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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 24. 02. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
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. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Ing. Martina Věntusová
Mgr. Marcela Flanderková
Mgr. Renáta Mrákotová
p. Radomír Bittner
Mgr. Bc. Pavel Vltavský
p. Martin Koky
RNDr. Kateřina Pálková
Hosté
Ing. Radim Kepák, likvidátor společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství, s.r.o.
Bc. Marek Vinárek, předseda sportovní komise
Ing. Marek Hájek, člen sportovní komise

































2764/78 RM 14
bod 1/78
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


návrh kupní ceny pozemku parc.č. 779/1 a části pozemku parc.č. 779/11, k.ú. Kylešovice  dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu 800,00 Kč/m2

2.
schvaluje

a)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00E4VRG mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a organizací Střední škola  průmyslová a umělecká, Opava, příspěvková organizace  jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 562/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00E4VSB mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a organizací Domov Bílá Opava, příspěvková organizace jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků parc.č. 16/2 -  zahrada a parc.č. 16/4 – zahrada, vše k.ú. Opava 
- Předměstí

c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4UH1 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Anastázií Kostkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2172/243 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad), jako tzv. modelovou smlouvu dle čl.V, odst.1 Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv


3.
schvaluje


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/409 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


4.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/73 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/68 a části pozemku parc.č. 2172/13 k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/89 – zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 10-0-0








2764/78 RM 14
bod 1/78
5. 
schvaluje

a)
záměr prodeje podílu o velikosti 179/1000 pozemku parc.č. 2527 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2657/2 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemků pod garážemi parc.č. 2657/37 - zastavěná plocha a nádvoří,  
parc.č. 2657/38 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2657/39 - zastavěná plocha a nádvoří,  parc.č. 2657/40 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2657/41 - zastavěná plocha a nádvoří  a části pozemku parc.č. 2657/1 
- zahrada, k.ú. Opava – Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
záměr pronájmu pozemků parc.č. 2689 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2688 - zahrada,  a parc.č. 2690 - ostatní plocha, 
k.ú. Opava – Předměstí




Hlasování:10-0-0



6. 
neschvaluje

a)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1381/3 - ostatní plocha ostatní komunikace, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 423 – ostatní plocha, 
k.ú. Opava – Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 10-0-0

7.
odročuje


projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 2373/364 - zastavěná plocha a nádvoří a částí pozemku parc.č. 2373/362 – ostatní plocha a parc.č. 2373/6 
- zahrada, k.ú. Opava – Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy



Hlasování: 9-1-0





2765/78 RM 14
bod 2/78
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje




upravený postup při prodeji pozemků zastavěných poschoďovými garážemi
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-3

2765/78 RM 14
bod 2/78
2.
revokuje 


usnesení RSMO č. 2334/66 RM13  odst.1, písm. b) ze dne 19.8.2013 (RSMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXXY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Lenkou Andrejčákovou, paní Ludmilou Byrtusovou, paní Annou Filipovou manžely Ing. Bc. Petrem a Pavlou Golovými, panem Reném Jarmou manžely Ing. Igorem a Irenou Jeneiovými, paní Květoslavou Jurčíkovou, paní Věrou Kaveckou, MUDr. Kristinou Kláskovou, paní Dagmar Klímkovou, 
Mgr. Romanem Kollárem, manžely Ing. Júliusem a Ivetou Kováříkovými, paní Pavlou Lacuchovou,paní Milenou Machovou, manžely Ing. Karlem a Věrou Musílkovými, paní Irenou Novákovou, paní Marií Onderkovou, manžely Jaroslavem a Ivanou Pekařovými, paní Alenou Petrovou, paní Annou Rodákovou, panem Markem Řemelkou, manžely Jaroslavem a Ludmilou Schreierovými, paní Inge Sobelovou, panem Michaelem Štamberou, paní Lenkou Trefilkovou, paní Kateřinou Valente, panem Michalem Víchou, panem Michalem Vojtkem a paní Jankou Záluskou  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 2530/946 - ostatní plocha , k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 
1.440,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy)


