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2466/70 RM 13
bod 1/70
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DES2D 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Pavlem Novákem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 2008/1 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 95/1000) za cenu ve výši 37,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00ECBBO 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Miroslavem Gebauerem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/352 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8NL 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Michalem Horákem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2172/322 - zastavěná plocha  a nádvoří,k.ú. Opava 
- Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8UM 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Vladanem Truplem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. st. 1368 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8R1 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Bc. Jindřichem Gobou  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. st. 1680 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8VH 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Daliborem Komárkem  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2373/391 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava -Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8SW 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Amálií Hertlovou  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2172/127 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8OG 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely 
Ing. Přemyslem Lisníkem a Ing. Martinou Lisníkovou  jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 178/19 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
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i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8TR 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Hanou Jandorovou  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 1636/96 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

j)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8Q6 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Evou Chřibkovou  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2168/32 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)

k)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8PB 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely PharmDr. Janem Tenglerem a MUDr. Zuzanou Tenglerovou  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2373/548 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


Hlasování: 7-0-0


2. 
schvaluje

a)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 606/1 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 386/2 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


c)
záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 2492 -  ostatní plocha, parc.č. 2493 – ostatní plocha a parc.č. 2371/1 – ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky 
u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

d)
záměr směny části pozemku parc.č. 1833 – zastavěná plocha a nádvoří 
ve vlastnictví p. Pelikána za část pozemku parc.č. 1834 – zahrada 
ve vlastnictví Statutárního města Opavy, vše k.ú. Opava – Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

e)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2976 -  ostatní plocha , k.ú. Opava-Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 7-0-0


3.
schvaluje



záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2722/23 - zastavěná plocha        
a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí




4.
schvaluje

- garážiště Otická



záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/4 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí
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5.
schvaluje
- garážiště Wolkerova



záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 2416 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy 


	

6.
schvaluje
- garážiště Jiráskova



záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/67 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava- Předměstí





7.
schvaluje
- ostatní garáže



záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2333/5 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování o bodu 3 – 7:  7-0-0



2467/70 RM 13
bod 2/70
Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2014

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o neinvestiční dotaci s názvem „Terénní práce v Opavě 2014“ v rámci dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – dotační program Podpora terénní práce pro rok 2014 

b)
finanční spoluúčast města žádosti „Terénní práce v Opavě 2014“ ve výši 106.124,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města

Hlasování: 9-0-0



2468/70 RM 13
bod 3/70
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Rada města



schvaluje



smlouvu, (PID MMOPP00D7CIS), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady


Hlasování: 9-0-0

2469/70 RM 13
bod 4/70
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o dílo č. 75/2013/PRI (MMOPP009TDK9) mezi Statutárním městem Opava a společností VZS RYCHTÁŘ s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428, DIČ: CZ25840428 na realizaci zakázky malého rozsahu „Kylešovice – Na Dolní hrázi - odvodnění“ za cenu nejvýše přípustnou 288.939,00 Kč bez DPH (349.616,20 Kč vč. DPH)


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/243



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Kylešovice – Na Dolní hrázi - odvodnění




(2321,6121,00000120,0220,0007634000000) 
      +     349.616,20 Kč








Investice 




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)   
      -      349.616,20 Kč


Hlasování: 9-0-0


2470/70 RM 13
bod 5/70
Směrnice k užívání základních registrů

Rada města



schvaluje



Směrnici k užívání základních registrů s účinnosti od 01.11.2013 


Hlasování: 9-0-0


2471/70 RM 13
bod 6/70
Dodatek č. 2 ke smlouvě o výrobě a zajištění televizního a internetového vysílání pořadu Opavský expres a využití práv k němu a pořízení záznamů z jednání Zastupitelstva města a využití práv k nim

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 (PID MMOPP00E9XL3) ke smlouvě o výrobě a zajištění televizního a internetového vysílání pořadu opavský expres a využití práv k němu a pořízení záznamů z jednání Zastupitelstva města a využití práv 
k nim, ze dne 27. 4. 2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností POLAR televize Ostrava, s.r.o., se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 25859838, zastoupenou Jaroslavem Korytářem, jednatelem 


