RM 12
bod 4/49
Závazná objednávka pro poskytování služeb „SMS InfoKanál“

Rada města



schvaluje



závaznou objednávku číslo 12350016 (MMOPP004FL0W), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a obchodní firmou KONZULTA Brno a.s. se  sídlem Veveří 9, 602 00 Brno, IČ 25548085, zastoupeným Janou Mertovou, ředitelkou divize SMS InfoKanál


1679/49 RM 12
bod 5/49
Povodňová komise Statutárního města Opavy

Rada města


1.
jmenuje



	Ing. Martinu Věntusovou, pověřenou řízením odboru kancelář tajemníka
	Ing.Václava Seidlera,ved.odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti

paní Renatu Zahradníkovou, asistentku tajemníka
	Ing. Martina Fajku, vedoucího krizového plánování ￚO HZSÚO HZS MSK Opava
	Mgr. Ladu Dobrovolnou, pracovnici vztahů k veřejnosti, kancelář primátora

do Povodňové komise Statutárního města Opavy ke dni 01.12.2012

1679/49 RM 12
bod 5/49
2.
bere na vědomí

aktualizované složení Povodňové komise Statutárního města Opavy :
	prof.  PhDr.  Zdeněk Jirásek, CSc.
	Daniel Žídek
	Ing. Roman Otipka
	Ing. Martina Věntusová
	Ing. Marie Vavrečková
	Jiří Stehlík
	Bc. Jaroslav Vávra
	Mgr. Miroslava Konečná
	Ing. Václav Seidler
	Renata Zahradníková
	Ing. Martin Fajka
	Mgr. Lada Dobrovoln￡Lada Dobrovolná






1680/49 RM 12
bod 6/49
Dodatek č.2 - ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 - ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb (MMOPP009PTFA) mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  
Horní náměstí 69,74626 Opava, IČ  00300535, zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha, IČ: 47114983, zastoupenou Miroslavem Navrátilem, pracovníkem  kontaktního místa veřejné správy a obchodního místa certifikační autority na základě Přílohy č. 1 Podpisového řádu České pošty s.p.




1681/49 RM 12
bod 7/49
Kupní smlouva

Rada města



schvaluje



kupní smlouvu (MMOPP00B1QW8) na nákup 100 ks počítačů mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností C SYSTEM CZ a.s., Obránců Míru 206/8, 703 00  Ostrava, IČ: 27675645, zastoupenou Simonou Nečasovou, předsedkyní představenstva ve výši 2.176.304,00 Kč včetně DPH







1682/49 RM 12
bod 8/49
Kupní, servisní a materiálová  smlouva

Rada města



schvaluje



kupní, servisní a materiálovou smlouvu (MMOPP00B1NLC) mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností RAMA Moravia, s.r.o., Gollova 1407/8, 
709 00 Ostrava - Hulváky   IČ: 42767261,   zastoupenou   paní  Marií Konečnou,								 jednatelkou, ve výši 1.000,00 Kč včetně DPH za odkoupení multifunkčního zařízení a ve výši ceny za barevné a černobílé kopie/měs.



1683/49 RM 12
bod 9/49
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.
revokuje



usnesení č.1634/47 RM 12. 2 a) ze dne 8. 10. 2012 (Rada města schvaluje  smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MMU_upr) 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 znaleckým posudkem)


2.
schvaluje


a) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MMU_upr2) 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 znaleckým posudkem

1683/49 RM 12
bod 9/49
b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CBFCIU) 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 nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č. 3044, 241/1 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Opava, Slavkovská, parc.č. 275/2, Maislová, přípojka vNN, IP-12-8012202“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CBFCG4) 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. 2529 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Opava, Přemyslovců, přípojka kNN, Hudečková, IP-12-8013129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFC0C) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 285 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Opava, Slezská, SŽDC, příp. kNN, IP-12-8012703“ 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, (MMOPP00BFC17) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, 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 pozemku parc.č. 35/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Komárov, Na spojce, Kuchař, rozšíření kNN, IV-12-8006996“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH

f) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFBMH) mezi společností ČEZ Správa majetku, s.r.o. se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV-Podmokly IČ: 26206803, jednající Ing. hanou Krbcovou a Ing. Alešem Dámkem, MBA, jednateli společnosti 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 přípojky plynu do pozemku parc.č. 2953/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Plynofikace areálu ČEZ Správa majetku s.r.o. v Opavě, Opava, Krnovská 54“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
1683/49 RM 12
bod 9/49
g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFBZO) 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 Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou jednající Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 292/1 a 2957 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "0432-12 OC Breda Opava - MK“ 
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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFBSN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Alanem Novákem, bytem Opava, Kateřinky 
pro umístění stavby sjezdu na pozemku parc.č. 2345/4 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Sjezd pro pozemek parc.č. st. 506 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

i) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFCF9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Alešem Pavlorkem, bytem Opava, Kylešovice a Zuzanou Vavrlovou, bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 1842/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu 
na pozemku parc.č. 2607/8 k.ú. Kylešovice – kanalizační přípojka“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.500,00 Kč + DPH

j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFC3X) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Kernem, bytem Opava, Předměstí 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 2899/1 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu v Opavě, pozemek parc.č. 987/1, 987/2 v k.ú. Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1.500,00 Kč + DPH

k)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00BFCHZ) 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 Martinem Kernem, bytem Opava, Předměstí pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 2899/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc.č. 987/1, 987/2 v k.ú. Opava - Předměstí“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.500,00 Kč + DPH
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l)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00BFCEE) 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 Veronikou Krumerovou, bytem Opava, Předměstí a Luďkem Pospíšilem, bytem Neplachovice pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení 
v pozemku parc.č. 702 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc.č. 323 v k.ú. Komárov u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

m)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00BFBTI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Pavlem Urbanským, bytem Opava, Kateřinky a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupenou  společností INKOS – OSTRAVA, a.s. 
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 zastoupenou Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva pro umístění podzemního vedení silniční kanalizace 
v pozemcích parc.č. 1535/10, 1672/1 a 1672/8 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ stavební objekt „C 303 Silniční kanalizace přeložky Silnice III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč 


n)
dodatek č. 1 (MMOPP00BFCAY) ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4NFM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a LG SPORT BAR s.r.o. se sídlem Hlavní 54, 747 81 Otice, IČ 28582730 jednající Lukášem Gebauerem, jednatelem týkající se upřesnění stavby: "Stánek s občerstvením, dětské hřiště, oplocení, krytá terasa, zpevněné plochy, žumpa a napojení na domovní rozvody IS“ na ul. U hřiště a vymezení jeho dočasnosti na dobu do 31.12.2017



1684/49 RM 12
bod 10/49
Dodatek č. 11 ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o.


Rada města



schvaluje



dodatek č. 11 (MMOPP00C4O1D) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) 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

1685/49 RM 12
bod 11/49
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a)
umístění podzemního vedení středotlakých plynovodních přípojek 
do pozemků parc.č. 587, 316/1, 103/2, 103/4 v k.ú. Opava - Město v rámci realizace stavby: „REKO MS Opava, Solná“  


b) 
umístění podzemního vedení středotlakého a nízkotlakého plynovodu a středotlakých a nízkotlakých plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 2990, 2960, 3006/1, 3005, 3004, 3003, 3002, 3001/2, 3013, 491/3, 491/5  v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „REKO MS Opava, Veleslavínova +2


c) 
umístění podzemního vedení splaškové kanalizace, podzemního vedení vodovodního řadu, podzemního vedení plynovodního řadu a podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice a zřízení napojení komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 562/12 v kat. území Vávrovice na místní komunikaci na pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby : “Stavba infrastruktury pro 5 stavebních parcel na pozemcích parc.č. 562/5, 562/1 a 686 v k.ú. Vávrovice“ 


d) 
umístění podzemního vedení nízkého napětí a podzemního vedení vysokého napětí do pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: „Opava, J. Davida, kNN, kVN, DTS“  


e) 
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 182/6 v k.ú. Opava – Město v rámci realizace stavby: „ Opava, p.č. 182/13, OV R smyčka kNN“ 