3.
schvaluje 


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVXXY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Lenkou Andrejčákovou, paní Ludmilou Byrtusovou, paní Annou Filipovou manžely Ing. Martinem a Terezou Kapušovými, panem Reném Jarmou manžely Ing. Igorem a Irenou Jeneiovými, paní Květoslavou Jurčíkovou, paní Věrou Kaveckou, 
MUDr. Kristinou Kláskovou, paní Dagmar Klímkovou, Mgr. Romanem Kollárem, manžely Ing. Júliusem a Ivetou Kováříkovými, paní Pavlou Lacuchovou, paní Milenou Machovou, manžely Ing. Karlem a Věrou Musílkovými, paní Irenou Novákovou, paní Marií Onderkovou, manžely Jaroslavem a Ivanou Pekařovými, paní Alenou Petrovou, paní Annou Rodákovou, panem Markem Řemelkou, manžely Jaroslavem a Ludmilou Schreierovými, paní Inge Sobelovou, panem Michaelem Štamberou, paní Lenkou Trefilkovou, paní Kateřinou Valente, panem Michalem Víchou, panem Michalem Vojtkem a paní Jankou Záluskou  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha, 
na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 2530/946 - ostatní plocha , k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 1.742,00 Kč včetně DPH, tj. 720,00 Kč/m2 + DPH (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0


4.
schvaluje
- garážiště Hobzíkova

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWN3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Jiřinou Gebkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 4.917,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
2765/78 RM 14
bod 2/78
b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWG2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Bronislavou Janíkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/172 – zast. plocha 
a nádvoří a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.417,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWKI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Staňkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/178 – zast. plocha a nádvoří 
a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.417,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWLD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Pavlem Novákem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/176 – zast. plocha a nádvoří 
a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.417,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWDH mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Annou Fišerovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/175 – zast. plocha a nádvoří 
a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 17.917,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWCM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Miroslavem Ryžem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/176 – zast. plocha 
a nádvoří a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.417,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4VPQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Janem a  Janou Müllerovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/177 – zast. plocha a nádvoří a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.417,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWEC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Martinem Vallušem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2626/171 – zast. plocha a nádvoří a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.917,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC89J mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Janem Woitkem 
a Mgr. Bc. Karin Woitkovou  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2626/14 – zast. plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/362 o výměře 47 m2 
a prodej podílu o velikosti 1/12 části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.617,00 Kč (cena dohodou a dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0

5. 
schvaluje



a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4VZC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Mgr. Davidem Zobelem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/507 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4VYH mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Jarmilou Stružovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 553/8 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč 
(cena dle zásad) 

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC87T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Karlem a Věrou Žídkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 112/42 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad)

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EC88O mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Luďkem a Libuší Konopčíkovými  jako kupujícími jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2506/6 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.500,00 Kč (cena dle zásad)

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERIC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Mgr. Miroslavou Felixovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1014/12 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 13.000,00 Kč (cena dle zásad)
2765/78 RM 14
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f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4W00 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Milanem Urbáškem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2540/8 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.000,00 Kč 
(cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0

6.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva
PID MMOPP00DVVAJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností JANITOR a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 102 – zahrada,  k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 282.000,00 Kč, tj. 1.146,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) +  úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4VXM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností WONDER SERVIS a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 39/4 – zastavěná plocha a nádvoří vzniklého dle nezaspaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 24/1 - zahrada a části parc.č.  39/5 – zast.pl. a nádvoří,  k.ú. Opava – Město za kupní cenu 137.330,00 Kč, tj. 3.052,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy +  úhrada bezdůvodného obohacení 
za bezesmluvní užívání



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0

7.
schvaluje

a)
návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a manželi Štěpánem a Evou Rajtovými, v němž SMO uzná vlastnické právo manželů Štěpána a Evy Rajtových k nemovitostem – pozemkům parc.č. st. 769/2 a parc.č. 394/67, k.ú. Kateřinky u Opavy, které jsou v současné době zapsány v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva manželů Štěpána a Evy Rajtových k uvedeným nemovitostem bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku     
    

b)
návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a panem Evženem Kolečkářem, v němž SMO uzná vlastnické právo pana Evžena Kolečkáře k nemovitosti – pozemku parc.č. st. 789/2, k.ú. Kateřinky u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva pana Evžena Kolečkáře k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku
        