Hlasování: 9-0-0


2472/70 RM 13
bod 7/70
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/244



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Vnitroblok ul. Rolnická – Hálkova - Šrámkova




(úspora)




(2219,6121,00000022,0220,0007672000000)
- 535.367,46 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007672000000)
- 66.713,42 Kč








Investice 




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+ 602.080,88 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/245



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000673,0020,0002497000000)
+ 30.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




projekt „Pořízení fotografií turistických atraktivit do fotobanky Městského informačního centra“




nákup ostatních služeb




(2143,5169,00000673,0120, 0002497000000)
+ 30.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2013/246



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




projekt „Vzdělávání v eGon centru Opava“




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,33514012,0020,0002467000000)
+ 188.864,06 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 188.864,06 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2013/247



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00022003,0020,0002498000000)
+ 224.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




projekt „E. 1 – Zavedení systematického managementu hospodaření energií“
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nákup ostatních služeb




(2115,5169,00022003,0051,0002498000000)
+ 224.000,00 Kč



(2115,5169,00000120,0051,0002498000000)
- 224.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 224.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/248



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 117,45 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




TSO s.r.o. – vratka přeplatku minulých let – prodej komodit (fakturované příjmy) 




(6409,5909,00000000,0130,0009219000000)
                 + 117,45 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/249



ve výdajích – odbor životního prostředí




Environmentálně šetrný provoz MMO




(3792,5901,00000020,0130,0002476000000)
	 6.815,00 Kč








ve výdajích – odbor kanceláře primátora




Propagace města




(2141,5139,00000020,0120, 0000247000000)
+ 6.815,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2013/250



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




soc. fond - stravenky



236,0100
(6171,5169,00000000,0192,0001089000000)
	 30.000,00 Kč









soc. fond - ostatní



236,0100
(6171,5175,00000000,0192,0001088000000)
+ 30.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2013/251



ve výdajích – odbor školství




akce odboru - služby




(3119,5169,00000000,0030,0002504000000)
- 32.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




úspora energie




(2115,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 32.000,00 Kč
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i)
Rozpočtové opatření č. 2013/252



v příjmech – odbor školství




ZŠ Otická – splátka půjčených prostředků




(0000,2451,00000000,0030,0001051000000)
+ 245.000,00 Kč






ia)
ve výdajích – odbor školství




ZŠ Otická – dorovnání grantu




účelový neinv. příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001002000022)
+ 35.890,22 Kč






ib)
ve výdajích – odbor školství




ZŠ Riegrova




neinv. příspěvek na provoz




(3113,5331,00000000,0030,0001000000030)
+ 300.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 90.890,22 Kč





j)
Rozpočtové opatření č. 2013/253



v příjmech – Kancelář tajemníka, odd. HS




pojistné plnění




(6112,2322,00000000,0191,0009282000000)
 + 48.849,00  Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




autoprovoz - opravy




(6112,5171,00000000,0191,0002512000000)
+ 48.849,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2013/254



ve výdajích – odbor školství




MŠ Neumannova




účelový neinv. příspěvek




(3111,5331,00000000,0030,0001002000007)
 + 60.000,00  Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní rezerva




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
- 60.000,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2013/255



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
- 100.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář primátora




Destinační management - služby




(2143,5169,00000000,0120,0002480000000)
+ 100.000,00 Kč
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m)
Rozpočtové opatření č. 2013/256



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 16.400,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




Úhrada nájemného za pozemky




(6171,5164,00000000,0050,0000000000000)
            + 16.400,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2013/257



ve výdajích –  odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




Dům ul. Rybářská 70,72




nákup ostatních služeb - projektová dokumentace




(3612,5169,000000000,0051,0001059000000)
+ 34.330,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000000,0020,0002996000000)
- 34.330,00 Kč


Hlasování: 9-0-0 



2473/70 RM 13
bod 8/70
Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO 
o provádění vyřazování a likvidaci majetku města

Rada města



schvaluje



vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku SMO dle předloženého a upraveného přehledu, jedná se o majetek města ve výši 3.820.825,00 Kč 


Hlasování: 9-0-0



2474/70 RM 13
bod 9/70
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 



finanční dotaci Českému svazu chovatelů Klubu chovatelů holubů Slezských plemen se sídlem náměstí Svaté Trojice 219/14, 746 01 Opava, IČ 70925470, na náklady související s pořádáním výstavy chovatelů holubů Slezských plemen v Opavě, ve výši 5.000,00 Kč


