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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 10. 2. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
9
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prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
p. Daniel Žídek
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pí Renata Zahradníková 
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Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
paní Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Martina Věntusová
Mgr. Marcela Flanderková
Ing. Marie Vavrečková
paní Hana Fraňková
Bc. Dagmar Polášková, DiS.
Mgr. Bc. Pavel Vltavský
p. Radomír Bittner

Hosté:
Ing. Radek Filipczyk, ředitel a člen představenstva MDPO, a.s.































2735/77 RM 14
bod 1/77
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
nájemní smlouvu  PID MMOPP00EC9ZQ mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností RPG Byty s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 244/1
 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 10.900,00 Kč/rok, tj. 100,00 Kč/m2/rok + úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání

b)
nájemní smlouvu  PID MMOPP00EC853 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností Kaufland Management ČR s.r.o.  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2976
 - ostatní plocha, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 1.425,00 Kč/rok, 
tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

c)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00E4W5B mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a panem Zdeňkem Davidem  jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku parc.č. 2493 – ostatní plocha 
a částí pozemků parc.č. 2492 -  ostatní plocha, a parc.č. 2371/1 – ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


d)
výši kupní ceny 34.000,00 Kč za výkup pozemků parc.č. 406/7, 406/8, 428/11 a 428/12, k.ú. Skrochovice od Českých drah a.s. 


Hlasování: 8-0-0

2.
schvaluje


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1896 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu o velikosti 1/14 na pozemcích parc.č. 1553/51 – ostatní plocha a parc.č. 1553/52 – ostatní plocha, vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha 
a z části pozemku parc.č. 1553/31 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování: 8-0-0

3.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/127 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/20 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/492 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/184 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 8-0-0
2735/77 RM 14
bod 1/77
4. 
schvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 882/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 408 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 575 – ostatní plocha, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, vše k.ú. Opava – Město



c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2501/14 – zastavěná  plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí


d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2501/13 – zastavěná  plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2385 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 779/1 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 779/11 – ostatní plocha, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, vše k.ú. Kylešovice


g)
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 6/5 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Město



Hlasování: 9-0-0

h)
záměr prodeje pozemků  parc.č. 1223/4 -  ostatní plocha a parc.č. 1223/7
 – ostatní plocha,  oba k.ú. Kateřinky u Opavy



Hlasování: 9-0-0


2736/77 RM 14
bod 2/77
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje



a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4W66 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společnost ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 1248 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 41.240,00 Kč (cena podle znaleckého posudku)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC83D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Alenou Nguyenovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2333/5 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad) 

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC8DZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Daliborem Hrbáčem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/4 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč 
(cena dle zásad)

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC8EU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Libuší Dračkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/67 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč 
(cena dle zásad)
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e)
návrh kupní smlouvu PID MMOPP00EC848 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Rostislavem Friedelem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2416 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku 
parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.340,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0

2.
schvaluje


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC81N mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a Správou železniční dopravní cesty, státní organizace jako prodávajícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 2876 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2876/3 – ostatní plocha a 3329/6 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 29.000,00 Kč (cena dohodou)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC8HF mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a Mgr. Kateřinou Tatýrkovou jako prodávající, jejímž předmětem je výkup částí pozemků parc.č. 48/1 – ostatní plocha a parc.č. 48/2 – ostatní plocha, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 48/3 – ostatní plocha a 48/4 – ostatní plocha, vše k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 53.600,00 Kč (cena dohodou)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0

3.
neschvaluje


a)
záměr prodeje pozemků  parc.č. 1663/2 -  orná půda a parc.č. 1663/4 
– orná půda,  k.ú. Kylešovice
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2056/196 - orná půda, k.ú. Kateřinky 
u Opavy
pro předložení zastupitelstvu města


c)
záměr prodeje podílů o velikosti 3/4 pozemku  parc.č. st. 880 -  zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0












2737/77 RM 14
bod 3/77
Smlouva o dílo – zpracování marketingového výzkumu v turistické oblasti Opavské Slezsko 2014