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0
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8. 
neschvaluje

a)
prodej pozemků parc.č. 1223/4 -  ostatní plocha a parc.č. 1223/7 - ostatní plocha k.ú. Kateřinky u Opavy Mgr. Jiřímu Starečkovi

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1085/2 – orná půda, k.ú. Podvihov 
dle přiloženého snímku katastrální mapy

c)
návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a panem Lukášem Griegerem, v němž SMO uzná vlastnické právo pana Lukášem Griegerem k nemovitosti – pozemku parc.č. 919/9, k.ú. Kateřinky u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva pana Lukáše Griegeru k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku  


d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2134/1 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0
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Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP007K5VH, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ANIMOU VIVA o.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 370.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

b)
smlouvu, MMOPP007K5WC, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, IČ: 40613411, zastoupena Michaelem R. Stannettem, národním velitelem, ve výši 330.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

c)
smlouvu, MMOPP007K5Y2, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným, 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Centrem 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ: 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 870.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
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d)
smlouvu, MMOPP007K5X7, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ: 00494453, zastoupenou Anežkou Marií Dedkovou, provinční představenou, ve výši 617.500,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



e)
smlouvu, MMOPP007K5ZX, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava-Předměstí, 
IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 90.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

f)
smlouvu, MMOPP007K60L, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní, ve výši 575.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

g)
smlouvu, MMOPP007K61G, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a EUROTOPIÍ Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, 
IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou 
- prokuristou, ve výši 412.500,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

h)
smlouvu, MMOPP007K636, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FOKUSEM 
– OPAVA se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, 
IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 400.500,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

i)
smlouvu, MMOPP007K62B, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, 
IČ: 00499277, zastoupeným JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní, ve výši 750.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

pro předložení zastupitelstvu města

j)
smlouvu, MMOPP007K641, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, 
IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 7.025.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
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k)
smlouvu, MMOPP007K65W, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a KAFIROU o.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 65.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


l)
smlouvu, MMOPP007K66R, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Krizovým 
a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ se sídlem Hradecká 650/16, 
746 01 Opava, IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 750.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

m)
smlouvu, MMOPP007K68H, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením OPEN HOUSE se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, 
IČ: 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, 
ve výši 100.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

n)
smlouvu, MMOPP007K69C, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pečovatelskou službou OASA o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ: 26839857, zastoupenou Pavlou Včulkovou, ředitelkou, ve výši  570.000,00 Kč  
pro předložení zastupitelstvu města

o)
smlouvu, MMOPP007K6DS, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ: 65399447, zastoupenou 
Mgr. Václavem Poláškem, statutárním zástupcem, ve výši 110.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


p)
smlouvu, MMOPP007K6H8, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Vilou Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČ: 2250152, zastoupenou Miroslavem Glosem, statutárním zástupcem, ve výši 350.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města





  q)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s. 




sociální poradna




(4312,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 120.000,00 Kč



podporované zaměstnání




(4379,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 250.000,00 Kč








Armáda spásy v ČR – azylové domy




(4374,5222,00000000,0040,0000153000000)
 + 330.000,00 Kč
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Centrum pro zdravotně postižené  




poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000102000000)
 + 120.000,00 Kč



osobní asistence




(4351,5221,00000000,0040,0000102000000)
 + 750.000,00 Kč








Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky – domov pro seniory




(4357,5223,00000000,0040,0000154000000)
 + 617.500,00 Kč








Dživipen – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000170000000)
+ 90.000,00 Kč








ELIM Opava 




nízkoprahové kluby pro děti a mládež




(4375,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 150.000,00 Kč



sociálně aktivizační služby




(4371,5222,00000000,0040,0000165000000)
+ 150.000,00 Kč



krizové centrum




(4372,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 190.000,00 Kč



dobrovolnické centrum




(4359,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 85.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava




nízkoprahové kluby




(4375,5221,00000000,0040,0000165000000)
 + 295.000,00 Kč



poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 47.500,00 Kč



sociálně aktivizační služby




(4371,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 70.000,00 Kč








FOKUS-Opava 




služby následné péče




(4376,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 85.500,00 Kč



podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 95.000,00 Kč



chráněná dílna




(4377,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 220.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí 