Hlasování: 6-4-0
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2. 
neschvaluje

a)
finanční dotaci Tomáši Rouskovi, bytem Opava, zastoupenému Martinem Rouskem, bytem Opava, na náklady související s pořízením materiálového vybavení a výbavy pro kanoistiku, ve výši 54.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 8-0-2

b)
finanční dotaci Janu Mrázkovi, bytem Opava, zastoupenému Janem Mrázkem, bytem Opava, na náklady související s pořízením materiálového vybavení a výbavy pro kanoistiku, ve výši 54.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 9-0-1


c)
finanční dotaci Tereze Brožové, bytem Opava, zastoupené Ing. Miroslavem Brožem, bytem Slavkov, na náklady související s nákupem sjezdového kajaku, ve výši 42.500,00 Kč



Hlasování: 9-0-1


3.
nepřijala usnesení


a)
k finanční dotaci Moravskoslezskému krajskému fotbalovému svazu 
se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava – Přívoz, 
na náklady související s pořádáním fotbalového turnaje v kategorii U – 19, ve výši 20.000,00 Kč



Hlasování: RMO nepřijala usnesení

b)
k finanční dotaci Klubu vojenské historie Opava se sídlem Karlovecká 2629/3, 747 07 Opava, IČ 70630615, na úhradu částečných nákladů dopravy dobrovolníků na expozici Československého opevnění z let 1938 v Norsku, ve výši 50.000,00 Kč



Hlasování: RMO nepřijala usnesení

4.
odročuje

a)
projednání finanční dotace Albertu Kašparovi,  bytem Opava, zastoupenému Petrem Kašparem, bytem Opava, na náklady související s nákupem závodní lodě C2 pro vodní slalom, ve výši 25.000,00 Kč


b)
projednání finanční dotace Vojtěchu Mrůzkovi bytem Opava 6, zastoupenému Vladimírem Mrůzkem, bytem Opava 6, na náklady související s nákupem závodní lodě C2 pro vodní slalom, ve výši 
25.000,00 Kč



Hlasování: 7-0-3

5. 
revokuje


usnesení číslo 2414/68 RM 13, bod 2), ze dne 23.9.2013
(RMO: neschvaluje finanční dotaci Moravskoslezskému krajskému fotbalovému svazu se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava – Přívoz, na náklady související s pořádáním fotbalového turnaje v kategorii U – 19, ve výši 200.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města)


Hlasování: 9-0-1



2475/70 RM 13
bod 10/70
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXAGJ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Danielem Mekbibem bytem Opava, na náklady související s účastí na MS mužských týmů ve Francii a na kondiční soustředění v Rakousku, ve výši 
15.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXAHE, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Junákem – svazem skautů a skautek ČR, okresu Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810980, zastoupeným Mgr. Janem Píšalou, předsedou, na provozní náklady v roce 2013, ve výši 50.000,00 Kč

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/258



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva sport




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 65.000,00 Kč








Daniel Mekbib




(3429,5494,00000000,0020,0000348000000)
+ 15.000,00 Kč








Junák – svaz skautů a skautek ČR




(3421,5222,00000000,0020,0000407000000)
+ 50.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0




2476/70 RM 13
bod 11/70
Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města Opavy na rok 2013/2014



Rada města



schvaluje



Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města Opavy na rok 2013/2014


Hlasování: 9-0-0










2477/70 RM 13
bod 12/70
Dodatek č.1 ke Smlouvě o umístění a provozování kontejnerů a Dodatek č.1 ke Smlouvě o provozování místa zpětného odběru


Rada města



schvaluje


a)
Dodatek č.1 Smlouvy o umístění a provozování kontejnerů (MMOPP007M9RJ) ze dne 15.04.2010 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ELEKTROWIN a.s., se sídlem Michelská 300/60, 140 00 Praha 4, IČ 27257843, zastoupenou Ing. Romanem Tvrzníkem, generálním ředitelem


b)
Dodatek č.1 Smlouvy o provozování místa zpětného odběru (MMOPP00DV2GC) ze dne 09.08.2013 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. se sídlem Vávrovická 267/91, 747 73 Opava-Vávrovice, IČ 49606492, zastoupenou Christophem Schmidtem a Renatou Dvořákovou, jednateli


