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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

ze  75. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 13. 01. 2014


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 13. 01. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
p. Daniel Žídek
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Ondřej Skácel
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Jiří Lehnert
Mgr. Bc. Pavel Vltavský
Ing. Radka Honková










































2686/75 RM 14
bod 1/75
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a manžely Robertem a Evelinou Klímkovými jako dlužníky


b)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a manžely Ing. Bořkem a Ing. Jaroslavou Svobodovými jako dlužníky


c)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a paní Ludmilou Čutkovou jako dlužníkem


d)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a panem Vojtěchem Novákem jako dlužníkem


e)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a manžely Jiřím a Margitou Freyovými  jako dlužníky


f)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a panem Pavlem Habrlantem jako dlužníkem


g)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a manžely Petrem a Naděždou Pavlíkovými jako dlužníky


h)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a manžely Aloisem a Annou Gureckými  jako dlužníky


i)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a manžely Aloisem a Annou Volkmerovými jako dlužníky


j)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a paní Zdenkou Hudečkovou jako dlužníkem


k)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a paní Radanou Hořáčkovou jako dlužníkem


l)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a Ing. Gabrielou Křempkovou  jako dlužníkem


m)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a panem Antonínem Hřivnáčem jako dlužníkem


n)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a paní Boženou Poštůlkovou jako dlužníkem


Hlasování: 7-0-3



2686/75 RM 14
bod 1/75
2.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1059 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/94 - zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/148 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/17 pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 10-0-0



3.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/243 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/287 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 10-0-0



4. 
schvaluje


záměr pronájmu pozemku parc.č. 2291/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava – Předměstí



Hlasování: 10-0-0


5.
odročuje


projednání záměru pronájmu části pozemku parc.č. 388/68 – ostatní plocha, označené dle přiloženého snímku katastrální mapy, k.ú. Kateřinky 
u Opavy 


Hlasování: 10-0-0




2687/75 RM 14
bod 2/75
Finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých obcí v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2013

Rada města


1.
schvaluje



finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury České republiky v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2013 předložených  Obcí Velk￩ HeralticeVelké Heraltice, se sídlem Opavská 142, 747 75 Velk￩ HeralticeVelké Heraltice, Obcí Jezdkovice, se sídlem Jezdkovice č. p. 32, 747 55 Jezdkovice, Římskokatolickou farností Opava-Jaktař, se sídlem Šebelova 3/32, 747 07 Opava, Římskokatolickou farností Stěbořice, se sídlem Stěbořice č. p. 27, 747 51 Stěbořice a Římskokatolickou farností Dolní Životice, se sídlem Hlavní č. p. 6, 747 56 Dolní Životice
2687/75 RM 14
bod 2/75
2.
ukládá


doručit předložená finanční vyúčtování příspěvků v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2013 Ministerstvu kultury České republiky, odbor památkové péče 
Z: odbor rozvoje města a strategického plánování 
T: 25.01.2014


Hlasování: 8-0-0


2688/75 RM 14
bod 3/75
Výpůjčka prostor Slezského divadla v roce 2014

Rada města



ukládá 



řediteli Slezského divadla Opava zajistit v průběhu roku 2014 výpůjčku prostor Slezského divadla Opava v nezbytném rozsahu pro akce uvedené v příloze tohoto bodu


Hlasování: 8-0-0


2689/75 RM 14
bod 4/75
Navýšení cílové kapacity MŠ Dětský svět, Opava, příspěvková organizace

Rada města



schvaluje



navýšení cílové kapacity
	mateřské školy z původních 579 dětí na 590 dětí
	a školní jídelny – výdejny z původních 579 stravovaných na 590 stravovaných

Mateřské školy Dětský svět, Opava, příspěvková organizace s účinností 
od 01.03.2014


Hlasování: 9-0-0



2690/75 RM 14
bod 5/75
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
„Městský kamerový dohlížecí systém – studie proveditelnosti“


Rada města



nepřijala usnesení



k Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Městský kamerový dohlížecí systém – studie proveditelnosti“ 