asistenční, mediační a terapeutické centrum




(4379,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 550.000,00 Kč



pomoc sociálně ohroženým rodinám




(4371,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 200.000,00 Kč








Charita Opava  




denní stacionář, klub seniorů
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(4356,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.290.000,00 Kč



chráněné bydlení




(4354,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.115.000,00 Kč



hospicová péče




(4344,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 550.000,00 Kč



pečovatelská služba




(4351,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 800.000,00 Kč



chráněné dílny




(4377,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 2.700.000,00 Kč



mateřské centrum




(4371,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 25.000,00 Kč



občanská poradna




(4379,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 270.000,00 Kč



krizová pomoc




(4372,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 275.000,00 Kč








KAFIRA o.s. – odb. soc. poradenství




(4312,5222,00000000,0040,0000160000000)
 + 65.000,00 Kč








Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“- odborné sociální poradenství




(4376,5222,00000000,0040,0000155000000)
 + 750.000,00 Kč








OPEN HOUSE – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000167000000)
+ 100.000,00 Kč








Pečovatelská služba OASA Opava – pečovatelská služba




(4351,5221,00000000,0040,0000428000000)
+ 570.000,00 Kč








Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – odborné sociální poradenství




(4312,5222,00000000,0040,0000157000000)
 + 110.000,00 Kč








Vila Vančurova o.p.s. - domov pro seniory




(4350,5221,00000000,0040,0000179000000)
+ 350.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 13.385.500,00 Kč








pro předložení zastupitelstvu města
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2.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP007K67M, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem bechtěreviků o.s. se sídlem Na Slupi 450/4, 128 50 Praha 2, IČ: 00550477, zastoupeným Jindřichem Fantou, předsedou, ve výši 13.000,00 Kč

b)
smlouvu, MMOPP007K6A7, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Okresním výborem Sdružení zdravotně postižených v ČR se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47813423, zastoupeným Annou Kravarovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP007K6B2, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou diakonií se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562, zastoupenou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ředitelkou, ve výši 
50.000,00 Kč


d)
smlouvu, MMOPP007K6CX, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ:  00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským klubem stomiků Opava, občanským sdružením se sídlem Antonína Sovy 1395/11, 747 05 Opava 5,  IČ: 27050459, zastoupeným Pavlem Elblem, předsedou, ve výši 4.750,00 Kč

e)
smlouvu, MMOPP007K6FI, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Svazem tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Opava se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47814748, zastoupeným 
Annou Kravarovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč

f)
smlouvu, MMOPP007K6GD, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okresní výbor Opava 
se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47813415, zastoupeným Marií Illíkovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč

g)
smlouvu, MMOPP007K6EN, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Střediskem rané péče SPRP Ostrava se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČ: 75095017, zastoupeným Bc. Vladimírou Salvetovou, statutární zástupkyní, ve výši 40.000,00 Kč

 



  h)
Rozpočtové opatření č. 2014/25




Klub bechtěreviků – provozní náklady




(4379,5222,00000000,0040,0000108000000)
+ 13.000,00 Kč








Sdružení zdravotně postižených – provozní náklady




(4359,5222,00000000,0040,0000162000000)
 + 25.000,00 Kč
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Slezská diakonie – „raná péče“




(4371,5223,00000000,0040,0000107000000)
 + 50.000,00 Kč








Slezský klub stomiků – provozní náklady




(4359,5222,00000000,0040,0000104000000)
 + 4.750,00 Kč








Svaz tělesně postižených – provozní náklady




(4359,5222,00000000,0040,0000169000000)
 + 25.000,00 Kč








Svaz postižených civilizačními chorobami – provozní náklady




(4359,5222,00000000,0040,0000105000000)
 + 25.000,00 Kč








Středisko rané péče SPRP Ostrava – „raná péče“




(4371,5222,00000000,0040,0000151000000)
+ 40.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 182.750,00 Kč


Hlasování: 7-0-0
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Městské lesy Opava

Rada města



nepřijala usnesení


k materiálu „Městské lesy Opava“


Hlasování: RMO nepřijala usnesení
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Udělení záštity SMO – Nejúspěšnější sportovci   a sportovní kolektivy okresu Opava


Rada města



schvaluje



udělení záštity Statutárního města Opavy Regionálnímu sdružení České unie sportu v Opavě nad akcí Slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava roku 2013