Hlasování: 10-0-0



2478/70 RM 13
bod 13/70
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady k projektu „Městské sady – regenerace“


Rada města



schvaluje



smlouvu, (PID MMOPP00D77PS), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady


Hlasování: 9-0-0










2479/70 RM 13
bod 14/70
Systém řízení příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava

Rada města


1.
bere na vědomí



Pre-auditní zprávu systému řízení příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava


2.
pověřuje


Ing. Pavlu Brady sestavením projektové skupiny, která vyhodnotí závěry pre-auditu a předloží RMO svá stanoviska k jednotlivým bodům pre-auditní zprávy


Hlasování: 8-0-0




2480/70 RM 13
bod 15/70
Problémové oblasti města Opavy z pohledu veřejnosti; návrh řešení

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Problémové oblasti města Opavy z pohledu veřejnosti; návrh řešení“


Hlasování: 9-0-1 




2481/70 RM 13
bod 16/70
Bytové záležitosti

Rada města



neschvaluje


mimořádné přidělení volné ubytovací jednotky č.10 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě p. Viktoru Levajovi trvale bytem Opava


Hlasování: 9-0-0









2482/70 RM 13
bod 17/70
Výběrová řízení na byty

Rada města


a)
schvaluje 



pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného 
za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:
byt č.16 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě
      1. Táňa Vidličková, trvale bytem Na samotě 188, Velké Heraltice
      2. Michal Hützenpichler, trvale bytem Októbrova 1, Valaská
      3. Helena Zapalačová, trvale bytem Hlavní náměstí 1, Krnov
      4. Ľubica Urdová, trvale bytem 1. mája 2049, Snina
      5.Martin Krivák, trvale bytem 1. mája 2056, Snina



byt č.12 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 1 v Opavě
      1. Dagmar Medelská, trvale bytem Horní 3, Ostrava
      2. Michal Hützenpichler, trvale bytem Októbrova 1, Valaská
      3. Helena Žembová, trvale bytem Štáblovice 59
      4. Jana Kozlová,trvale bytem Staré Heřmínovy 134
      5. Ľubica Urdová, trvale bytem 1. mája 2049, Snina
      6. Martin Krivák, trvale bytem 1. mája 2056, Snina
7. Helena Zapalačová, trvale bytem Hlavní náměstí 1, Krnov 


byt č.3 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 9 v Opavě
1. René Husár, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      2. Michal Hützenpichler, trvale bytem Októbrova 1, Valaská
      3. Helena Žembová, trvale bytem Štáblovice 59
      4. Lenka Zemanová, trvale bytem Jaselská 11, Opava
      5. Věra Pačková, trvale bytem Opavská 55, Zábřeh
6. Ľubica Urdová, trvale bytem 1. mája 2049, Snina
7. Martin Krivák, trvale bytem 1. mája 2056, Snina



byt č.3 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 7 v Opavě 
1. Anna Balážová, trvale bytem Zámecký okruh 2, Opava
      2. Michal Hützenpichler, trvale bytem Októbrova 1, Valaská
      3. Helena Žembová, trvale bytem Štáblovice 59
      4. Lenka Zemanová, trvale bytem Jaselská 11, Opava
      5. Jana Kozlová, trvale bytem Staré Heřminovy 134
      6. Ľubica Urdová, trvale bytem 1. mája 2049, Snina
      7. Martin Krivák, trvale bytem 1. mája 2056, Snina



byt č.11 velikosti 1+1 na adrese Mezi Trhy 6 v Opavě
1. Františka Kubašová, trvale bytem Jaselská  27, Opava
2. František Pobořil, trvale bytem Bochenkova 16, Opava
3. Michal Hützenpichler, trvale bytem Októbrova 1, Valaská
4. Anna Gebauerová, trvale bytem Hrnčířská 4, Opava
5. Jiří Ivanov, trvale bytem Grudova 4, Opava
6. Ľubica Urdová, trvale bytem 1. mája 2049, Snina
7. Věra Pačková, trvale bytem Opavská 55, Zábřeh
      8. Martin Krivák, trvale bytem 1. mája 2056, Snina