Hlasování: nebylo přijato usnesení 



2691/75 RM 14
bod 6/75
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/354



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00014022,0020,0002437000000)
+ 334.300,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




odd. havarijního a krizového řízení




ochranné pomůcky – Neinvestiční transfer z MSK k povodním 2013




(5512,5132,00014022,0193,0002437000000)
+ 288.469,00 Kč



(5512,5132,00000000,0193,0002530000000)
- 288.469,00 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek – Neinvestiční transfer z MSK k povodním 2013




(5512,5137,00014022,0193,0002437000000)
+ 42.339,00 Kč



(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
- 42.339,00 Kč








nákup materiálu – Neinvestiční transfer z MSK k povodním 2013




(5512,5139,00014022,0193,0002437000000)
+ 3.492,00 Kč



(5512,5139,00000000,0193,0002530000000)
- 3.492,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 334.300,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/355



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00014004,0020,0002436000000)
+ 115.800,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




odd. havarijního a krizového řízení




ochranné pomůcky – Vybavení a zásahy jednotek SDH




(5512,5132,00014004,0193,0002436000000)
+ 12.917,00 Kč



(5512,5132,00000000,0193,0002530000000)
- 12.917,00 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek – Vybavení a zásahy jednotek SDH




(5512,5137,00014004,0193,0002436000000)
+ 102.133,00 Kč



(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
- 102.133,00 Kč





2691/75 RM 14
bod 6/75


nákup materiálu – Vybavení a zásahy jednotek SDH




(5512,5139,00014004,0193,0002436000000)
+ 750,00 Kč



(5512,5139,00000000,0193,0002530000000)
- 750,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 115.800,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2013/356



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000201,0020,0007817000000)
+ 295.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




„Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká“




(2212,5169,00000201,0220,0007817000000)
+ 295.000,00 Kč



(2212,5169,00000000,0220,0007817000000)
- 295.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
+ 295.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2013/357



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



da)
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037)
+ 31.220,00 Kč


db)
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037)
+ 53.500,00 Kč


dc)
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037)
+ 52.510,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




Městské lesy - „Ekologické a k přírodě šetrné technologie“




(1039,5336,00029015,0050,0001002000037)
+ 31.220,00 Kč



(1039,5336,00029015,0050,0001002000037)
+ 53.500,00 Kč



(1039,5336,00029015,0050,0001002000037)
+ 52.510,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/358



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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




sml.MMOPP00AZ0MV



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000080)
+ 654,40 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000080)
+ 115,60 Kč







ve výdajích – městská část Komárov



	
Veřejně prospěšné práce – platy

2691/75 RM 14
bod 6/75

85 % EU
(3639,5011,33513234,0800,0002520000000)
+ 487,90 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0800,0002520000000)
+ 86,10 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0800,0002520000000)
+ 123,50 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0800,0002520000000)
 + 21,50 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0800,0002520000000)
+ 43,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0800,0002520000000)
+ 8,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/359



v příjmech – Kancelář tajemníka, odd. HS




příjmy z pojistného plnění




(6112,2322,00000000,0191,0009282000000)
+ 26.539,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




autoprovoz - opravy a udržování




(6112,5171,00000000,0191,0002512000000)
+ 11.882,00 Kč



autoprovoz – nákup služeb




(6112,5169,00000000,0191,0002512000000)
+ 14.657,00 Kč











2.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/1



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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




sml.MMOPP00AZ0MV



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000080)
+ 76.500,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000080)
+ 13.500,00 Kč







ve výdajích – městská část Komárov



	
veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0800,0002520000000)
+ 56.667,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0800,0002520000000)
+ 10.000,00 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0800,0002520000000)
+ 14.733,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0800,0002520000000)
 + 2.600,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0800,0002520000000)
+ 5.100,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0800,0002520000000)
+ 900,00 Kč