Hlasování: 8-0-0
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Informace ke Dni učitelů 2014

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o plánované akci odboru školství ke Dni učitelů 2014

2. 
schvaluje


ocenění ředitelů škol zřizovaných SMO formou finanční odměny, a to:
	Mgr. Simoně Bierhausové, ředitelce Mateřské školy Dětský svět Opava, příspěvková organizace,

Mgr. Stanislavě Burdové, ředitelce Základní školy 
Opava-Kylešovice,
Mgr. Janu Škrabalovi, řediteli Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace,
Jaroslavě Polákové, ředitelce Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace



Hlasování: 8-0-0
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Rozpis prázdninového provozu MŠ zřizovaných SMO

Rada města



bere na vědomí



rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol v době hlavních prázdnin



Hlasování: 8-0-0
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Rada města



bere na vědomí



informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2014/2015


Hlasování: 8-0-0
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Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.21 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p.Rudolfu Indruchovi trvale bytem Opava


b)
snížení výše kauce z 4.000,00 Kč na 1.000,00 Kč pro nájemce ubytovací jednotky č.21 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p.Rudolfu Indruchovi trvale bytem Opava


c)
přidělení volné ubytovací jednotky č.4 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p.Ivanu Kokymu trvale bytem Opava


d)
přidělení volné ubytovací jednotky č.14 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p.Kateřině Mačové trvale bytem Opava


e)
přidělení volného bytu č.8 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 33 v Opavě žadatelce p.Jindřišce Mošové trvale bytem Opava


f)
přidělení volné ubytovací jednotky č.13 velikosti 1+1 v domě na adrese Jateční 7 v Opavě žadatelům manž. Vítězslavu a Evě Vojvodikovým  trvale bytem Opava


g)
výměnu ubytovacích jednotek mezi p.Denisou Herákovou nájemcem  ubytovací jednotky   č.12 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Jateční 7 v Opavě a volnou ub.jednotkou č.16 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě


h)
podnájem p. Vlastimilu Prejdovi bytu č.8 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 15A v Opavě, jehož nájemcem je p. Ivana Hupková  a to na dobu 1 roku tj. do 28.2.2015


i)
mimořádné přidělení volného bytu č.3 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 35 v Opavě p.Janě Baťkové  trvale bytem Opava v souladu s platnými  „Pravidly pro pronajímání městských bytů“, a to za měsíční nájemné za 1 m2  podlahové plochy bytu ve výši 50,02, Kč jako náhradu za uvolněný školnický byt v prostorách Mateřské školy křesťanská, Opava Mnišská p.o.


Hlasování: 10-0-0












2773/78 RM 14
bod 11/78
Majetek ve správě TSO s.r.o. – nájemní smlouvy, záměr pronájmu

Rada města



schvaluje  


a)
Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání (MMOPP00ECADL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností DELIKOMAT, s.r.o. se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice, IČ 63475260, zastoupenou p. Radkem Džubianem 
a Ing. Jaroslavem Baďurou, jednateli společnosti

b)
Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání (MMOPP00ECABV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o.  
se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 - Kyje, IČ 41189698, zastoupenou p. Markétou Tusisovou, na základě plné moci ze dne 03.06.2013

