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2609/74 RM 13
bod 1/74
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje



a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8FP 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Jaroslavem a Annou Hájkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2722/23 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 
35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


b)
nájemní smlouvu  PID MMOPP00DEU5K mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Davidem Martínkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 875/128
 - ostatní plocha, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy,
k.ú. Kylešovice, za cenu ve výši 2.700,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad), 


c)
smlouvu o nájmu nemovitosti PID MMOPP00EC8J5 mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako pronajímatelem 
a Statutárním městem Opavou jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem části pozemku parc.č. 712 – zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 712/1, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 63.580,00 Kč/rok, tj. 55,00 Kč/m2/rok 


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene PID MMOPP00ECB3S mezi Statutárním městem Opavou a manžely Romanem a Zuzanou Cihlářovými jejímž předmětem je zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek parc.č. 250/2 , k.ú. Skřipov, za úplatu ve výši 9.000,- Kč + DPH


e)
smlouvu o zřízení věcného břemene PID MMOPP00ECB0S mezi Statutárním městem Opavou a Správou železničních dopravních cest, s.p. jejímž předmětem je zřízení věcného břemene spočívající v právu umístění a provozování zařízení na pozemku parc.č. 752/110, k.ú. Opava-Předměstí a s tím související právo přístupu a příjezdu k zajištění provozování, údržby, oprav, rekonstrukce, případně likvidace zařízení.


f)
výpověď nájemní smlouvy PID MMOPP00EC7S3 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Petrem Urbančíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2687 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy


2. 
schvaluje

a)
záměr darování části pozemku parc.č. 2709/3 – ostatní plocha, 
označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2709/19 ostatní plocha, a části pozemku parc.č. 3033/6 -  ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 3033/25 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava-Předměstí 

b)
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 16/2 – zahrada 
a  parc.č. 16/4 – zahrada, k.ú. Opava-Předměstí
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c)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 562/2 – ostatní plocha, 
označené dle přiloženého snímku katastrální mapy, k.ú. Opava-Město

d)
záměr prodeje pozemku pod garážemi parc.č. st.1054 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. st.1369 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st.1893 -  zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. st.1759 – zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Kateřinky u Opavy

e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2506/6 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 112/42 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 553/8 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování o bodech 1 a 2: 9-0-0

3.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/307 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/122 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 8-0-2

4.
schvaluje 

a)
revokaci usnesení RSMO č. 2408/68 RM 13 odst. 1, písm. f) ze dne 23.9.2013 (RSMO schvaluje záměr směny části pozemku parc.č. 951/23 
– orná půda, dle zákresu na snímku katastrální mapy ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc.č. 958/5 – orná půda, 
ve vlastnictví manželů Fiedlerových, vše k.ú. Komárov u Opavy)
návrh na schvalující usnesení – p. Žídek 



Hlasování: 8-0-2

b)
revokaci usnesení RSMO č. 2256/64 RM 13 odst. 1 písm. v) 
ze dne 1.7.2013 (RSMO schvaluje nájemní smlouvu PID MMOPP00BLXBK mezi Ing. Bohumírem Blachutem a Ing. Erichem Stavařem 
jako pronajímateli a Statutárním městem Opavou jakožto nájemcem, 
jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 3165/1 – ostatní plocha a parc.č. 3165/27 – ostatní plocha, oba v k.ú. Opava – Předměstí, za cenu 32.830,00 Kč/rok, tj. 100,00 Kč/m2/rok)


c)
nájemní smlouvu PID MMOPP00EC8C4 mezi Ing. Bohumírem Blachutem 
a Ing. Erichem Stavařem jako pronajímateli a Statutárním městem Opavou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 3165/1 – ostatní plocha a parc.č. 3165/27 – ostatní plocha, 
oba v k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu 32.830,00 Kč/rok, tj. 100,00 Kč/m2/rok)


Hlasování: 9-0-2
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bod 2/74
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje



a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ECB83 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vítězslavem a Vladimírou Hájkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2928 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2928/2 
- zahrada, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 40.000,00 Kč (cena podle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


b)
návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a manžely Ladislavem a Zdeňkou Klimundovými, v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo manželů Ladislava a Zdeňky Klimundových k nemovitosti – části pozemku parc.č. 2431/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu novým  parc.č. 2431/15 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který 
je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva manželů Ladislava a Zdeňky Klimundových k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle § 134 občanského zákoníku.          


c)
návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě PID MMOPP00DEUEB mezi společností JC Market s.r.o. jako budoucím dárcem a Statutárním městem Opavou jako budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je převod části pozemku parc.č. 2549/8 dle nezapsaného geometrického plánu o nové výměře 11668 m2, k.ú. Kylešovice


d)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00EC7XE mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a Ing. Jaromírem Klimešem a Ing. Pavlem Moravcem na straně, jejímž předmětem jejímž předmětem 
je směna části pozemku parc.č. 2890/1 – ostatní plocha 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/462 
o výměře 113 m2 ve vlastnictví Ing. Jaromíra Klimeše a Ing. Pavla Moravce za pozemek parc.č. 2890/446 – ostatní plocha, část pozemku parc.č. 2890/191 – ostatní plocha označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/464 a část pozemku parc.č. 2890/177 – ostatní plocha označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/463 o celkové výměře 113 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy, vše k.ú. Opava – Předměstí


e)
návrh dodatku č.2 PID MMOPP00ECB5I ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 29.5.2009, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Zdeňkem Kostřicou., bytem Otice, K Rybníčkům 329



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0
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2.
schvaluje
- garážiště 28. října


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERWE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Václavem Paluzgou  
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
st. 1932 - zastavěná plocha a nádvoří a podílů o velikosti 1/5 pozemků parc.č. 2592/1 – ostatní plocha, parc.č. 2592/2 - ostatní plocha, parc.č. 2592/3 – ostatní plocha a parc.č. 388/70 – trvalý travní porost, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 18.840,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERX9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Janou Lacinovou  
jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
st. 1934 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/5 pozemků parc.č. 2592/1 – ostatní plocha, parc.č. 2592/2 - ostatní plocha, parc.č. 2592/3 – ostatní plocha a parc.č. 388/70 – trvalý travní porost, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 19.340,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERVJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Lukášem a Lucií Olšinovou   
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2592/4 
– ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 11.200,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERUO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Věrou Pálkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2592/5 - ostatní plocha, 
k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 1.000,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města

3.
schvaluje
- garážiště Komenda


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC7VO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Josefem Sordylem jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku 
pod garáží parc.č. 2540/25 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)



b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC8K0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Lenkou Podhornou jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku 
pod garáží parc.č. 2540/21 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DEU3U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Romanem Maschke jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/14 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad)
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d)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00DERK2 mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely RNDr. Rajmundem a Olgou Šrajerovými, panem Vladislavem Vosáhlem, manžely Mgr. Zdeňkem a Hanou Hrubými, MUDr. Tomášem Böhmem, manžely Milanem a Ingrid Vachutkovými, paní Lenkou Šamarovou, panem Radimem Trušinou,  panem Petrem Hellebrandem, panem Milanem Dakem, panem Jiřím Teclem, panem Aloisem Steinerem, PaeDr. Libuší Hozovou, panem Josefem Sordylem, paní Lenkou Podhornou a panem Vladanem Zdražilem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílů o velikosti 16/20 pozemku parc.č. 2540/45 - ostatní plocha, vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2540/3 – ostatní plocha, oba k.ú.Opava-Předměstí, 
za kupní cenu 78.400,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města