1686/49 RM 12
bod 12/49
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 72/2012/PRI (MMOPP009TICE) mezi Moravskoslezským krajem, 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 
a Statutárním městem Opava na umístění sjezdu na pozemku 
parc. č. 2345/11 v k.ú. Kateřinky u Opavy za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v rámci akce „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka 
u Opavy – Otice - Opava (státní hranice)“


b)
dodatek č. 1 (MMOPP009TGEI) ke  Smlouvě  o  budoucí  nájemní smlouvě č. 107/2008/PRI (MMOPP004BJ6W) – dohodu o převzetí závazků mezi Ing. Erichem Stavařem, Bolatice, Ing. Bohumírem Blachutem, Bolatice 
a Statutárním městem Opava, za účasti společnosti ISOTRA, Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, IČ: 47679191, DIČ: CZ47679191 a na prodloužení platnosti smlouvy v rámci akce „Rekonstrukce ul. Janské a Bílovecké – silnice II/464“


1687/49 RM 12
bod 13/49
Dodatky k pojistným smlouvám

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP00C7QYB) k pojistné smlouvě č. 706-56748-12 
o pojištění odpovědnosti za škodu (MMOPP00BYOBM) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu


b)
dodatek č. 1 (MMOPP00C7QZ6) k pojistné smlouvě č. 706-57593-15 
o pojištění elektronických zařízení (MMOPP00BYO9W) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu


c)
dodatek č. 1 (MMOPP00C7R1P) k pojistné smlouvě č. 706-57747-18 
o pojištění majetku podnikatelů (MMOPP00BYOCH) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu


d)
dodatek č. 1 (MMOPP00C7R2K) k pojistné smlouvě č. 706-57460-12 
o pojištění stavebních a zemědělských strojů (MMOPP00BYO81) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu



1688/49 RM 12
bod 14/49
Záměr pronájmu

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy 11,21 m2) 


b)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy 11,21 m2) 

1688/49 RM 12
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c)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,42 m x 4,71 m (tedy 11,39 m2) 


d)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,35 m x 4,45 m (tedy 14,91 m2) 


e)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 


f)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 


g)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 


h)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 


ch)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 


i)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 


j)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 


k)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 


l)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,93 m x 4,68 m (tedy 23,07 m2) 


m)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 

1688/49 RM 12
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n)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 


o)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 


p)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 


q)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,84 m x 4,68 m (tedy 17,98 m2) 


r)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,52 m x 5,20 m (tedy 13,10 m2) 


s)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,64 m x 5,20 m (tedy 13,73 m2) 


t)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,03 m x 5,20 m (tedy 10,53 m2) 


u)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,38 m x 4,74 m (tedy 20,76 m2) 




1689/49 RM 12
bod 15/49
MKS v Opavě – výpověď a schválení nové smlouvy

Rada města



odročuje


projednání materiálu „MKS v Opavě – výpověď a schválení nové smlouvy“







1690/49 RM 12
bod 16/49
Memorandum o spolupráci a spolufinancování přípravy územní investice pro území ostravské aglomerace

Rada města



schvaluje



memorandum, (MMOPP0032LCE), 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 Moravskoslezského kraje; Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2, 702 00 Ostrava, IČ 75082616 zastoupenou Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady; Statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451 zastoupeným Ing. Petrem Kajnarem, primátorem města; Statutárním městem Karviná se sídlem Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná, IČ 00297534 zastoupeným Tomášem Hanzelem primátorem města; Statutárním městem Frýdek-Místek se sídlem ul. Radniční 1148, 738 22 Frýdek-Místek, IČ 00296643 zastoupeným Mgr. Petrem Cvikem, primátorem města; Statutárním městem Havířov se sídlem Svornosti 2, 736 01 Havířov-město, IČ 00297488 zastoupeným Ing. Zdeňkem Osmanczykem, primátorem města                    



1691/49 RM 12
bod 17/49
Příprava rozpočtu na rok 2013

Rada města



bere na vědomí



přípravu návrhu rozpočtu na rok 2013 



1692/49 RM 12
bod 18/49
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/276



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu




(0000,4111,00098074,0020,0000000000000)
 + 10.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




volby do zastupitelstva obce Mladecko

1692/49 RM 12
bod 18/49


platy zaměstnanců v pracovním poměru




(6115,5011,00098074,0192,0000000000000)
+ 7.463,00 Kč








pojistné na sociální zabezpečení




(6115,5031,00098074,0192,0000000000000)
+ 1.866,00 Kč








pojistné na zdravotní pojištění




(6115,5032,00098074,0192,0000000000000)
+ 671,00 Kč





b)
Rozpočtové opatření č. 2012/277



v příjmech – ostatní neinvestiční přijaté transfery 




ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000023)
+ 116.242,92 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000023)
+ 658.709,88 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Ochranova 6