c)
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných:
v budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, umístěných v 1. NP – místnost č. 1075 – hlavní uzávěr plynu o výměře 0,99 m2,  
v budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, umístěných v 1. NP – místnost č. 1041 – WC muži o výměře 14,00 m2, 
v budově č.p. 413, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku parc. č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, umístěných v 1. PP - místnost č. 31 – pivní sklad o výměře 40,62 m2, místnost č. 32 – sklad o výměře 4,81 m2, místnost č. 33 – chodba o výměře 12,00 m2, místnost č. 34 – sklad o výměře 9,18 m2, místnost č. 35 – chodbička o výměře 2,39 m2, místnost č. 36 – sklad o výměře 6,93 m2, místnost č. 37 – sklad o výměře 10,99 m2, místnost č. 38 – sklad o výměře 3,77 m2, místnost č. 39 – chodbička o výměře 2,94 m2, místnost č. 40 – výtah o výměře 1,09 m2, místnost č. 41 - chodba o výměře 15,63 m2, v 1. NP – místnost č. 1042 – vestibul o výměře 15,43 m2, místnost č. 1043 – chodba o výměře 9,80 m2, místnost č. 1044 – WC ženy o výměře 4,45 m2, místnost č. 1045 – WC muži o výměře 3,06 m2, místnost č. 1047 – pivnice o výměře 64,12 m2, místnost č. 1048 – restaurace o výměře 27,43 m2, místnost č. 1048b – restaurace o výměře 79,80 m2, místnost č. 1049 – chodba o výměře 17,99 m2, místnost č. 1050 – chodba o výměře 17,55 m2, místnost č. 1051 – sklad o výměře 1,56 m2, místnost č. 1052 – sklad o výměře 4,11 m2, místnost č. 1053 – chodba o výměře 9,23 m2, místnost č. 1054 – kuchyň o výměře 13,96 m2, místnost č. 1055 – kuchyň o výměře 19,93 m2, místnost č. 1056 – kuchyň o výměře 5,40 m2, místnost č. 1058 – sklad o výměře 2,66 m2, místnost č. 1059 – výtah o výměře 1,08 m2, místnost č. 1060 – sklad o výměře 5,98 m2, místnost č. 1061 – mrazící box o výměře 3,45 m2, místnost č. 1062 – sklad o výměře 3,73 m2, v 2 NP – místnost č. 2031 – sklad o výměře 3,14 m2, místnost č. 2032 – kuchyň o výměře 16,94 m2, místnost č. 2033 – sklad o výměře 4,97 m2, místnost č. 2034 – výtah o výměře 1,09 m2, místnost č. 2035 – sklad o výměře 2,22 m2, místnost č. 2036 – chodba o výměře 5,76 m2, místnost č. 2043 – šatna personálu o výměře 14,38 m2, místnost č. 2044 – šatna personálu o výměře 8,55 m2.  (restaurace v budově zimního stadionu o celkové výměře 493,11m2)



Hlasování: 8-0-0
2774/78 RM 14
bod 12/78
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2014/26



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Demolice objektu ul. Krnovská, parc. č. 2146/3, 3333/4 - PD 




(objednávka)




(3639,5169,00000000,0220,0007628000000)
+ 23.595,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 23.595,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/27



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě 




platy zaměstnanců




(4329,5011,00000000,0040,0002564000000)
+ 432.800,00 Kč 








Ostatní osobní náklady (DPČ) 




(4329,5021,00000000,0040,0002564000000)
+ 143.000,00 Kč








Povinné pojistné na soc. zabezpečení




(4329,5031,00000000,0040,0002564000000)
+ 143.950,00 Kč








Povinné pojistné na zdrav. pojištění




(4329,5032,00000000,0040,0002564000000)
+ 51.822,00 Kč








Školení 




(4329,5167,00000000,0040,0002564000000)
+ 16.000,00 Kč








Nákup ostatních služeb




(4329,5169,00000000,0040,0002564000000)
+ 45.000,00 Kč








Náhrady mezd v době nemoci




(4329,5424,00000000,0040,0002564000000)
+ 6.715,00 Kč








Drobný hmotný dlouhodobý majetek




(4329,5137,00000000,0040,0002564000000)
+ 86.913,00 Kč








Cestovné 




(4329,5173,00000000,0040,0002564000000)
+ 35.000,00 Kč








Nákup materiálu 




(4329,5139,00000000,0040,0002564000000)
+ 35.000,00 Kč
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Služby telekomunikací




(4329,5162,00000000,0040,0002564000000)
+ 35.000,00 Kč








Pohoštění 




(4329,5175,00000000,0040,0002564000000)
+ 35.000,00 Kč








Nespecifikované rezervy




(4329,5901,00000000,0040,0002564000000)
- 1.066.200,00 Kč  






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/28



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – podíl na dotační programy




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
	 8.645,00 Kč








ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. HS




projekt „Environmentálně šetrný provoz MMO“ – nákup DHDM




(3792,5137,00000000,0191,0002476000000)
+ 8.645,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/29



ve výdajích – odbor životního prostředí 




Sběr a svoz nebezpečných odpadů – nákup služeb




(3721,5169,00000000,0130,0001075000000)
	 50.000,00 Kč









Sběr a svoz komunálních odpadů – ostatní náhrady




(3722,5192,00000000,0130,0001075000000)
+ 50.000,00 Kč




e)
Rozpočtové opatření č. 2014/30



ve výdajích – finanční a rozpočtový




Kulturní grantový systém




(6409,5901,00000000,0020,0000200000000)
- 100.000,00 Kč








Navýšení příspěvku ZŠ Ochranova – účelově-mezinárodní festival a soutěž v Rize 2014 - pěvecký sbor Domino