Rada města



schvaluje



smlouvu o dílo, MMOPP00E9VJR, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Rentor racing, s.r.o. se sídlem Bořivojova 878/35, 130 00 Praha 3, IČ 29042186, zastoupenou Bc. Jakubem Vlčkem


Hlasování: 8-0-0



2738/77 RM 14
bod 4/77
Smlouva na realizaci propagační kampaně

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00E9VKM, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pulary s. r. o. 
se sídlem Michálkovická 1229/159, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava, 
IČ 25849093, zastoupenou Monikou Balouškovou


Hlasování: 8-0-0




2739/77 RM 14
bod 5/77
Smlouva o dílo – mobilní aplikace turistické oblasti Opavské Slezsko

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00E9VLH, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a LWi s. r. o. 
se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ 28304951, zastoupenou 
Ing. Václavem Hodkem, jednatelem společnosti


Hlasování: 8-0-0









2740/77 RM 14
bod 6/77
Smlouva o dílo – zpracování analýzy značení kulturních a turistických cílů v turistické oblasti Opavské Slezsko

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00E9VMC, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Miroslavem Landou se sídlem Tyršova 302, 353 01 Velká Hleďsebe, IČ 70726418, zastoupenou Ing. Miroslavem Landou


Hlasování: 8-0-0



2741/77 RM 14
bod 7/77
Udělení plné moci k zastupování v rámci stavebního řízení

Rada města



schvaluje



udělení plné moci SDRUŽENÍ STUDIO-D+T Opava, zastoupeno 
na základě uzavřené Smlouvy o sdružení ze dne 09.09.2008 společností STUDIO-D Opava s.r.o., se sídlem Holasovice č. p. 171, 747 74 Holasovice, jednající Ing. arch. Lubomír Dehner, jednatel společnosti k zastupování Statutárního města Opavy, se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem k podání žádosti a všem úkonům v rámci stavebního řízení projektu „Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero“, které bude vedeno ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů


Hlasování: 8-0-0



2742/77 RM 14
bod 8/77
Dohoda o plné moci k zastupování zmocnitele při vyvlastňovacím řízení pro stavební objekt „C 452 VO prodloužené ulice Mostní a přeložky silnice III/01129“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“

Rada města



schvaluje



dohodu o plné moci k zastupování zmocnitele při vyvlastňovacím řízení pro stavební objekt „C 452 VO prodloužené ulice Mostní a přeložky silnice III/01129“ realizovaný v rámci stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat-východní část“ mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, jehož jménem jedná Ing. Tomáš Opěla, ředitel správy Ostrava a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0
2743/77 RM 14
bod 9/77
Realizace investičních akcí v roce 2013

Rada města



bere na vědomí



předložený přehled plnění investic 2013 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0



2744/77 RM 14
bod 10/77
Vlajka pro Tibet

Rada města



se připojuje



k mezinárodní kampani „Vlajka pro Tibet“


Hlasování: 7-0-1



2745/77 RM 14
bod 11/77
Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2014/2015

Rada města



bere na vědomí



informaci o zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2014/2015 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0


2746/77 RM 14
bod 12/77
Městský program prevence kriminality v Opavě v roce 2014


Rada města



schvaluje


a)
Městský program prevence kriminality v Opavě v roce 2014



Hlasování: 9-0-0


b)
finanční spoluúčast města ve výši 8.000,00 Kč, tj. 10,53 % celkových nákladů na realizaci dílčího projektu „Forenzní značení jízdních kol prostřednictvím syntetické DNA“, který je součástí Městského programu prevence kriminality v Opavě v roce 2014


Hlasování: 9-0-0
2746/77 RM 14
bod 12/77
c)
finanční spoluúčast města ve výši 19.800,00 Kč, tj. 30 % celkových nákladů dílčího projektu „Bezpečně on-line“, který je součástí Městského programu prevence kriminality v Opavě v roce 2014