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 




projekt „ Modernizace vzdělávání na základní škole“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000023)
+ 116.242,92 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000023)
+ 658.709,88 Kč






  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/278



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Regenerace břehů řeky Opavy




(poplatek)




(2219,6121,00000000,0220,0007711000000)
 +   988,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-    988,00 Kč







cb)
Ochranova – úprava parteru okolí




(poplatek)




(2219,6121,00000000,0220,0007912000000)
+ 16.000,00 Kč







cc)
Cyklistická stezka č. 55 Krnov – Velké Hoštice




(úrok z prodlení)




(2219,5363,00000000,0220,0007959000000)
+ 789,00 Kč








investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 16.789,00 Kč







1692/49 RM 12
bod 18/49
d)
Rozpočtové opatření č. 2012/279



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




Investiční převody z Národního fondu




(0000,4218,41595823,0020,0000000000000)
+ 811.914,42 Kč



(31.827,30 EUR přepočteno k 2.1.2012ČNB)








ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického 




plánování




ERDF – projekt „Posílení akceschopnosti JSDH při povodních“




obec Holasovice




(5512,6341,41595823,0140,0000000000000)
+ 811.914,42 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2012/280



V příjmech – MČ Milostovice




poplatek ze psů




(0000,1341,00000000,0870,0009042000000)
 + 20.800,00 Kč








pronájmy budov




(3613,2132,00000000,0870,0009047000000)
+ 18.000,00 Kč








krátkodobé pronájmy - KD




(3392,2132,00000000,0870,0009347000000)
+ 20.100,00 Kč








vratky přeplatků záloh z minulých let (Čez, RWE)




(3392,2324,00000000,0870,0000000000000)
+ 1.100,00 Kč







Ve výdajích – MČ Milostovice




rezerva MČ Milostovice




(6409,5901,00000000,0870,0000000000000)
+ 60.000,00 Kč






  f)
Rozpočtové opatření č. 2012/281



ve výdajích – odbor právní a organizační




posudky – konzultační, poradenské a právní služby




(6171,5166,00000000,0180,0002525000000)
 - 50.000,00 Kč








platby daní a poplatků státnímu rozpočtu




(6171,5362,00000000,0180,0000000000000)
 + 50.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2012/282



ve výdajích – odbor majetku města




opravy a udržování-Vančurova




(3613,5171,00000000,0051,0001074000000)
+ 10.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 17.808,00 Kč





1692/49 RM 12
bod 18/49


opravy a udržování-Dukelská kasárna




(3613,5151,00000000,0051,0001069000000)
- 27.808,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2012/283



ve výdajích – odbor školství




ZŠ Opava, Edvarda Beneše




neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001002000024)
+ 140.108,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní fond




(6409,5901,000000000,0020,0002998000000)
- 140.108,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2012/284



ve výdajích – odbor školství




MŠ Havlíčkova




neinvestiční příspěvek




(3111,5331,00000000,0030,0001000000016)
+ 86.903,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
- 86.903,00 Kč






  j)
Rozpočtové opatření č. 2012/285



Ve výdajích – odbor informatiky




Nákup kopírky pro SOCV




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







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(006409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 150.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2012/286



ve výdajích – odbor majetku města




bytové hospodářství




opravy a udržování




(3612,5171,00000000,0051,0001035000000)
+ 800.000,00 Kč








sportovní zařízení




(3412,5171,00000000,0051,0001035000000)
+ 160.000,00 Kč








Dukelská kasárna




opravy a udržování




(3613,5171,00000000,0051,0001069000000)
- 960.000,00 Kč



1693/49 RM 12
bod 19/49
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje


a)
finanční dotaci společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, ve výši 3.500.000,00 Kč


b)
finanční dotaci společnosti HALA OPAVA a.s., se sídlem Žižkova 8/2904, 746 01 Opava, IČ 25840576, ve výši 1.500.000,00 Kč

  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/XXX/Z



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Poplatek za provozovaný hrací přístroj




(0000,1347,00000000,0020,0009056000000)
 - 279.600,00 Kč








Správní poplatek za povolení k provozování hracích přístrojů




(0000,1361,00000000,0020,0009058000000)
- 1.000.000,00 Kč








Odvod z loterií (kromě VHP)