(3113,5331,00000000,0030,0001002000023)
+ 100.000,00 Kč


Hlasování:  8-0-0


2.
odročuje 




projednání rozpočtového opatření č. 2014/XXX



ve výdajích – odbor informatiky




výpočetní technika




DDHM




(6171,5137,00000000,0170,0002528000000)
- 110.000,00 Kč



výpočetní technika




(6171,6125,00000000,0170,0002528000000)
+ 110.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-1

2775/78 RM 14
bod 13/78
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX9K6, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružením obrany spotřebitelů se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Ostrava, 
IČ 22831738, zastoupeným Marcelou Reichlovou, předsedkyní, na náklady související s činností poradny v Opavě v roce 2014, ve výši 15.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CX9JB, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem Legerova 1854/22, 120 00 Praha – Nové Město, IČ 00442755, zastoupeným Naděždou Volnou, předsedkyní, na náklady související s provozem činností Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem v Opavě v roce 2014, ve výši 30.000,00 Kč

c)
smlouvu, MMOPP00CX9IG, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mateřskou školou  Eliška, Opava E.Krásnohorské 8, příspěvkovou organizací 
se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8,  746 01 Opava, IČ 47813474, zastoupenou Bc. Petrou Kirschnerovou, ředitelkou, na náklady spojené s provozováním hipoterapie a aguaterapie, ve výši 33.360,00 Kč


  d)
Rozpočtové opatření č. 2014/31



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 78.360,00 Kč








Sdružení obrany spotřebitelů




(3900,5222,00000000,0020,0000440000000)
+ 15.000,00 Kč








Český svaz bojovníků za svobodu




(3900,5222,00000000,0020,0000406000000)
+ 30.000,00 Kč








MŠ Eliška




(3112,5339,00000000,0020,0000152000000)
+ 33.360,00 Kč


Hlasování: 8-0-0









2776/78 RM 14
bod 14/78
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Mendelovu  gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Komenského 397/5 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související s pořádáním regionálního kola Turnaje mladých fyziků v roce 2014, ve výši 10.000,00 Kč   
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 6-0-2

b)
žádost o změnu platebního kalendáře ve Smlouvě o dotaci 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 26514645, zastoupeným Ing. Pavlem Frankem, statutárním zástupcem 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-1

2.
neschvaluje 


finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související s vybudováním nových okenních otvorů, do výše 460.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 7-0-1


3.
nepřijala usnesení 

a)
k finanční dotaci Natalii Volkmer  bytem Opava, na účast na mezinárodních soutěžích dcery Alexandry Volkmerové v roce 2014, ve výši 35.000,00 Kč 



Hlasování:  RMO nepřijala usnesení

b)
k finanční dotaci Ondřeji Hložkovi bytem Opava, na úhradu spoluúčasti při vydání publikace, ve výši 15.000,00 Kč



Hlasování:  RMO nepřijala usnesení










2777/78 RM 14
bod 15/78
Kupní smlouvy – dodávky sáčků na psí exkrementy

Rada města



schvaluje


a)
kupní smlouvu, MMOPP00CX9E0, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností PONAP s.r.o. se sídlem Třída 1.máje, 690 02 Břeclav, 
IČ 27746922, jednající Jiřinou Zemanovou, jednatelkou, na dodávku sáčků na psí exkrementy, ve výši 89.950,00 Kč


b)
kupní smlouvu, MMOPP00CX9D5, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města společností HAFYSO, s.r.o. se sídlem Ždánská 906, 685 01 Bučovice, IČ 29301963, na dodávku sáčků na psí exkrementy, ve výši 59.997,00 Kč



Hlasování: 8-0-0




2778/78 RM 14
bod 16/78
Dobrovolný svazek obcí Opavsko – vstup Statutárního města Opavy