2691/75 RM 14
bod 6/75
b)
Rozpočtové opatření č. 2014/2



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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




sml.MMOPP00	CXB0K



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000082)
+ 76.500,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000082)
+ 13.500,00 Kč







ve výdajích – městská část Podvihov



	
veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0820,0002520000000)
+ 56.667,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0820,0002520000000)
+ 10.000,00 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0820,0002520000000)
+ 14.733,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0820,0002520000000)
 + 2.600,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0820,0002520000000)
+ 5.100,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0820,0002520000000)
+ 900,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/3



v příjmech – městská část Podvihov




zajištění stravování seniorů




příjmy z poskytování služeb




(4359,2111,00000000,0820,0009382000000)
+ 80.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




nákup ostatních služeb




(4359,5169,00000000,0820,0000000000000)
+ 80.000,00 Kč 






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/4



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Program „Podpora terénní práce 2014“




platy zaměstnanců




(4342,5011,00000000,0040,0002449000000)
+ 225.460,00 Kč








Povinné pojistné na soc. zabezpečení




(4342,5031,00000000,0040,0002449000000)
 + 56.365,00 Kč








Povinné pojistné na zdrav. pojištění




(4342,5032,00000000,0040,0002449000000)
 + 20.292,00 Kč








Náhrady mezd v době nemoci




(4342,5424,00000000,0040,0002449000000)
+ 283,00 Kč







2691/75 RM 14
bod 6/75


Knihy




(4342,5136,00000000,0040,0002449000000)
 + 2.000,00 Kč








Nákup materiálu




(4342,5139,00000000,0040,0002449000000)
 + 8.000,00 Kč








Služby telekomunikací




(4342,5162,00000000,0040,0002449000000)
 + 4.000,00 Kč








Služby školení a vzdělávání




(4342,5167,00000000,0040,0002449000000)
 + 12.000,00 Kč








Nákup ostatních služeb




(4342,5169,00000000,0040,0002449000000)
 + 1.000,00 Kč








Cestovné




(4342,5173,00000000,0040,0002449000000)
 + 4.000,00 Kč








Účastnické poplatky na konference




(4342,5176,00000000,0040,0002449000000)
 + 1.000,00 Kč








Věcné dary




(4342,5194,00000000,0040,0002449000000)
 + 15.000,00 Kč








Program „Podpora terénní práce 2014“ - nespecifikované rezervy




(4342,5901,00000000,0040,0002449000000)
	  349.400,00 Kč







e)
Rozpočtové opatření č. 2014/5



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Sociálně - právní ochrana dětí (OSPOD)




Ostatní osobní výdaje




(4329,5021,00000000,0040,0002556000000)
+ 10.000,00 Kč








Knihy, tisk




(4329,5136,00000000,0040,0002556000000)
+ 10.000,00 Kč








Drobný hmotný dlouhodobý majetek




(4329,5137,00000000,0040,0002556000000)
+ 5.000,00 Kč








Nákup materiálu




(4329,5139,00000000,0040,0002556000000)
+ 40.000,00 Kč








Pohonné hmoty




(4329,5156,00000000,0040,0002556000000)
+ 80.000,00 Kč








Služby telekomunikací




(4329,5162,00000000,0040,0002556000000)
+ 65.000,00 Kč
2691/75 RM 14
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Služby školení a vzdělávání




(4329,5167,00000000,0040,0002556000000)
+ 90.000,00 Kč



Nákup služeb




(4329,5169,00000000,0040,0002556000000)
+ 5.000,00 Kč








Cestovné 




(4329,5173,00000000,0040,0002556000000)
+ 60.000,00 Kč








Věcné dary




(4329,5194,00000000,0040,0002556000000)
+ 5.000,00 Kč








OSPOD – nespecifikované rezervy




(4329,5901,00000000,0040,0002556000000)
	 370.000,00 Kč







f)
Rozpočtové opatření č. 2014/6



ve výdajích – odbor majetku města




Neplánované platby – komunální služby-nákup služeb




(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)
	 60.500,00 Kč









Neplánované platby - oprava tepelných čerpadel ve víceúčelové hale




(3412,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 60.500,00 Kč


Hlasování:  8-0-1


2692/75 RM 14
bod 7/75
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 


a)
finanční dotaci Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín se sídlem Palackého  1986/74, 741 01 Nový Jičín, IČ 47657901, na náklady související se zajištěním komplexní péče o zraněné nebo jinak handicapované živočichy ze správního území SMO, ve výši 50.000,00 Kč  pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-2