(0000,1351,00000000,0020,0009067000000)
 + 1.000.000,00 Kč



Odvod z VHP




(0000,1355,00000000,0020,0009067000000)
 + 5.279.600,00 Kč







Ve výdajích  - odbor finanční a rozpočtový




Dotace SFC Opava a.s. - fotbal




(3412,5213,00000000,0020,0000355000000)
+ 3.500.000,00 Kč



Dotace Hala Opava a.s. - basketbal




(3412,5213,00000000,0020,0000350000000)
+ 1.500.000,00 Kč







pro předložení zastupitelstvu města

                                    


1694/49 RM 12
bod 20/49
Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování

Rada města



schvaluje



podání Dotazníku pro uchazeče - I. fáze výběrového řízení Agentury 
pro sociální začleňování pro výběr nových lokalit od roku 2013





1695/49 RM 12
bod 21/49
Obdarování držitelů Zlatého kříže I., II. a III. stupně a Zlaté plakety 
prof. MUDr. Jana Janského

Rada města



schvaluje



přidělení odměn ve výši 3.000,00 Kč držitelům Zlatého kříže I. a II. stupně, 2.000,00 Kč držitelům Zlatého kříže II. stupně a 1.000,00 Kč držitelům Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského dle přiloženého seznamu 
za bezpříspěvkové dárcovství krve



1696/49 RM 12
bod 22/49
Vnitroblok ul. Černá – Hálkova – Ratibořská – prominutí pohledávky

Rada města



neschvaluje



prominutí pohledávky Statutárního města Opavy, jako objednatele díla,          ve výši 800.000,00 Kč  představující 50% smluvní pokuty za prodlení s předáním stavby s názvem „Vnitroblok ul. Černá – Hálkova - Ratibořská“, za společností Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o., IČ:28580001           se sídlem Ostrava-Vítkovice, Závodní 2893/86, PSČ 703 00 jako jedním 
ze zhotovitelů díla dle smlouvy o dílo ze dne 02.03.2012 pro předložení zastupitelstvu města




1697/49 RM 12
bod 23/49
Vnitroblok ul. Vrchní – Rolnická – prominutí pohledávky

Rada města



neschvaluje



prominutí pohledávky Statutárního města Opavy, jako objednatele díla,          ve výši 1.300.000,00 Kč  představující 50% smluvní pokuty za prodlení s předáním stavby s názvem „Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická“, 
za společností Sportovní a liniové stavby Morava s.r.o., IČ:28580001           se sídlem Ostrava-Vítkovice, Závodní 2893/86, PSČ 703 00 jako jedním 
ze zhotovitelů díla dle smlouvy o dílo ze dne 02.03.2012 pro předložení zastupitelstvu města 










1698/49 RM 12
bod 24/49
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady – cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (MMOPP00D76FD) mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem




1699/49 RM 12
bod 25/49
Smlouva o dílo s VZS Rychtář s.r.o.

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1 (MMOPP00AK69X) ke smlouvě o dílo uzavřené dne 
20. 6. 2012 (MMOPP00C4OI0) mezi  Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností VZS Rychtář s.r.o. se sídlem Březová 121, 747 44 Opava, IČ 25840428, jednající Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem pro realizaci stavby „Odvodnění části komunikace na ulici Stará silnice“ za cenu nejvýše přípustnou 71.555,00 Kč bez DPH (85.866,00 Kč vč. DPH)  




1700/49 RM 12
bod 26/49
Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva a rady Statutárního města Opavy v roce 2013

Rada města



schvaluje


a)
harmonogram termínů zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy v roce 2013 pro předložení zastupitelstvu města

b)
harmonogram termínů zasedání rady Statutárního města Opavy v roce 2013







1701/49 RM 12
bod 27/49
Granty 2013 –  změna Zásad pro poskytování grantů formou dotace 
z rozpočtu Statutárního města Opavy, vyhlášení a stanovení podmínek jednotlivých grantových programů


Rada města


1.
schvaluje



Zásady pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy s účinností od 06.11.2012




2.
doporučuje 



zastupitelstvu města vyhlásit grantové okruhy pro rok 2013 ke dni 12.12.2012 s termínem odevzdání žádostí do 18.01.2013 včetně:

Sport 
1.1. Podpora sportovních akcí
1.2. Pravidelná sportovní činnost – poukázkový systém

Kultura
2.1.  Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže
2.2.  Podpora kulturních akcí ve městě
2.3.  Ediční činnost
2.4. Reprezentace města

pro předložení zastupitelstvu města


3.
ukládá



tajemníkovi magistrátu předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města
Z: JUDr. Tomáš Elis
T: 10.12.2012




4.
schvaluje



podmínky jednotlivých grantových programů pro rok 2013

Grantové okruhy
Grantové programy
Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu
Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu
Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu
SPORT
1.1.

Podpora sportovních akcí

10 000 Kč
40 000,- Kč
20%

1.2.

Pravidelná sportovní činnost (6 – 19 let vč.)

poukázkový systém
poukázkový systém

poukázkový systém

KULTURA
2.1.

Zájmová kulturní činnost dětí a mládeže

20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%

2.2.

Podpora kulturních akcí ve městě

20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%

2.3.

Ediční činnost

20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%

2.4.

Reprezentace města

20 000,- Kč
100 000,- Kč
25%




1702/49 RM 12
bod 28/49
Návrh programu 14. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 21. 11. 2012

Rada města


1.
bere na vědomí



upravený návrh  programu 14. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 21. 11. 2012 


2.
ukládá


primátorovi města svolat společné jednání  členů Zastupitelstva Statutárního města Opavy, představenstva a dozorčí rady společnosti MDPO, a.s. 
Z: primátor
T: 20. 11. 2012




1703/49 RM 12
bod 29/49
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 16.10.2012 
do 29.10.2012
 






1704/49 RM 12
bod 30/49
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 



1705/49 RM 12
bod 32/49
Příprava projektu – realizace úspor energií na vybraných objektech SMO metodou EPC


Rada města



schvaluje
                                 
a)
smlouvu o dílo (MMOPP00BFAFN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Krajskou energetickou agenturou Moravskoslezského kraje, o.p.s. se sídlem Kaštanová 2030/6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 27848230, zastoupenou Ing. Vladimírem Baginským, ředitelem obecně prospěšné společnosti na realizaci projektu „E2 – EPC – Statutární město Opava“




  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/287



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor 




neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00022003,0020,0002490000000)
+ 100.000,00 Kč







ve  výdajích – odbor majetku města




Program EFEKT 2012




Projekt „E2 – EPC – Statutární město Opava – energetické úspory




(2115,5169,00022003,0051,0002490000000)
 + 100.000,00 Kč



(2115,5169,00000000,0051,0002490000000)
+ 25.000,00 Kč








- finanční a rozpočtový odbor




podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 25.000,00 Kč


1706/49 RM 12
bod 36/49
Personální záležitosti – OKO, p.o.

Rada města


1.
jmenuje



s účinností od 12. 11. 2012 pí Ing. Janu Hynarovou, bytem Nádražní 293, 747 91 Štítina, na vedoucí pracovní místo ředitelky Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace
1706/49 RM 12
bod 36/49
2. 
stanoví


pí Ing. Janě Hynarové, ředitelce OKO, p.o. s účinností od 12. 11. 2012 plat ve výši dle předloženého návrhu 



1707/49 RM 12
bod 37/49
Zrušení záměru pronájmu

Rada města



schvaluje



zrušení záměru pronájmu pozemku parc. č. 1070/1, ostatní plocha, 
o výměře 12ﾠ060 m212 060 m2, k. ú. Kylešovice, na pozemku je vybudováno fotbalové hřiště s umělým travnatým povrchem



1708/49 RM 12
bod 38/49
Smlouva o výpůjčce a Dodatek č.4 ke Smlouvě o úpravě některých vztahů vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů



Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o výpůjčce, (MMOPP00AO392), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17,19, 140 21 Praha 4, IČ 25134701, zastoupenou RNDr. Martinou Vrbovou, Ph.D., ředitelkou oddělení využití odpadů, na základě plné moci


b)
dodatek č. 4 ke Smlouvě o úpravě některých vztahů vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (MMOPP0028M6C) ze dne 28.03.2002 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 2057/71, 746 01 Opava, 
IČ 64618188, zastoupenou Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti
 








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