Hlasování: 8-0-0



2747/77 RM 14
bod 13/77
Městský dopravní podnik Opava, a.s. - informace

Rada města



bere na vědomí



informace související s požárem v areálu Městského dopravního podniku Opava, a.s. podané Ing. Radkem Filipczykem, ředitelem společnosti


Hlasování: 8-0-0



2748/77 RM 14
bod 14/77
Zpráva o činnosti oddělení kontroly MMO za rok 2013, plán kontrol pro rok 2014

Rada města


1.
bere na vědomí



zprávu o činnosti oddělení kontroly MMO v roce 2013


2. 
schvaluje


plán kontrol oddělení kontroly MMO pro rok 2014


Hlasování: 8-0-0



2749/77 RM 14
bod 15/77
Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2013

Rada města



schvaluje


a)
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky za rok 2013 
pro předložení zastupitelstvu města


b)
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 – 2015 za rok 2013 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0
2750/77 RM 14
bod 16/77
Záměr prodeje stožárů a trolejového vedení

Rada města



schvaluje



záměr prodeje trakčního vedení na ul. Bílovecká umístěného 
na pozemcích parc.č. 875/132, 875/1, 875/133, 875/140, 85/163, 875/142, 875/163, 875/141, 2766/5, 1119, 875/65 v katastrálním území Kylešovice, stožárů a trolejového vedení na ul. Janská umístěných na pozemcích parc.č. 3033/2, 3033/3, 752/1, 3033/1, 713/2 v katastrálním území Opava-Předměstí a trakčních sloupů a vedení na Dolním náměstí umístěných 
na pozemcích parc.č. 573, 583, 610, 611, 609, 10 v katastrálním území Opava-Město


Hlasování: 8-0-0



2751/77 RM 14
bod 17/77
Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014 - 2016

Rada města



schvaluje



Komunitní plán rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014 – 2016 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0



2752/77 RM 14
bod 18/77
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2014/17



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Městské sady – městský náhon a sedimentační nádrž - AD 




(objednávka)




(2339,6121,00000000,0220,0007715000000)
+ 48.000,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 48.000,00 Kč







ab)
Městské sady – městský náhon a sedimentační nádrž - BOZP 




(objednávka)




(2339,6121,00000000,0220,0007715000000)
+ 45.000,00 Kč
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Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 45.000,00 Kč











  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/18



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




vratka nevyčerpané dotace MŠMT – ZŠ Šrámkova




ostatní přijaté vratky transferů




(6409,2229,32533123,0020,0000000000032)
+ 38.473,55 Kč



(6409,2229,32133123,0020,0000000000032)
+ 6.789,45 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




vratky transferů poskytnutých v minulých rozpočtových obdobích




(6402,5364,32533123,0020,0001002000032)
+ 38.473,55 Kč



(6402,5364,32133123,0020,0001002000032)
+ 6.789,45 Kč











c)
Rozpočtové opatření č. 2014/19



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací pro MČ Malé Hoštice (SML MMOPP00BHQ62 na období od 1.12.2013 do 30.4.2014)



85% EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000081)
+ 191.250,00 Kč


15% SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000081)
+ 33.750,00 Kč







ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné práce




mzdy



85% EU
(3639,5011,33513234,0810,0002520000000)
+ 142.723,00 Kč


15% SR
(3639,5011,33113234,0810,0002520000000)
+ 25.186,00 Kč








sociální pojištění



85% EU
(3639,5031,33513234,0810,0002520000000)
+ 35.681,00 Kč


15% SR
(3639,5031,33113234,0810,0002520000000)
+ 6.297,00 Kč








zdravotní pojištění



85% EU
(3639,5032,33513234,0810,0002520000000)
+ 12.846,00 Kč


15% SR
(3639,5032,33113234,0810,0002520000000)
+ 2.267,00 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2014/20



ve výdajích – odbor školství




naplňování koncepce EVVO




nákup ostatních služeb




(3792,5169,00000000,0030,0001076000000)
- 5.000,00 Kč
2752/77 RM 14
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ostatní osobní náklady