b)
finanční dotaci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava, IČ 22831738, na náklady související s činností poradny v Opavě v roce 2014, ve výši 15.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0

c)
finanční dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem Legerova 1854/22, 120 00 Praha  – Nové Město, IČ 00442755, na náklady související s provozem a činností Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem v Opavě v roce 2014, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-2 
2692/75 RM 14
bod 7/75
d)
finanční dotaci Mateřské škole Eliška, Opava, E. Krásnohorské 8, příspěvkové organizaci se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava, IČ 47813474, na náklady spojené s provozování hipoterapie a aquaterapie, ve výši 33.360,00 Kč


Hlasování: 8-0-2



2693/75 RM 14
bod 8/75
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
mimořádné přidělení volného bytu č. 21 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě žadateli p. Aladáru Bilému trvale bytem Opava v souladu s platnými  „Pravidly pro pronajímání městských bytů“, a to 
za  nabídnuté měsíční nájemné za 1 m2  podlahové plochy bytu ve výši 85,00 Kč a za podmínky uzavření smlouvy s poskytovatelem pečovatelské služby do termínu 31.01.2014


Hlasování: 10-0-0


b)
mimořádné přidělení volného bytu č.1 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 13 v Opavě žadateli p. Ondreji Lacimu trvale bytem Opava v souladu s platnými  „Pravidly pro pronajímání městských bytů“, a to 
za nabídnuté měsíční nájemné za 1 m2  podlahové plochy bytu ve výši 
92,00 Kč


Hlasování: 6-2-2


c)
výměnu bytů mezi manželi Karolínou a Michalem Mitrašovými nájemci  obecního bytu  č.9 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi trhy 7 v Opavě a manželi Dagmarou a Romanem Beilnerovými nájemci obecního bytu č.7 velikosti 3+1 v domě na adrese Hrnčířská 3 v Opavě


Hlasování: 10-0-0 


2694/75 RM 14
bod 9/75
Zařízení školního stravování Opava – dodávka počítačů

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Zařízení školního stravování Opava – dodávka počítačů“


Hlasování: 8-1-1 






2695/75 RM 14
bod 10/75
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu  na služby s názvem „Poskytování veterinárních služeb“


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Poskytování veterinárních služeb“, v rozsahu 
dle zadávací  a kvalifikační dokumentace a důvodové zprávy


b)
o zaslání výzvy k podání nabídky těmto subjektům:
1. Veterinární klinika „Na Kopci“, Rooseveltova 1239/32, 746 01 Opava
2. Veterinární klinika Opava, Palackého 1479/24, 746 01 Opava
3. MVDr. Jan Urbánek, Pekařská 348/97, 747 05 Opava
4. Veterinární centrum MVDr. Lenka Bořecká, Nákladní 20, 746 01 Opava
5. Veterinární klinika GEBAUER Hlučínská 467/40, 747 05 Opava
6. MVDr. MAREK  PEPŘÍK – VETERINÁRNÍ ORDINACE, Nádražní okruh 2889/35, 746 01 Opava
7. MVDr. Renata Hlavová, Rybova 1218/6, 746 01 Opava








2.
jmenuje


a)
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Marii Vavrečkovou

Ing. Ludmilu Domesovou
pana Petra Baránka
paní Jitku Měchovou
Ing. Martinu Věntusovou


b)
náhradníky členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Alberta Červeně

pana Dalibora Školníka
pana Martina Šatného
MUDr. Pavla Vágnera
paní Janu Židkovou