4.
schvaluje
- garážiště Hradecká



návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC7ON mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Danielem Michalíkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/122 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města




5.
schvaluje
- garážiště Otická, Jiráskova

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ECA6K mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Miroslavem Zárubou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/86 - zastavěná plocha a nádvoří, a prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku 
pod garáží parc.č. 2530/427 - zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 14.500,00 Kč (cena dle zásad)



b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ECA24 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Janem Valou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/33 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad)

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC8LV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Karlem a Ludmilou Pešovými jako kupujícími, předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku 
pod garáží parc.č. 2530/433 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města
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6.
schvaluje
- garážiště Slámova


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ECA5P mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marií Leksovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/328 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 11.500,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodech 2 - 6: 11-0-0

7.
neschvaluje


nabytí části pozemku parc.č. 2375/1, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-5-0

8. 
neschvaluje


a)
záměr prodeje části pozemků parc.č. 1884 -  ostatní plocha, 
a parc.č. 1888/1 – zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy



Hlasování: 9-0-2

b)
záměr zrušení předkupního práva s věcnými účinky v katastru nemovitostí evidovaného ve prospěch Statutárního města Opavy k pozemku parc.č. 639/1 - orná půda zapsaného na listu vlastnickém č.3225, vedeném 
pro Okres Opava, obec Opava a katastrální území Kylešovice


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0

c)
záměr směny  pozemku parc.č. 958/13 o výměře 3.366 m2, k.ú. Komárov 
u Opavy ve vlastnictví Zemědělská a.s. za pozemky parc.č. 2118/87, parc.č. 2118/138, parc.č. 2118/139, parc.č. 670/28, parc.č. 2123/1, parc.č. 2124/1, parc.č. 2124/2, parc.č. 2128/1, parc.č. 2128/7, parc.č. 2149/2, 
k.ú. Kylešovice a parc.č. 669/44 a parc.č. 674/1,k.ú. Komárov u Opavy 
o celkové výměře 59.599 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy
pro předložení zastupitelstvu města


d)
záměr směny  pozemku parc.č. 2150/1 o výměře 3.831 m2, k.ú. Kylešovice
ve vlastnictví manželů Ing. Dušana a Ing. Heleny Schreierových 
za pozemky parc.č. 681/30, parc.č. 710/16 a část pozemku parc.č. 935/34 
o celkové výměře cca 78.312 m2, k.ú. Komárov u Opavy ve vlastnictví Statutárního města Opavy
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-1 
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e)
záměr směny části pozemku parc.č. 951/23 – orná půda, dle zákresu 
na snímku katastrální mapy ve vlastnictví Statutárního města Opavy 
za pozemek parc.č. 958/5 – orná půda, ve vlastnictví manželů Fiedlerových, vše k.ú. Komárov u Opavy pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-2

f)
prodej pozemku pod garážemi parc.č. st.1054 -  zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. st.1369 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st.1893 -  zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. st.1759 – zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Kateřinky u Opavy paní Amálii Hertlové pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-1

9.
odročuje 


projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 1071/38 -  ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
 


Hlasování: 8-0-2




2611/74 RM 13
bod 3/74
Smlouva o dílo /Dodávka a instalace bezdrátových prvků Cisco – WiFi/

Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o dílo; Zakázka:„ Dodávka a instalace bezdrátových prvků Cisco.“ MMOPP004FK69 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a DATA-INTER spol. s r. o. se sídlem U Fortny 50/1, 746 01 Opava, IČ 14615754, zastoupena Ing. Karlem Boženekem, jednatelem společnosti





b)
Rozpočtové opatření č. 2013/299



ve výdajích – odbor informatiky




akce Krnovská




(6171,5171,00000000,0170,0007836000000)
  - 49.900,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HKR




DDHM




(5212,5137,00000000,0193,0000000000000)
    - 100.019,00 Kč







výpočetní technika




(5212,6125,00000000,0193,0000000000000)
   + 149.919,00 Kč


Hlasování: 10-0-1
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bod 4/74
Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2013

Rada města



schvaluje


a)
změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřská školy Opava-Vávrovice -  příspěvková organizace na rok 2013

b)
změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace na rok 2013


c)
změnu odpisového plánu Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková organizace na rok 2013


d)
změnu odpisového plánu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská 
- příspěvková organizace na rok 2013

e)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace na rok 2013

f)
změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 
- příspěvková organizace na rok 2013

g)
změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace na rok 2013


Hlasování: 10-0-0



2613/74 RM 13
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Personální záležitosti

Rada města


1.
bere na vědomí



přesun pracovního místa „referent prezentace města“ z pozice samostatného pracoviště kanceláře primátora na  odd. vnějších vztahů a zahraniční spolupráce kanceláře primátora s účinností od 1. 1. 2014


2.
schvaluje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanou změnou dle bodu 1 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2014


Hlasování: 10-0-0







2614/74 RM 13
bod 6/74
Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům


Rada města



schvaluje



neuvolněným členům zastupitelstva SMO, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku ve výši 240,00 Kč/hod. pro rok 2014, která jim bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0



2615/74 RM 13
bod 7/74
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2013/300



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


aa)
Ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova – rek. komunikací - PD



(objednávka)



(2212,6121,00000000,0220,0007772000000)
+ 8.712,00 Kč





ab)
Severní obchvat – západní část - PD



(úspora)



(2212,6121,00000000,0220,0007769000000)
- 25,60 Kč






Investice – projektová dokumentace



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 8.686,40 Kč





ac)
Vnitroblok ul. Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická – Štefánikova 



(úspora)



(2219,6121,00000000,0220,0007673000000)
- 2.964,00 Kč





ad)
Vnitroblok ul. A. Sovy 



(úspora)



(3745,5171,00000000,0220,0007714000000)
- 11,97 Kč






Investice 



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 2.975,97 Kč
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b)
Rozpočtové opatření č. 2013/301



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,36517003,0020,0007672000000)
+ 1.333.484,00 Kč








ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,36517871,0020,0007672000000)
+ 9.322.184,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




„Vnitroblok Rolnická – Hálkova - Šrámkova“




opravy a udržování




(3745,5171,36517003,0220,0007672000000)
+ 1.333.484,00 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007672000000)
- 1.333.484,00 Kč








budovy, haly a stavby




(2219,6121,36517871,0220,0007672000000)
+ 9.322.184,00 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007672000000)
- 9.322.184,00 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový




splátka úvěrového rámce



231 0800
(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 10.655.668,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2013/302



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,36517003,0020,0007673000000)
+ 1.273.028,00 Kč








ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,36517871,0020,0007673000000)
+ 11.742.522,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




„Vnitroblok Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická - Štefánikova“




opravy a udržování




(3745,5171,36517003,0220,0007673000000)
+ 1.273.028,00 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007673000000)
- 1.273.028,00 Kč








budovy, haly a stavby




(2219,6121,36517871,0220,0007673000000)
+ 11.742.522,00 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007673000000)
- 11.742.522,00 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový




splátka úvěrového rámce



231 0800
(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 13.015.550,00 Kč
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d)
Rozpočtové opatření č. 2013/303



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000334,0020,0000000000004)
+ 57.400,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




MŠ Opava, Riegrova 1




projekt „Jak se hraje na zahradě“




(3111,5336,00000334,0030,0001002000004)
+ 57.400,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/304



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029004,0020,0000000000000)
+ 13.600,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin




I. pololetí roku 2013




(1037,5213,00029004,0130,0000000000000)
+ 13.600,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/305



ve výdajích – odbor školství




vědomostní a dovednostní soutěže




věcné dary




(3113,5194,00000000,0030,00029950000000)
- 30.000,00 Kč







f1)
SVČ - neinvestiční příspěvek




(3421,5331,00000000,0030,00029950000000)
+ 15.000,00 Kč







f2)
ZŠ Englišova – neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,00029950000000)
+ 3.097,00 Kč







f3)
ZŠ Vrchní – neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,00029950000000)
+ 11.903,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2013/306



ve výdajích – odbor školství




naplňování koncepce EVVO




nákup ostatních služeb




(3792,5169,00000000,0030,0001076000000)
- 30.006,00 Kč








ZŠ Mařádkova – neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001076000000)
+ 30.006,00 Kč
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h)
Rozpočtové opatření č. 2013/307



ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování




ostatní územní příprava a urbanistické studie




ostatní územní příprava a urbanistické studie




ost.nákup dlouh.nehmot.majetku




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
- 28.975,00 Kč







h1)
kapacitní posouzení křižovatky I/11




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
+ 7.800,00 Kč







h2)
dopravní řešení Lokalita Kylešovská osada




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
+ 21.175,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření 2013/308



ve výdajích – odbor životního prostředí




Biologická ochrana města – nákup materiálu




(3741,5139,00000000,0130,0002522000000)
	 7.000,00 Kč









Biologická ochrana města – nákup služeb




(3741,5169,00000000,0130,0002522000000)
	130.500,00 Kč









Diskgolfové hřiště u Stříbrného jezera – příprava terénu




(3429,6121,00000000,0130,0007629000000)
	19.000,00 Kč









Posudky a konzultace – nákup služeb




(3749,5169,00000000,0130,0002525000000)
	100.500,00 Kč








i1)
Rozptylová studie pro celé město Opava – konzultační a poradenské služby




(3719,5166,00000000,0130,0000000000000)
          + 206.000,00 Kč







i2)
Environmentální výchova vzdělání a osvěta – nákup služeb




(3792,5169,00000000,0130,0001076000000)
            + 51.000,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2013/309



v příjmech – Kancelář tajemníka, odd. HS




pojistné plnění




(6112,2322,00000000,0191,0009282000000)
+ 22.128,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




autoprovoz - opravy




(6112,5171,00000000,0191,0002512000000)
+ 22.128,00 Kč
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k)
Rozpočtové opatření č. 2013/310



ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování




ostatní územní příprava a urbanistické studie




ost.nákup dlouh.nehmot.majetku




OK Globus technická pomoc




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
+ 31.861,00 Kč








ÚPD Opava




(3635,5169,00000000,0080,0001040000000)
- 31.861,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2013/311



ve výdajích – odbor informatiky




mapové podklady-nákup ost.služeb




(6171,5169,00000000,0170,0001081000000)
- 50.000,00 Kč








geografické informační systémy




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0001084000000)
- 447.600,00 Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0001084000000)
- 250.000,00 Kč








programové vybavení




(6171,5172,00000020,0170,0002527000000)
- 250.923,00 Kč








výpočetní technika-opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0170,0002528000000)
- 80.000,00 Kč








www stránky města




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002529000000)
- 50.000,00 Kč








programové vybavení




(6171,6111,00000020,0170,0002527000000)
+ 250.923,00 Kč



(6171,6111,00000000,0170,0002527000000)
+ 447.600,00 Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002527000000)
+ 250.000,00 Kč








výpočetní technika - DDHM




(6171,5137,00000000,0170,0002528000000)
+ 80.000,00 Kč








služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0170,0000000000000)
+ 100.000,00 Kč
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m)
Rozpočtové opatření č. 2013/312



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4123,38588005,0020,0007962000000)
+ 28.340,94 Kč








investiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4223,38588505,0020,0007962000000)
+ 14.063.370,97 Kč



jedná se o příjem dotace na akci „Zpevněné plochy městských parků“ realizovanou v r. 2012 finančně krytou úvěrovým rámcem








ve financování – odbor finanční a rozpočtový




splátka úvěrového rámce



231 0800
(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 14.091.711,91 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2013/313



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 236.563,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za III. čtvrtletí 2013




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 165.476,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 71.087,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2013/314



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




investiční přijaté transfery od krajů




(0000,4222,00000201,0020,0007769000000)
+ 4.757.833,60 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Severní obchvat – západní část




(2212,6121,00000201,0220,0007769000000)
+ 4.757.833,60 Kč








k usn. 2343/66 a) RM 13 z 19.08.2013




(2212,6121,00000120,0220,0007769000000)
- 68.103,68 Kč



(2212,6121,00000000,0220,0007769000000)
- 240.571,52 Kč



k usn. 2514/71 b) RM 13 z 04.11.2013




(2212,6121,00000120,0220,0007769000000)
- 4.500.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 68.103,68 Kč



(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 240.571,52 Kč
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rezerva k rozdělení




(6409,5901,00000120,0020,0002993000000)
+ 4.500.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2013/315



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,36517003,0020,0007672000000)
+ 4.751,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




„Vnitroblok Rolnická – Hálkova - Šrámkova“




opravy a udržování




(3745,5171,36517003,0220,0007672000000)
+ 4.751,00 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007672000000)
- 4.751,00 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový




splátka úvěrového rámce



231 0800
(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 4.751,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření 2013/316



ve výdajích – Městská policie




běžný provoz – platy zaměstnanců v pracovním poměru




(5311,5011,00000000,0110,0000000000000)
	 35.000,00 Kč









běžný provoz – náhrady mezd v době nemoci




(5311,5424,00000000,0110,0000000000000)
+ 35.000,00 Kč






r)
Rozpočtové opatření 2013/317



ve výdajích – Městská policie




BESIP – DDHM




(2223,5137,00000000,0110,0001078000000)
	 15.000,00 Kč









běžný provoz – potraviny




(5311,5131,00000000,0110,0000000000000)
-7.000,00 Kč








běžný provoz – nákup služeb




(5311,5169,00000000,0110,0000000000000)
	13.000,00 Kč




autoprovoz – PHM




(5311,5156.00000000,0110,0002512000000)
            + 35.000,00 Kč






s)
Rozpočtové opatření 2013/318



ve výdajích – Městská policie




běžný provoz – nájemné




(5311,5164,00000000,0110,0000000000000)
	10.000,00 Kč
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běžný provoz – nákup služeb




(5311,5169,00000000,0110,0000000000000)
	 15.000,00 Kč









běžný provoz – pohoštění




(5311,5175,00000000,0110,0000000000000)
	10.000,00 Kč









autoprovoz – opravy a udržování




(5311,5171,00000000,0110,0002512000000)
+ 35.000,00 Kč






t)
Rozpočtové opatření č. 2013/319



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HKR




JSDH – ochranné pomůcky




(5512,5132,00000000,0193,0002530000000)
+ 82.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 82.000,00 Kč



Hlasování: 11-0-0




2616/74 RM 13
bod 8/74
Schválení dotačních smluv na rok 2014 – přímá podpora z rozpočtu SMO