(3792,5021,00000000,0030,0001076000000)
+ 5.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2014/21



ve výdajích – odbor školství




MŠ Dětský svět Opava




neinvestiční příspěvek na provoz




(3111,5331,00000000,0030,0001002000012)
+ 86.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní rezerva




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
- 86.000,00 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2014/22



ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




projekt „Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro SMO“




rezerva




(6171,5901,00000000,0192,0002557000000)
	 180.188,70 Kč









mzdy




(6171,5011,33100000,0192,0002557000000)
+ 90,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(6171,5021,00000000,0192,0002557000000)
+ 65.179,15 Kč



(6171,5021,33100000,0192,0002557000000)
+ 38.246,85 Kč








soc. pojištění




(6171,5031,00000000,0192,0002557000000)
+ 10.625,00 Kč



(6171,5031,33100000,0192,0002557000000)
+ 6.585,00 Kč








zdrav. poj.




(6171,5032,00000000,0192,0002557000000)
+ 3.825,00 Kč



(6171,5032,33100000,0192,0002557000000)
+ 2.370,60 Kč








knihy, učební pom., tisk




(6171,5136,00000000,0192,0002557000000)
+ 4.250,00 Kč



(6171,5136,33100000,0192,0002557000000)
+ 750,00 Kč








DHDM




(6171,5137,00000000,0192,0002557000000)
+ 850,00 Kč



(6171,5137,33100000,0192,0002557000000)
+ 150,00 Kč








materiál j.n.




(6171,5139,00000000,0192,0002557000000)
+ 1.206,15 Kč



(6171,5139,33100000,0192,0002557000000)
+ 887,85 Kč
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pohoštění




(6171,5175,00000000,0192,0002557000000)
+ 10.798,05 Kč



(6171,5175,33100000,0192,0002557000000)
+ 2.055,45 Kč








pohonné hmoty




(6171,5156,33100000,0192,0002557000000)
+ 210,00 Kč








školení




(6171,5167,33100000,0192,0002557000000)
+ 29.400,00 Kč








cestovné




(6171,5173,33100000,0192,0002557000000)
+ 2.709,60 Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2014/23



v příjmech – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




příjmy z pojistného plnění




(6171,2322,00000000,0191,0009282000000)
+ 6.702,00 Kč







ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0191,0002512000000)
+ 6.702,00 Kč











h)
Rozpočtové opatření č. 2014/24



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	1.744,00 Kč








ve výdajích – MČ Vávrovice




vratka přeplatku 




(6409,5909,00000000,0840,0009219000000)
+ 1.744,00 Kč


Hlasování: 8-0-0


2753/77 RM 14
bod 19/77
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje



finanční dotaci Klubu přátel tělesně postižených dětí Opava se sídlem Elišky Krásnohorské 8, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související se zajištěním osobní asistence při pobytu těžce zdravotně postižených klientů u moře v roce 2014, ve výši 70.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0

2754/77 RM 14
bod 20/77
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem “Poskytování veterinárních služeb“ – zrušení zadávacího řízení a vyhlášení nového zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zrušení zadávacího řízení z důvodu překročení limitu pro zadáváni veřejných zakázek malého rozsahu na služby ze strany uchazečů 

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


c)
o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky:
1. Veterinární klinika „Na Kopci“, MVDr. Lucie Bialková, MVDr. Jana  Dudová, Rooseveltova 1239/32, 746 01 Opava
2. Veterinární klinika Opava,  MVDr. Marek Palička, 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, MVDr. Marek 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
8. Veterinární klinika MVDr. Pavel Štellar, Gudrichova 84a, 747 06 Opava 6
9. MVDr. Martin Zelinka – Veterinární klinika pro malá zvířata, Gudrichova 465/84a, 747 06 Opava 6


2.
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Marii Vavrečkovou
2. pana Petra Baránka
3. paní Jitku Měchovou


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek  s nabídkami 
a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Ludmilu Domesovou
2. Mgr. Dalibora Halátka
3. MUDr. Pavla Vágnera