Hlasování: 10-0-0


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    


Hlasování: 10-0-0
2483/70 RM 13
bod 18/70
Zápis dětí do 1. tříd opavských základních škol

Rada města



bere na vědomí 



informaci k zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2014/2015



Hlasování: 10-0-0



2484/70 RM 13
bod 20/70
Smlouva o partnerství o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Pořízení trolejbusů MDPO“


Rada města



schvaluje



smlouvu o partnerství a o vzájemné spolupráci za účelem realizace projektu „Pořízení trolejbusů MDPO“ (MMOPP00D7367), mezi Městským dopravním podnikem Opava, a.s., se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, IČ: 64610250, zastoupen Ing. Jiřím Tichým, předsedou představenstva a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem


Hlasování: 7-0-3



2485/70 RM 13
bod 21/70
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávky kancelářských potřeb pro Statutární město Opava na období 2 let“ – zahájení zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávky kancelářských potřeb pro Statutární město Opava na období 2 let“


2.
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek 
ve složení:
1. Ing. Martina Věntusová
2. Ing. Petr Sordyl
3. paní Nikola Richtrová

b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. paní Pavla Hluchá
2. Ing. Václav Seidler
3. paní Lenka Štáblová, DiS.


Hlasování: 10-0-0

2486/70 RM 13
bod 22/70
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadaná  ve zjednodušeném podlimitním řízení  s názvem „Dodávka telekomunikačních služeb 
pro Statutární město Opava“ – zahájení zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zadání podlimitní veřejné zakázky na služby zadané    ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě  ust. § 21 odst. 1 písm.f), a § 38 zákona          č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Dodávka telekomunikačních služeb pro Statutární město Opava“ - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


b)
zveřejnit písemnou výzvu k předložení nabídky na profilu zadavatele 
dle § 38 odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

c)
dle § 38 odst. 1, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzvat písemnou výzvou tyto zájemce k podání nabídky                      a k prokázání kvalifikace:
	Telefónica Czech Republic, a.s., Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle, IČ: 601 93 336           
	Vodafone Czech Republic a.s., Vinohradská 167, Praha 10,

      IČ: 257 88 001
	T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 

      IČ: 649 49 681 
	Air Telecom a.s., Českomoravská 2408/1a, Libeň Praha 9,

      IČ: 242 62 137
	GTS Czech s.r.o., Přemyslovská 2845/43, Praha 3 – Žižkov, 

      IČ: 284 92 170
 
          

2.
jmenuje

a)
v souladu s § 71 odst. 3 a § 74 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, komisi pro  otevírání obálek a komisi             pro hodnocení nabídek ve složení;
členy:
	 paní Jitku Měchovou

 pana Petra Baránka
 Ing. Martinu Věntusovou
 Ing. Václava Seidlera
 Bc. Aleše Hrušku



b)
náhradníky členů:
	 MUDr. Pavla Vágnera

 Ing. Zdeňka Frélicha
 Ing. Lubomíra Měcha
	 Ing. Josefa Hrance
	 pana Petra Frantu




Hlasování: 9-0-1






2487/70 RM 13
bod 23/70
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Mezi Trhy 1,3,5,7 + Horní náměstí 50“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva


Rada města



nepřijala usnesení


k materiálu „Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Mezi Trhy 1,3,5,7 + Horní náměstí 50“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva“



Hlasování: RMO nepřijala usnesení


2488/70 RM 13
bod 24/70
Smlouva o pronájmu nebytových prostor, budovy


Rada města


1. 
odročuje



projednání smlouvy o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG4F1 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a J.L.N. spol. s r.o. se sídlem Otická 2469/55, 746 01 Opava, IČ 47678585, zastoupenou Miroslavem Kavanem, jednatelem (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 48, Opava)


Hlasování: 9-0-1


2. 
schvaluje


dodatek č.1 ke smlouvě o pronájmu budovy MMOPP00DG4JY mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem 
Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 47813059, zastoupenou 
Ing. Jaroslavem Kaniou, kvestorem  (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)