Hlasování: 8-0-2


2696/75 RM 14
bod 11/75
Dohoda o ukončení nájemní smlouvy - Slezanka


Rada města



schvaluje 



dohodu o ukončení nájemní smlouvy MMOPP00DG50E mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  
IČ  00300535, zastoupeným  prof. PhDr.  Zdeňkem   Jiráskem, CSc., primátorem města a společností BQZ Moravia, a.s. se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov, IČ 26788802, zastoupenou Radimem Bajgarem, členem představenstva


Hlasování: 6-1-2


2697/75 RM 14
bod 12/75
Záměr pronájmu – Slezanka

Rada města


1.
schvaluje



záměr pronájmu budovy č.p. 21, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 265/3, zastavěná plocha a nádvoří, budovy      č.p. 27, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 270, zastavěná plocha a nádvoří, budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 265/5, zastavěná plocha          a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, katastrální území Opava - Město, obec a okres Opava;
záměr pronájmu nebytových prostor ve druhém nadzemním podlaží budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 265/4. zastavěná plocha a nádvoří (nad průchodem), části nebytových prostor 
ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 22, stavba občanského vybavení  na pozemku parc.č. 260/4, přičemž předmětem nájmu budou části těchto nebytových prostor, odpovídající spoluvlastnickému podílu Statutárního města Opavy a navazující na nebytové prostory nad průchodem, nebytových prostor v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 22, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 260/4, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 116 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava,  katastrální území Opava - Město, obec a okres Opava. Výše uvedené budovy a nebytové prostory, které Statutární město Opava hodlá pronajmout, tvoří  Obchodní centrum Slezanka


Hlasování: 8-0-2

2.
odročuje


projednání výběrového řízení na nájemce ve znění Přílohy č. 2 „Pronájem nebytových prostor Obchodního centra SLEZANKA v Opavě“ 


Hlasování: 8-0-1 



2698/75 RM 14
bod 13/75
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění kamerového monitorovacího systému na pozemcích parc.č. 752/82, 752/83, 2725, 3035, 3331 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Kamerový systém v žst. Opava východ“ 

b)
umístění přeložky žel. přejezdu v km 108,133 na pozemku parc.č. 626, umístění přeložky vodovodu, přeložky a doplnění veřejného osvětlení na ul. Vávrovické, přeložky optických kabelů, přeložky sdělovacích kabelů a ochrany sdělovacích kabelů v cukrovaru na pozemku parc.č. 620 v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby: „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – Západní část“      
2698/75 RM 14
bod 13/75
c)
umístění středotlakého plynovodu, středotlaké přípojky a propojení středotlakých přípojek v pozemcích parc.č. 788, 636, 608 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby: „Reko MS Opava, Žižkova III. etapa“


Hlasování: 10-0-0



2699/75 RM 14
bod 14/75
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí


a)
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 29.11.2013 
do 07.01.2014

b)
rezignaci MgA. Tomáše Skalíka na pozici člena Kulturní komise Rady statutárního města Opavy ke dni 20.12.2013


Hlasování: 10-0-0


2700/75 RM 14
bod 15/75
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO 

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 9-0-1



2701/75 RM 14
bod 19/75
Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin

Rada města



bere na vědomí



informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době jarních prázdnin



Hlasování: 10-0-0








2702/75 RM 14
bod 20/75
KD Na Rybníčku – žádosti o pronájem

Rada města


1. 
bere na vědomí



žádosti  o pronájem  Kulturního domu Na Rybníčku  
  


Hlasování: 9-0-0

2.
ukládá


primátorovi města a náměstkům primátora města ustavit pracovní skupinu pro projednání nabídek s jednotlivými žadateli na pronájem KD Na Rybníčku

T: 14.1. 2014
Z: primátor, náměstci primátora


Hlasování:7-0-2



2703/75 RM 14
bod 21/75
Projekt Modernizace výuky na základních školách

Rada města



schvaluje


Potvrzení zřizovatele příspěvkové organizace:
	Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 

Základní školy Opava, Englišova 82
Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13
dle předloženého materiálu



Hlasování: 9-0-0








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