Rada města


1.
schvaluje



v návaznosti na bod   18/73  - Rozpočet města na rok 2014, rozpočtový výhled 2015-2016 z RMO dne 25.11.2013


a)
smlouvu, MMOPP00CX9TX, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením PREEDUK o.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ 65889053, zastoupeným Mgr. Hanou Borunskou, předsedkyní, na činnost sdružení, ve výši 100.000,00 Kč


b)
smlouvu MMOPP00CX9Z3, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HALOU OPAVA, a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva, na sportovní činnost, ve výši 7.000.000,00 Kč


c)
smlouvu MMOPP00CXA3C, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HC SLEZANEM OPAVA  a.s. se sídlem Holasická 1154/2, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 25845802, zastoupeným Marcelem Hadamczikem, členem představenstva, na provoz Sportovního centra mládeže HC SLEZANU OPAVA a.s., ve výši 4.000.000,00 Kč
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d)
smlouvu MMOPP00CXA8N, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TJ OPAVA se sídlem Vodárenská 18, 746 01 Opava, IČ 00495948, zastoupenou Evou Kociánovou, předsedkyní, na sportovní činnost, ve výši 400.000,00 Kč


e)
smlouvu MMOPP00CXA47, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou, na činnost družstev mládeže, ve výši 600.000,00 Kč


f)
smlouvu MMOPP00CX9XD, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleských, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, na sportovní činnost, ve výši 
700.000,00 Kč


g)
smlouvu MMOPP00CXA0R, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem plaveckých sportů se sídlem Zámecký okruh 4, 746 01 Opava, 
IČ 47815345, zastoupeným Vladimírem Ryplem, předsedou a Ing. Václavem Jedličkou, místopředsedou, na sportovní činnost, ve výši 320.000,00 Kč


h)
smlouvu MMOPP00CX9WI, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením Přátelé orientačního běhu Opava, o.s. se sídlem Vojanova 2978/31a, 
746 01 Opava, IČ 26534991, zastoupeným Ing. Miroslavem Hadačem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 150.000,00 Kč


i)
smlouvu MMOPP00CXA1M, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sportovním klubem p.e.m.a. Opava se sídlem Holasická 892/17, 747 05 Opava 5, zastoupeným Mgr. Přemyslem Novákem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 450.000,00 Kč


j)
smlouvu MMOPP00CX9VN, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA se sídlem Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26541645, zastoupeným Ing. Pavlem Frankem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 420.000,00 Kč


k)
smlouvu MMOPP00CXA6X, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Kánoe klubem Opava se sídlem Jaselská 24, 747 05 Opava 5, IČ 00536105, zastoupeným Kamilem Křempkem, hospodářem, na sportovní činnost, ve výši 230.000,00 Kč

2616/74 RM 13
bod 8/74
l)
smlouvu MMOPP00CXA7S, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mendelovým gymnáziem , Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na lyžařský výcvik, ve výši 68.000,00 Kč


m)
smlouvu MMOPP00CX9US, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací se sídlem Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava, IČ 47813482, zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou, ředitelkou, na lyžařský výcvik, ve výši 36.800,00 Kč


n)
smlouvu MMOPP00CX9Y8, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Žižlavským s místem podnikání Krnovská 28/45, 746 01 Opava, IČ 65518161, na provozní náklady kina Mír, ve výši 250.000,00 Kč


o)
smlouvu MMOPP00CXA52, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva, na sportovní činnost, ve výši 15.000.000,00 Kč


p)
Smlouvu MMOPP00CXA2H, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva, na provoz, ve výši 2.800.000,00 Kč


2. 
bere na vědomí


platební kalendář, podle kterého budou uvolňovány finanční prostředky určené na provoz a údržbu sportovní haly společnosti HALA OPAVA a.s.



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-3

	

2617/74 RM 13
bod 9/74
Dotace ostatní

Rada města


1.
neschvaluje


a)
finanční dotaci Miroslavu Spáčilovi se sídlem Antonína Sovy 1512/19, 
747 05 Opava – Kateřinky, IČ 11545577, na náklady související s mistrovstvím světa ve stepu v roce 2013, ve výši  77.428,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-3

2617/74 RM 13
bod 9/74
b)
finanční dotaci Markétě Lacuchové bytem Opava, na náklady související s účastí na World Championships 2014, ve výši 23.725,00 Kč



Hlasování: 8-0-3

c)
finanční dotaci PEPA sportu Opava spol. s r.o. se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ 63320088, na dofinancování akce GRAND PRIX PEPA 2013, ve výši 60.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-1-0

d)
finanční dotaci Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Olomoucká 88, 746 01 Opava, IČ 00844004, na spolufinancování pořízení vícemístného vozidla pro přepravu klientů Psychiatrické nemocnice v Opavě, ve výši 300.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města






Hlasování: 11-0-0


2.
neschvaluje


a)
finanční dotaci 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)
finanční dotaci Vojtěchu Mrůzkovi bytem Opava 6, zastoupenému Vladímírem Mrůzkem, bytem Opava 6, na náklady související s nákupem závodní lodě C2 pro vodní slalom, ve výši 25.000,00 Kč


c)
finanční dotaci Sabině Foltysové, bytem Opava 6, zastoupené Jolanou Foltysovou, bytem Opava 6, na náklady související s účastí na MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 45.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-1



3. 
schvaluje 


a)
finanční dotaci Albertu Kašparovi,  bytem Opava, zastoupenému Petrem Kašparem, bytem Opava, na náklady související s účastí na MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč


b)
finanční dotaci Vojtěchu Mrůzkovi bytem Opava 6, zastoupenému Vladimírem Mrůzkem, bytem Opava 6, na náklady související s účastí na MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč


c)
finanční dotaci Tomáši Rouskovi, bytem Opava, zastoupenému Martinem Rouskem, bytem Opava, na náklady související s účastí na MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč


d)
finanční dotaci Janu Mrázkovi, bytem Opava, zastoupenému Janem Mrázkem, bytem Opava, na náklady související s účastí na MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč


e)
finanční dotaci Sabině Foltysové, bytem Opava 6, zastoupené Jolanou Foltysovou, bytem Opava 6, na náklady související s účastí na MS juniorů v Sydney v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-1 



2618/74 RM 13
bod 10/74
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.2 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1A v Opavě žadateli panu Jaroslavu Čarnému trvale bytem Opava

b)
podnájem p. Milanu Šoltýsovi bytu č.18 velikosti 1+1 v domě na adrese Hrnčířská 4 v Opavě, jehož nájemcem je paní Jana Ševčíková  a to na dobu 1 roku tj. do 31.12.2014

c)
uzavření nájemního vztahu s paní Ivanou Godajovou k bytu č.8 velikosti 2+1 v domě na adrese Dolní náměstí 23 v Opavě a to na dobu určitou  1 roku 
tj. do 31.12.2014


Hlasování: 10-0-0


2619/74 RM 13
bod 11/74
Prominutí poplatků

Rada města



odročuje 



projednání prominutí poplatků z prodlení ve výši  144.664,00 Kč a nákladů řízení ve výši 3.700,00 Kč  pí Ivaně Godajové trvale bytem Opava, které jsou jí účtovány za dluh na nájemném a službách za byt č.8 velikosti 2+1 
na adrese Dolní náměstí 23 v Opavě 


Hlasování: 9-0-2 


2620/74 RM 13
bod 12/74
Zásady environmentálně šetrného provozu Magistrátu města Opavy


Rada města



schvaluje



Zásady environmentálně šetrného provozu Magistrátu města Opavy s účinností od 01.01.2014