Hlasování: 10-0-0



2489/70 RM 13
bod 25/70
Záměry pronájmu

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu budovy bez čp/če, jiná stavba, ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2202/17, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na       LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)

2489/70 RM 13
bod 25/70
b)
záměr pronájmu budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2202/13, zastavěná plocha         a nádvoří, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)


c)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 121, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 418/1, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 122, objekt k bydlení na pozemku         parc.č. 420/1, zastavěná plocha  a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 3 a 5, Opava)


Hlasování: 10-0-0



2490/70 RM 13
bod 27/70
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 2542/1, 2530/469, 2530/468 v k.ú. Opava – Předměstí a umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích 2530/443, 2530/421, 2530/422, 2530/417, 2530/379 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Otická, garáže, rozšíření kNN, č. stavby IV-12-8008894“ 

b) 
umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č. 688 
a 686 v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby : „Opava, Vávrovice, Hraniční, posílení vNN“

c)
umístění podzemního vedení plynovodního řadu a vodovodní přípojky 
do pozemku parc.č. 2890/89 v k.ú. Opava- Předměstí a umístění kanalizační přípojky do pozemků parc.č. 2890/94 a 2890/89 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Novostavba rodinného domu s garáží včetně přípojek IS, zpevněných ploch a oplocení na parc.č. 2890/92 v k.ú. Opava -Předměstí“ 


Hlasování: 10-0-0



2491/70 RM 13
bod 28/70
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města



schvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím       č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Janě Režnarové, bytem v Opavě – Vlaštovičkách na ul. Okružní 64/12 na výměnu oken stavby rodinného domu s číslem popisným 64 na pozemku parc. č. 11/1, 
k. ú. Jarkovice 


Hlasování: 10-0-0



2492/70 RM 13
bod 29/70
Výpověď Smlouvy o nájmu KD Na Rybníčku

Rada města


1.
schvaluje


a)
výpověď smlouvy o nájmu KD Na Rybníčku, PID MMOPP00DG4I3, uzavřenou dne 13.11. 2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako pronajímatelem a společností REhos – Restaurants, HOtelS s.r.o. se sídlem 
Šalounova 494/43, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČ: 28586417, jednající panem Martinem Švubem, jednatelem společnosti, panem Martinem Kubíkem, DiS., jednatelem společnosti a Mgr. Rostislavem Tomášem, jednatelem společnosti, jako nájemcem (Kulturní dům Na Rybníčku, Opava) 

b)
záměr pronájmu nemovitostí dle přiloženého a upraveného znění - budovy č.p. 380, stavba  občanského vybavení  na pozemku parc.č. 519, zastavěná plocha a nádvoří, 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, katastrální území Opava – Předměstí, zapsané na LV č. 3618 u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava pro katastrální území Opava – Předměstí, obec Opava, okres Opava, nacházející se na adrese Na Rybníčku 43, 746 01 Opava (Kulturní dům Na Rybníčku) 


Hlasování: 9-0-0


2.
bere na vědomí 



důvodovou zprávu k tomuto bodu s připomínkami a podněty vznesenými Ing. Gabrielou Mathiasovou 


Hlasování: 9-0-0


2493/70 RM 13
bod 30/70
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
s názvem „Městské sady – městský náhon + sedimentační nádrž“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Městské sady – městský náhon + sedimentační nádrž“ – v rozsahu 
dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 

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. Jana Onderková  
2.  pan Rostislav Onderka
3.  Mgr. Marcela Flanderková 
2493/70 RM 13
bod 30/70
b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. paní Hana Fraňková


c)
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:
1.  Ing. Jana Onderková
2.  pan Rostislav Onderka
3.  Ing. Marie Vavrečková
4.  Mgr. Zdeněk Frélich
5.  paní Jitka Měchová


d)
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:
1.  Ing. Radka Šabatková
2.  Ing. Renata Cvancigerová 
3.  Ing. Ludmila Domesová
4.  pan Miroslav Nedvídek
5.  Ing. Radim Křupala



Hlasování: 7-0-2


2494/70 RM 13
bod 31/70
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu  o  činnosti  komisí  Rady statutárního města Opavy od 01.10.2013 
do 15.10.2013


Hlasování: 9-0-0



2495/70 RM 13
bod 32/70
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 9-0-0






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