Hlasování: 9-0-0











2755/77 RM 14
bod 21/77
Rámcová smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací

Rada města


1.
schvaluje



rámcovou smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací MMOPP00BV5AJ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25788001, zastoupenou p. Miroslavem Haluzou, na základě pověření


2.
pověřuje


Ing. Martinu Věntusovou k oprávnění zastupovat účastníka ve všech záležitostech a při všech právních a jiných úkonech souvisejících 
se smlouvou (PID MMOPP00BV5AJ), tzn. je zejména oprávněna podepisovat za účastníka dodatky k této smlouvě a podepisovat jednotlivé Dílčí smlouvy 


Hlasování: 8-0-0



2756/77 RM 14
bod 22/77
Záměry pronájmů  

Rada města


1.
schvaluje


a)
záměr pronájmu budovy 2051, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 1958/4, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 1958/5, ostatní plocha a pozemku parc.č. 1958/9, zahrada, to vše  ležící v části obce Předměstí, zapsané na  LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí, na adrese U Opavice 19, Opava


b) 
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 124 a 125, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemků parc.č. 433/1  a 434, zastavěná plocha a nádvoří, to vše  ležící v části obce Město, zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor  na adrese Hrnčířská 9 a 11, Opava)


Hlasování:  8-0-0










2756/77 RM 14
bod 22/77
2.
nepřijala usnesení 


k záměru prodloužení doby nájmu sjednaného smlouvou o nájmu  nebytových prostor MMOPP006C4KHX, uzavřenou mezi Statutárním městem Opava  a Zdeňkem Pěčonkou, místo podnikání Hlavní Třída 839/66, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 42070741, na dobu určitou do dne 30.6.2017, přičemž doba nájmu bude prodloužena nejdéle do dne 30.6.2022. Předmětem nájmu je  nebytový prostor v 1 PP a 1 NP budovy č.p. 377, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 292, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 63, Opava)



Hlasování: RMO nepřijala usnesení


3.
odročuje

a)
projednání záměru změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP006KYB3 uzavřenou mezi Statutární městem Opava a společností REALIKA – realitní kancelář s.r.o. se sídlem Dolní náměstí 140/25, 746 01 Opava, IČ 26880288. Předmětem nájmu je část nebytových prostor v 1 PP a 1 NP budovy č.p. 138, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 609, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Dolní náměstí 25, Opava). Změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor by mělo dojít ke snížení výše nájemného ze současných 219.616,00 Kč bez DPH 
za jeden kalendářní rok na nově navržených 175.692,00 Kč bez DPH 
za jeden kalendářní rok


b)
projednání záměru změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP006QZ85 uzavřenou mezi Statutární městem Opava a Petrem Klemensem, místo podnikání Na Tylovách 527, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 12693626. Předmětem nájmu je část nebytových prostor 
v 1 NP budovy č.p. 351 a 346, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemků parc.č. 509 a 507/1, zastavěné plochy a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 15 a 15a, Opava). Změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor by mělo dojít ke snížení výše nájemného 
ze současných 204.484,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na nově navržených 163.588,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok


c)
projednání záměru změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP006QZ09 uzavřenou mezi Statutární městem Opava a Františkem Havrlantem, místo podnikání Dostojevského 2508/42, 746 01 Opava, 
IČ 15487016. Předmětem nájmu je část nebytových prostor v 1 NP budovy č.p. 136, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 605, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 4), Opava. Změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor by mělo dojít ke snížení výše nájemného ze současných 110.500,- Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na nově navržených    88.400,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok
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d)
projednání záměru změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP00C4KSE uzavřenou mezi Statutární městem Opava a společností BETINA spol. s r.o. se sídlem Mostní 72/1020, 747 05  Opava - Kateřinky, IČ 18054269. Předmětem nájmu je část nebytových prostor v 1 NP budovy č.p. 125, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 434, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 11, Opava). Změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor by mělo dojít ke snížení výše nájemného ze současných 244.304,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na nově navržených 195.444,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok


e)
projednání záměru změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP006KY9D uzavřenou mezi Statutární městem Opava a společností HOROr SPORT, s.r.o. se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25903942. Předmětem nájmu je část nebytových prostor v 1 PP a 1 NP budovy č.p. 138, objekt k bydlení, která je součástí pozemku    parc.č. 609, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na     LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Dolní náměstí 25, Opava). Změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor by mělo dojít ke snížení výše nájemného ze současných      380.592,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na nově navržených 304.474,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok


f)
projednání záměru  změnit smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP006QZ14 uzavřenou mezi Statutární městem Opava a společností Eurooptik s.r.o. se sídlem Žižkovo náměstí 120/2, 796 01 Prostějov, 
IČ 25992473. Předmětem nájmu je část nebytových prostor v 1 NP budovy č.p. 121 a 122, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemků parc.č. 418/1 a 420/1, zastavěné plochy a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Hrnčířská      3 a 5, Opava). Změnou smlouvy o nájmu nebytových prostor by mělo dojít ke snížení výše nájemného 
ze současných 419.112,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na nově navržených 335.290,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok a prodloužení doby nájmu, přičemž doba nájmu bude prodloužena nejdéle do dne 30.6.2020



Hlasování: 8-0-0



2757/77 RM 14
bod 23/77
Záměr výpůjčky  

Rada města



neschvaluje



záměr výpůjčky budovy bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 2202/21, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, zapsané na  LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)



Hlasování: 8-0-0


2758/77 RM 14
bod 24/77
Souhlas spoluvlastníka s pronájmem

Rada města



schvaluje



souhlas Statutárního města Opavy jako spoluvlastníka budovy č.p. 22, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 260/4 a budovy 
bez čp/če, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 265/4, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 116, katastrální území Opava - Město, na adrese Horní náměstí 3, Opava, pro spoluvlastníka výše uvedených nemovitostí, Čedok a.s., se sídlem Na příkopě 18,111 35 Praha 1,  IČ 60192755, pro uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor 
ve prospěch nájemce – EFSETE s.r.o. se sídlem Výstavní 1928/9,                 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28587324


Hlasování: 8-0-0



2759/77 RM 14
bod 25/77
Energetický management

Rada města



schvaluje



pokračování projektu „Zavedení systematického managementu hospodaření energií podle ČSN EN ISO 50001 dle důvodové zprávy


Hlasování: 8-0-0



2760/77 RM 14
bod 26/77
Vyhrazená parkovací místa

Rada města



neschvaluje


a)
zřízení 2 vyhrazených parkovacích míst pro Ing. Marcela Wittka, Tylova 434, Velké Hoštice na ulici Veleslavínova za úplatu 10 000,00 Kč ročně 
za jedno parkovací místo dle OZV č. 8/2011


b)
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro pana Milana Pospíšila, Ratibořská 55, 747 05  Opava na ulici Ratibořská bezplatně pro ZTP


c)
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro družstvo PROFOTO Studio, Horní náměstí 104/1, 746 01  Opava na ulici Horní náměstí za úplatu 20 000,00 Kč ročně za jedno parkovací místo dle OZV č. 8/2011



Hlasování: 7-0-1



2761/77 RM 14
bod 27/77
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 21. 01. 2014 do 03. 02. 2014


Hlasování: 8-0-0



2762/77 RM 14
bod 28/77
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 8-0-0



2763/77 RM 14
bod 30/77
Kulturní dům Rybníček

Rada města


1.
odročuje



projednání materiálu „Kulturní dům Rybníček“ 


Hlasování: 7-0-1

					                        
2.
schvaluje



správci Kulturního domu Na Rybníčku navýšení pracovního úvazku 
do plného úvazku  na dobu určitou do faktického převzetí této budovy novým nájemcem, a to s účinností od 1.2.2014


Hlasování: 8-0-0






                   Ing. Pavla Brady  v.r.                   	                            Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
                 1. náměstkyně primátora                                                 náměstek primátora