Hlasování: 9-0-0


2621/74 RM 13
bod 13/74
Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 2505/71 RM 13 ze dne 04.11.2013 (Rada města schvaluje dodatek č. 1 (MMOPP00AKA7F) ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Opava  (MMOPP0070UAR) se sídlem 
Skřipov 110, PSČ: 747 45, IČ 00849669, pro předložení zastupitelstvu)
2621/74 RM 13
bod 13/74
2.
schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00AKA7F) ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Opava  (MMOPP0070UAR) se sídlem 
Skřipov 110, PSČ: 747 45, IČ 00849669, pro předložení zastupitelstvu



Hlasování: 7-0-1



2622/74 RM 13
bod 14/74
Městský dopravní podnik Opava, a.s. – změna stanov společnosti a návrh na odvolání a volbu zástupců města v orgánech společnosti v důsledku změny stanov

Rada města




odročuje



projednání materiálu "Městský dopravní podnik Opava, a.s. – změna stanov společnosti a návrh na odvolání a volbu zástupců města v orgánech společnosti v důsledku změny stanov“



Hlasování: 7-2-2



2623/74 RM 13
bod 15/74
Granty 2014 –  vyhlášení a stanovení podmínek jednotlivých grantových programů

Rada města


1.
doporučuje 


zastupitelstvu města vyhlásit grantové okruhy pro rok 2014 ke dni 18.12.2013 s termínem odevzdání žádostí do 24.01.2014 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

Životní prostředí a EVVO

3.1. Podpora akcí a aktivit EVVO
3.2. Podpora činnosti neziskových organizací
3.3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

pro předložení zastupitelstvu města

2623/74 RM 13
bod 15/74
2.
ukládá

a)
tajemníkovi magistrátu předložit materiál dle bodu 1) tohoto usnesení 
na nejbližším zasedání zastupitelstva města
Z: JUDr. Tomáš Elis
T: 16.12.2013

b) 
tajemníkovi magistrátu předložit před termínem vyhlášení grantových okruhů pro rok 2014 návrh nových zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu SMO v souladu se závěry Hodnocení nakládání s prostředky veřejné finanční podpory poskytnuté z rozpočtu SMO v roce 2012 v rámci grantového systému z hlediska oddělení kontroly MMO
Z: JUDr. Tomáš Elis
T: 18.12.2013





3.
schvaluje


podmínky jednotlivých grantových programů pro rok 2014
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%

Živ. prostředí a EVVO

Živ. prostředí a EVVO
3.1.
Podpora akcí a aktivit EVVO
5 000,- Kč
40 000,- Kč
20%


3.2.
Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí
20 000,- Kč
100 000,- Kč
0 %

(spoluúčast vítána)


3.3.
Podpora opatření ve prospěch životního prostředí
5 000,- Kč
40 000,- Kč
0 %

(spoluúčast vítána)

                                 Hlasování: 8-0-2


 




2624/74 RM 13
bod 16/74
Návrh programu 21. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 16. 12. 2013

Rada města



schvaluje



upravený návrh  programu 21. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 16. 12. 2013


Hlasování: 11-0-0





2625/74 RM 13
bod 17/74
Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

Rada města



schvaluje



přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 
za období od 1.1.2013 do 31.12.2013 ve výši dle důvodové zprávy


Hlasování: 9-0-1




2626/74 RM 13
bod 18/74
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci se Slezskou univerzitou

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (PID MMOPP00E9WQL) ke smlouvě, (PID MMOPP00BVA8U) ze dne 4. 8. 2011 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 prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr., rektorem 


Hlasování: 11-0-0









2627/74 RM 13
bod 19/74
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – Hláska pro nevidomé

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (PID MMOPP00E9WSB) ke smlouvě (PID MMOPP00BVANR), ze dne 2. 8. 2011 mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením Tandem – Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči v Opavě, Havlíčkova 1, se sídlem Havlíčkova 520/1, 746 01 Opava, IČ: 68177488, zastoupeným Hanou Přiklenkovou, předsedkyní 


Hlasování: 10-0-0



2628/74 RM 13
bod 20/74
Změny platových výměrů některých ředitelů škol

Rada města



schvaluje



změny ve výši příplatku za vedení pro níže uvedené ředitele škol s účinností od 01.01.2014:


a)
Mgr. Pavel Gregor, Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková organizace


b)
Mgr. Dagmar Mlčochová, Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice – příspěvková organizace

c)
Mgr. Pavel Dominik, Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace


d)
Mgr. Aleš Moravec, Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace


Hlasování: 9-0-1



2629/74 RM 13
bod 21/74
Obdarování držitelů Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského

Rada města



schvaluje



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


Hlasování: 10-0-0

2630/74 RM 13
bod 22/74
Zpráva o činnosti odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti


Hlasování: 10-0-0


2631/74 RM 13
bod 23/74
Kronika města Opavy za rok 2011


Rada města



schvaluje



Kroniku města Opavy za rok 2011


Hlasování: 10-0-0


2632/74 RM 13
bod 24/74
Supervize projektu plán udržitelné městské mobility Opava


Rada města



schvaluje



smlouvu (PID MMOPP009LTY3), Supervize projektu plán udržitelné městské mobility Opava , mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Centrem dopravního výzkumu, v.v.i. se sídlem Líšeňská 33a, 636 00  Brno, 
IČ 44994575, zastoupeným prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., MBA, ředitelem společnosti  


Hlasování: 11-0-0


2633/74 RM 13
bod 25/74
Žádost o dotaci na projekt „Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská“ a Smlouva o partnerství

Rada města



schvaluje


a)
předložení žádosti o dotaci na projekt „Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská“ v rámci výzvy č. 31, oblast podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

2633/74 RM 13
bod 25/74
b)
smlouvu, (PID MMOPP00D77IR), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ANIMA VIVA o.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava – Kylešovice, 
IČ 26591014, zastoupené Bc. Hanou Brňákovou, ředitelkou sdružení



Hlasování: 10-0-1



2634/74 RM 13
bod 26/74
Darovací smlouvy

Rada města


1.
schvaluje



Darovací smlouvu (MMOPP00B1PEX), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Sdružení sportovních tříd při ZŠ Englišova 1082/82, 74601 Opava, 
IČ: 68941838, zastoupenou Lenkou Kavanovou, předsedkyní sdružení


Hlasování: 11-0-0


2. 
nepřijala usnesení 


k Darovací smlouvě (MMOPP00B1P61), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Dobrá rodina o.p.s, Klimentská 1246/41, 11000 Praha IČ: 24286664, zastoupenou MgA. Andrejem Vyoralem, ArtD., koordinátorem Prostoru 
pro dobrá řešení


RMO nepřijala usnesení  (hlasování: 5-1-5)



2635/74 RM 13
bod 27/74
Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2014

Rada města



schvaluje



návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2014 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-1







2636/74 RM 13
bod 28/74
Darovací smlouva

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP00EADZO), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Mars Czech s.r.o. se sídlem Pražská 320, 257 21 Poříčí nad Sázavou, 
IČ 28444914 zastoupenou Zuzanou Petráčkovou, prokuristkou a Petrem Řežábkem, prokuristou

b)
přijetí věcného daru v hodnotě 12.794,60 Kč pro potřebu jeho využití k zajištění výživy zvířat v Městském útulku v Opavě


Hlasování: 11-0-0


2637/74 RM 13
bod 29/74
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Aktualizace telefonního systému“ –  smlouva  

Rada města



schvaluje 


a)
smlouvu (MMOPP005Q3AK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, zastoupenou Jindřichem Zimolou, ředitelem regionálního centra, za cenu nejvýše přípustnou 818.713,00 Kč bez DPH.


b)
Rozpočtové opatření č. 2013/320


ve výdajích – odbor informatiky




Aktualizace telefonního systému




výpočetní technika -  IP Telefonie




(6171,6125,00000000,0170,0001085000000)
+ 144.541,00 Kč








programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0001085000000)
+ 444.602,00 Kč








nákup  ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0001085000000)
- 444.602,00 Kč








výpočetní technika - akce Krnovská 




(6171,6125,00000000,0170,0007836000000)
-  144.541,00 Kč


Hlasování: 11-0-0





2638/74 RM 13
bod 30/74
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Obnova, modernizace a zabezpečení infrastruktury MMO“ – mandátní smlouva


Rada města



rozhodla



o uzavření mandátní smlouvy MMOPP005Q3BF na komplexní zajištění realizace zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb.               o veřejných zakázkách, v platném znění (formou otevřeného řízení § 27) 
na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona, s názvem „Obnova, modernizace a zabezpečení infrastruktury MMO“
se společností: SELLER MORAVIA, s.r.o.
se sídlem: Petra Křičky 2700/1, 702 00 Ostrava, IČ: 48390747
zastoupenou : Romanem Tylem, jednatelem společnosti
za cenu nejvýše přípustnou:  95.000,00 Kč bez DPH


Hlasování: 7-0-2





2639/74 RM 13
bod 31/74
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Přírodní zahrady opavských MŠ (Srdíčko, 17. listopadu, Komárov)“ – zahájení zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Přírodní zahrady opavských MŠ (Srdíčko, 17. listopadu, Komárov)“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


b)
dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky 
a k prokázání kvalifikace:
1. VZS RYCHTÁŘ, Březová 121, 747 44 Březová
2. Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava
3. STRABAG a.s., Poslanecká 827/49, 721 00 Ostrava
4. Stavební firma Ing. Vít Lesák, U Dvora 331, 747 81 Otice
5. RENESA-stavební firma, s.r.o., Komárovská 27, 746 01 Opava


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. pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
2. paní Hana Fraňková
3. Ing. Jana Onderková  


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. Zdeněk Frélich 
2. Mgr. Marcela Flanderková
3. Ing. Radka Šabatková
 
2639/74 RM 13
bod 31/74
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. pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski  
4. Ing. Barbora Štenclová 
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. Mgr. Zdeněk Frélich
2. Ing. Radka Šabatková
3. Ing. Renata Cvancigerová  
4. Mgr. Miroslava Konečná  
5. MUDr. Pavel V￡gnerPavel Vágner



Hlasování: 10-0-1


2640/74 RM 13
bod 32/74
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Přírodní zahrady opavských MŠ (Havlíčkova, E.Beneše, Olomoucká)“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Přírodní zahrady opavských MŠ (Havlíčkova, E.Beneše, Olomoucká)“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


b)
dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky 
a k prokázání kvalifikace:

1. VZS RYCHTÁŘ, Březová 121, 747 44 Březová
2. Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava
3. STRABAG a.s., Poslanecká 827/49, 721 00 Ostrava
4. Stavební firma Ing. Vít Lesák, U Dvora 331, 747 81 Otice
5. RENESA-stavební firma, s.r.o., Komárovská 27, 746 01 Opava


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. pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
2. paní Hana Fraňková
3. Ing. Jana Onderková  


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. Zdeněk Frélich 
2. Mgr. Marcela Flanderková
3. Ing. Radka Šabatková 
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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. pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski  
4. Ing. Barbora Štenclová 
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. Mgr. Zdeněk Frélich
2. Ing. Radka Šabatková
3. Ing. Renata Cvancigerová  
4. Mgr. Miroslava Konečná  
5. MUDr. Pavel V￡gnerPavel Vágner



Hlasování: 10-0-1



2641/74 RM 13
bod 33/74
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Městské sady – městský náhon + sedimentační nádrž“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města


1.
vylučuje


a)
uchazeče č. 6 – ALGOMAN, s.r.o., Hlavní 316, 747 81 Otice, IČ: 25380117, z důvodu nedostatečného odůvodnění nabídky doručeného zadavateli na základě výzvy zaslané dle § 76, odst. 3 § 77 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách


b)
uchazeče č. 7 - NEVIS Opava s.r.o., Vrchní 85/30, 747 05 Opava, 
IČ: 26826437 z důvodu nedostatečného odůvodnění nabídky doručeného zadavateli na základě výzvy zaslané dle § 76, odst. 3 § 77 odst. 1 zákona 
o veřejných zakázkách


2.
schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81:
	TALPA-RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, 
IČ: 64615391
	Sdružení „KARETA A ZVÁNOVEC“, reprezentant: KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213

HOCHTIEF CZ, a.s., Hlubinská 1554/16, 702 00 Moravská Ostrava, 
IČ: 46678468
AQUASYS, spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25344447
POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava, Holasická 1632/57A, 747 05 Opava, IČ: 25606468



b)
v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách výběr nabídky TALPA-RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, 
IČ: 64615391, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
2641/74 RM 13
bod 33/74
c) 
smlouvu (MMOPP009TCHV), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností TALPA-RPF, s.r.o., Holvekova 36, 718 00 Ostrava-Kunčičky, 
IČ: 64615391, zastoupenou Ing. Čestmírem Kusem, jednatelem společnosti 


Hlasování: 9-0-1


2642/74 RM 13
bod 34/74
Majetek ve správě TSO s.r.o. – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě (Tyršův stadion)


Rada města



schvaluje 



dodatek č. 1 (MMOPP00ECAIW) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
ve sportovním zařízení na Tyršově stadionu v Opavě (MMOPP00AKAEG) 
ze dne 07.10.2013 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 27.09.2013 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a občanským sdružením 
KST Slezan Opava se sídlem Pekařská 401/32, 746 01 Opava, 
IČ 70630224, zastoupeným Janem Dzidou, místopředsedou klubu


Hlasování: 9-0-2 


2643/74 RM 13
bod 35/74
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje 


a)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00E8PL0) mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 70890021, zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění zpevněné plochy chodníku na pozemku parc.č. 2048/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: 
„Opava – městské sady“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.400,00 Kč + DPH 


b) 
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DEUT8) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, zastoupenou Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava  a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění vodovodního řadu v pozemku parc.č. 1814 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Prodloužení vodovodního řadu DN 100“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 46.560,00 Kč 

2643/74 RM 13
bod 35/74
c) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8PR6) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS. a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku  parc.č. 2336/5 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Hillova, Hasani, příp. kNN, č. stavby IP-12-8012394“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8PQB) 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 24729035, 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. 2899/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Polní, p.č. 987/1, Kern, rozš. kNN, č. stavby IV-12-80593“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.200,00 Kč + DPH


e)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00E8POL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem 
Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15, 140 00 Praha 4, 
IČ 44797320 zastoupenou Pavlem Recmanem, pro umístění komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 2452 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "LTE2M_T_OPEBE_OK 11010-045141“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 2.800,00 Kč + DPH  


f) 
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni OP/36/e/2013/KaV, (MMOPP00DEVCE) mezi Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 zastoupenou 
Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitele společnosti   pro umístění podzemního vedení silniční kanalizace v pozemku parc.č. 2351/4 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, C 301 – Silniční kanalizace prodloužené ulice Mostní v km 0,000-0,140“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH



2643/74 RM 13
bod 35/74
  g)
Rozpočtové opatření č. 2013/321



ve výdajích – odbor majetku města 




neplánované platby – kanalizace, opravy a udržování  




(2321, 5169,00000000,0050,0001029000000) 
 - 34.840,00 Kč 








věcná břemena - nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0050,000000000000)
 
+ 34.840,00 Kč 

h)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8PHK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Králem bytem Opava, Vávrovice, pro umístění podzemního vedení přípojky vody a  přípojky plynu do pozemku parc.č. 674/1 v k.ú. Vávrovice 
pro stavbu: „Novostavba rodinného dům včetně přípojek a venkovních vedení IS, zpevněných ploch a oplocení, Vávrovice, ul. Novosvětská, parc.č. 523/8 a 115/2 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


i) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8PJA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Miroslavem Kukolem bytem Opava, pro umístění podzemního vedení přípojky vody 
do pozemků parc.č.1400/3, 2897/21 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Stavební úpravy bytového domu č.p. 898 – podkrovní vestavba 
se vznikem nové bytové jednotky č. 898/9 v Opavě, k.ú. Opava  - Předměstí, na adrese Nákladní 53, Opava“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


j)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8PIF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Leo Boháčem a Ludmilou Boháčovou oba bytem Opava, Kylešovice, pro umístění podzemního vedení přípojky vody a  přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 1822 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: „Přípojka vody a přípojka splaškové kanalizace, Opava, ul. Budišovská, parc.č. 681, k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
2643/74 RM 13
bod 35/74
k) 
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DEVFZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 2729556 zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 65702 Brno, IČ 27935311 zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím operativní správy sítí - Ostrava a Jaromírem Volným, technikem plynárenských zařízení specialistou – Ostrava a Zdeňkem Schindlerem a Libuší Schindlerovou oba bytem Opava, Kateřinky pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení 
v pozemku parc.č. 3035/6 v k.ú. Kateřinky u  Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc.č. 1234/1, 23, 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy, ul. Rolnická“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.400,00 Kč + DPH


l)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00E8PNQ) mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 70890021, zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění cyklostezky včetně zábradlí, veřejného osvětlení, pěší komunikace, zábradlí městského náhonu na pozemku parc.č. 3052/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Ochranova – úprava parteru okolí“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH


m)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E8P0X) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Kamilem Grigarem a Ing. Lenkou Grigarovou, oba bytem Opava, Kateřinky, 
pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemků parc.č. 2326/11, 2308/16, 2326/4 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Přípojka vody a kanalizace Ratibořská 17 Opava - Kateřinky“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy




  n)
Rozpočtové opatření č. 2013/322



ve výdajích – odbor majetku města 




neplánované platby – kanalizace, opravy a udržování  




(2321, 5169,00000000,0050,0001029000000) 
 - 12.100,00 Kč 



věcná břemena - nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0050,000000000000)
 
+ 12.100,00 Kč 


Hlasování: 11-0-0










2644/74 RM 13
bod 36/74
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: „Opava, Budišovská, manželé Plškovi, rozšíření kabelového vedení NN“ 

b) 
umístění nadzemního vysokého napětí včetně podpěrných bodů (sloupů) na pozemcích parc.č. 478/5, 478/4, 478/3, 478/1, 479/1, 666, 626 v k.ú. Vávrovice a umístění podzemního vedení vysokého napětí v pozemku parc.č. 478/5 v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby: „Opavia Opava – rozšíření závodu 1. a 2. etapa -  přeložka vzdušného vedení 22 kV a demontáž stávajícího vzdušného vedení VN 22 kV“  


Hlasování: 11-0-0



2645/74 RM 13
bod 37/74
Dodatek č. 17 ke smlouvě o správě o údržbě nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o. s.r.o.


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 17 (MMOPP00E8P9O) 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


Hlasování: 11-0-0



2646/74 RM 13
bod 38/74
Smlouva o budoucích kupních smlouvách na dodávky kancelářských potřeb

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BV59O mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obchodní firmou PAPERA s.r.o., se sídlem Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČ: 25945653, zastoupenou p. Milanem Vetrem, jednatelem


Hlasování: 11-0-0 








2647/74 RM 13
bod 39/74
Dodatek č. 11 ke Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb

Rada města



schvaluje



dodatek č. 11 ke Smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb, MMOPP00BV5C9 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, zastoupenou p. Petrem Dvořáčkem a Ing. Tomášem Hájkem na základě pověření


Hlasování: 11-0-0



2648/74 RM 13
bod 40/74
Kontrola kotlů a rozvodů tepla v objektech Statutárního města Opava

Rada města


a)
schvaluje
                                 

smlouvu o dílo MMOPP00DSRDZ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a EMTEST spol.s.r.o. se sídlem Jablunkov 148, 73991 Jablunkov, , zastoupenou 
Ing. Witoldem Stopou,, jednatelem


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/323



ve výdajích – odbor majetku




oddělení správy a evidence budov




budovy,haly a stavby




(2115,6121,00000120,0051,00000000000000)
- 332.483,00 Kč








nákup ostatních služeb




kontrola kotlů a rozvodů tep.energií včetně revizních zpráv




(2115,5169,00000120,0051,0000000000000)
+ 332.483,00 Kč


Hlasování: 9-0-2














2649/74 RM 13
bod 41/74
Návrh kandidátů do funkce přísedícího Okresního soudu v Opavě


Rada města


1. 
bere na vědomí



jmenný seznam žadatelů na funkci přísedícího Okresního soudu v Opavě pro období 2013 – 2017 


2.
doporučuje


Zastupitelstvu Statutárního města Opavy navrhnout kandidáty do funkce přísedícího dle  jmenného  seznamu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2013 – 2017 


3.
ukládá 


primátorovi města prof. PhDr. Zdeňku Jiráskovi, CSc. předložit jmenný seznam žadatelů a navrhnout tyto žadatelé na funkci přísedícího Okresního soudu v Opavě dle bodu 2 tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města 


Hlasování: 11-0-0



2650/74 RM 13
bod 42/74
Smlouvy o nájmu nebytových prostor


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG4VA mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, 
IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Josefem Klanicou, místo podnikání Pivovarská 238/33, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, IČ 74896709 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 3, Opava)


b)
smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG4W5 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   
IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a společností BONBONIA s.r.o. se sídlem Generála Vlachého 218, 747 62 Mokré Lazce, IČ 01945351, zastoupenou Lukášem Langrem, jednatelem (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 1 a 3, Opava)



Hlasování: 11-0-0






2651/74 RM 13
bod 43/74
Záměr pronájmu – Kulturní dům Na Rybníčku

Rada města



schvaluje


a)
revokaci usnesení RMO č. 2492/70 RM 13 bod 1 b) ze dne 21.10.2013 „RMO schvaluje 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)“


b)
záměr pronájmu, „Pronájem Kulturního domu Na Rybníčku“,  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



Hlasování: 11-0-0



2652/74 RM 13
bod 44/74
Seniorcentrum Opava – organizační záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
pořadník na rok 2014 pro žadatele o nájemní byty ve správě Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace 

b)
odpisový plán Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace na rok 2013 s celkovými účetními odpisy ve výši 1.779.344,20 Kč 


Hlasování: 10-0-0











2653/74 RM 13
bod 45/74
Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva a rady Statutárního města Opavy v roce 2014


Rada města



schvaluje


a)
harmonogram termínů zasedání zastupitelstva Statutárního města Opavy v roce 2014 pro předložení zastupitelstvu města

b)
harmonogram termínů zasedání rady Statutárního města Opavy 
v roce 2014


Hlasování: 11-0-0


2654/74 RM 13
bod 46/74
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX9S2, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Luďkem Plachkým bytem Opava, na náklady související s účastí na Pražském studentském summitu, modelu OSN, ve výši 3.000,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/324



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000020,0020,0002990000000)
 - 3.000,00 Kč








Luděk Plachký




(3429,5494,00000020,0020,0000468000000)
+ 3.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0


2655/74 RM 13
bod 47/74
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „Centrum sociálních služeb Samaritán – rekonstrukce “ – smlouva

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP009TDFY, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností GRIGAR s.r.o., se sídlem U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, zastoupenou Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 11.850.548,43 Kč bez DPH


Hlasování: 10-0-1 


2656/74 RM 13
bod 48/74
Žádost o převod finančních prostředků – Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava

Rada města



schvaluje


 a)
změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2013



Název organizace:


Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz

68.000.000,00 Kč 



Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
3.150.000,00 Kč


limit mzdových prostředků
41.500.000,00 Kč


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
1.500.000,00 Kč





  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/325



v příjmech  – odbor kanceláře primátora




Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava – nařízený odvod z investičního fondu




(3311,2122,00000000,0121,0009273000034)
 + 500.000,00 Kč







ve výdajích  – odbor kanceláře primátora




Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava – neinvestiční příspěvek na provoz 




(3311,5331,00000000,0121,0001000000034)
 + 500.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0



2657/74 RM 13
bod 49/74
OKO – schválení žádosti o dotaci

Rada města



schvaluje



Opavské kulturní organizaci podání žádosti o dotaci v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014 vyhlášeného Moravskoslezským krajem



Hlasování: 11-0-0







2658/74 RM 13
bod 50/74
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 22.11.2013 
do 29.11.2013


Hlasování: 11-0-0



2659/74 RM 13
bod 51/74
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 11-0-0



2660/74 RM 13
bod 55/74
Oprava objektu Hradecká 16

Rada města


1.
rozhodla 


a)
o zrušení veřejné zakázky „Oprava objektu, Hradecká 16“  


b)
o doplnění Zadávacího řádu SMO pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu o ustanovení, že je nepřípustný postup, kdy zpracovatel projektové dokumentace bude zároveň osloven k předložení nabídky


2.
ukládá 



odboru majetku města  MMO ve spolupráci s odborem přípravy a realizace investic na nejbližší zasedání RMO připravit nové zadání veřejné zakázky na opravu Hradecké 16, Opava
Z: Mgr. Bc. Vltavský
T: nejbližší zasedání RMO



Hlasování: 10-0-1








2661/74 RM 13
bod 56/74
Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku – Nadace Český hudební fond

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku (MMOPP00D72T7), mezi Nadací Český hudební fond, se sídlem Besední 3, 118 00 Praha 1, IČ: 61381390, zastoupenou Ing. Miroslavem Drozdem, ředitelem a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem


b)
přijetí nadačního příspěvku Nadace Český hudební fond ve výši 10.000 Kč na realizaci projektu „18. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 2014“

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/326



v příjmu – Kancelář primátora




nadační příspěvek z Nadace Český hudební fond




(3312,2324,00000000,0121,0001063000000)
+ 10.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář primátora




varhanní soutěž Petra Ebena 2014 




(3312,5492,00000000,0121,0001063000000)
+ 10.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-1



2662/74 RM 13
bod 57/74
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH (115.800,00 Kč)

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D72RH), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupenou Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem


b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 115.800,00 Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH Statutárního města Opavy



Hlasování: 10-0-0






2663/74 RM 13
bod 58/74
Výpověď nájemní smlouvy nebytového prostoru Horní náměstí 2 společnosti ČEZ

Rada města



schvaluje


výpověď nájemní smlouvy o nájmu nebytového prostoru v budově              č.p. 103 na pozemku parc. č. 260/2 v  k.ú. Opava – Město užívaného                  za účelem provozování trafostanice, kterou dne 1. 11. 1999 jako pronajímatel uzavřel právní předchůdce Statutárního města Opavy – Ministerstvo zemědělství České republiky s právním předchůdcem nynějšího nájemce společnosti ČEZ Distribuce, a.s. – společností Severomoravská energetika, a.s. 


Hlasování: 10-0-1




2664/74 RM 13
bod 59/74
Dodatek ke smlouvě Propojení ulic Hlučínská, Holasická, Kolofíkovo nábřeží, Opava-Kateřinky, vyhledávací dopravní studie

Rada města



schvaluje



dodatek ke smlouvě MMOPP009LT9K , PID původní smlouvy MMOPP009LWIQ Propojení ulic Hlučínská, Holasická, Kolofíkovo nábřeží, Opava-Kateřinky, vyhledávací dopravní studie, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a UDIMO spol. s r.o. se sídlem Sokolská třída 8, 702 00  Ostrava, 
IČ 44740069, zastoupeným Ing. Pavlem Roháčem, jednatelem společnosti 



Hlasování: 11-0-0




2665/74 RM 13
bod 61/74
Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Poskytnutí revolvingového úvěru Statutárnímu městu Opava do výše 100 mil. Kč“ – výsledek zadávacího řízení
Smlouva o úvěru


Rada města


1.
rozhodla



v souladu  s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů o výběru nejvhodnější nabídky zjednodušeného podlimitního řízení na služby s názvem „Poskytnutí revolvingového úvěru Statutárnímu městu Opava do výše 100 mil. Kč“ a uzavření smlouvy s uchazečem, jehož nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou, a to:

2665/74 RM 13
bod 61/74

Nabídka uchazeče vedená pod pořadovým číslem 1:
Československá obchodní banka, a.s.
se sídlem Praha 5, Radlická 333/150, PSČ 150 57
IČO: 000 01 350
Nabídková cena: 516.140,28 Kč

Pořadí ostatních uchazečů:
2. Komerční banka, a.s.
se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 č.p. 969, PSČ 114 07
IČO: 453 17 054
Nabídková cena: 646.324,67 Kč


2. 
schvaluje


Smlouvu o úvěru č. 1875/13/5628, (PID MMOPP00CX9QC), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46, zastoupenou Bc.Romanem Havrlantem a Ing.Michalem Klapuchem z pobočky Opava, Ostrožná 17, PSČ 746 01, na poskytnutí revolvingového úvěru do výše úvěrového limitu 100.000.000,00 Kč na předfinancování investičních projektů SMO spolufinancovaných z fondů Evropské unie, státního rozpočtu a státních fondů pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 11-0-0



2666/74 RM 13
bod 62/74
KD Na Rybníčku - nájmy

Rada města


1.
revokuje 



usnesení č. 2563/72 RM 13 KD Na Rybníčku – zajištění provozu, bod 2b) – Ceník pronájmu nově nasmlouvaných prostor 

2. 
schvaluje 


upravený ceník pronájmu nově nasmlouvaných prostor KD Na Rybníčku 

3. 
svěřuje


pravomoc rozhodnout o snížení či navýšení ceny v odůvodněných případech v rozmezí 40 % Mgr. Janě Foltysové, vedoucí kanceláře primátora Magistrátu města Opavy 


Hlasování: 11-0-0









2667/74 RM 13
bod 63/74
Projekt meziobecní spolupráce 


Rada města



bere na vědomí


a)
informaci o návrhu  přistoupení k Projektu meziobecní spolupráce
pro předložení zastupitelstvu města 


b)
 rozšíření návrhu na 21. zasedání ZMO o tento bod


Hlasování: 11-0-0







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