Rada města


1.
doporučuje 



zastupitelstvu města vyslovit souhlas se vstupem Statutárního města Opavy dle § 49 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, do Dobrovolného svazku obcí Opavsko


2.
schvaluje


Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor kancelář primátora 




členské příspěvky




(6171,5229,00000000,0120,0002516000000)
- 2 000,00 Kč








členské příspěvky obce v DSO




(6409,5329,00000000,0120,0002516000000)
+ 2 000,00 Kč


Hlasování: 6-0-2








2779/78 RM 14
bod 17/78
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 2717/76 RM 14 b) ze dne 27. 1. 2014 (Rada města schválila smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4SY2) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností SB projekt, s.r.o. se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, 
IČ 2767442, jednající Janem Štoksou, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku  parc.č. 702 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Opava, Komárov, U Tratě, 6 RD, kNN, č. stavby IV-12-8008977/1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy)


2.
schvaluje

a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4SY2_upr) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností SB projekt, s.r.o. se sídlem Kasárenská 4063/4, 695 01 Hodonín, IČ 2767442, jednající Janem Štoksou, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku  parc.č. 702 a 339/2 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Opava, Komárov, U Tratě, 
6 RD, kNN, č. stavby IV-12-8008977/1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

b)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00E4T1G) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Petrem Gebauerem a MUDr. Martinou Gebauerovou oba bytem Opava, Podvihov pro umístění 2 sjezdů na pozemku parc.č. 1155/1 v k.ú. Podvihov za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 526/6 v k. ú. Podvihov z veřejné komunikace pro zrealizovanou stavbu: "Rodinný dům parc.č. 526/6, k.ú. Podvihov – změna sjezdu“  za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 4.200,00 Kč + DPH  


c)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TP4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jiřím Lubinou bytem Opava, Kylešovice pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 1837/7 v k.ú. Kylešovice za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 318/6 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: „Rozšíření stávajícího sjezdu na pozemek parc.č. 318/6 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
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d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TO9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jiřím Hruškou a Dagmar Hruškovou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 2308/26 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Rodinný domek k.ú. Kateřinky 
u Opavy parc.č. 44, 3297, 263“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4T0L) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, jednající 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva 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 vodovodu v pozemcích parc.č. 2313/1, 2431/1, 2431/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Junácká – rekonstrukce vodovodního řadu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 78.800,00 Kč + DPH


f)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00E4TMJ) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28, října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, jednající 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva 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 kanalizace v pozemcích parc.č. 45/2, 46, 2924/5, 2955, 3055/13 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Mařádkova – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 18.400,00 Kč + DPH

g)
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4T7M) mezi Josefem Ježkem a Věrou Ježkovou oba bytem Opava Kateřinky a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem 
Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení přípojky vody včetně vodoměrné šachty do pozemku parc.č. 1985/190 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Rekreační oblast Stříbrné jezero Opava“ za bezúplatné zřízení věcného břemene, pro předložení zastupitelstvu města 

h)
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TH8) 
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 pro umístění podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 2084/29 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Opava – Městské sady, SO 06 – veřejné osvětlení“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1000,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-1


2780/78 RM 14
bod 18/78
Návrh programu 22. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 10. 03. 2014


Rada města



schvaluje



upravený návrh  programu 22. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 10. 03. 2014



Hlasování: 8-0-0


2781/78 RM 14
bod 19/78
Možnosti regulace hazardu

Rada města



bere na vědomí



informace týkající se problematiky regulace hazardu dle příloh 
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 6-0-2 



2782/78 RM 14
bod 20/78
Návrh OZV č. x/2014

Rada města



nepřijala usnesení



k materiálu „Návrh OZV č. X/2014“ pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: RMO nepřijala usnesení


2783/78 RM 14
bod 21/78
Likvidace společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“

Rada města


1.
schvaluje


a)
zprávu o průběhu likvidace společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“

b)
návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, a to ve všech jeho částech, k jejichž schválení je dle zákona o obcích příslušná rada města, tzn. s výjimkou části upravující nabytí nemovitých věcí a postoupení pohledávky vyšší než 20.000,00 Kč, jejíž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města

2783/78 RM 14
bod 21/78
c)
účetní závěrku společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ 

d)
smlouvu o poskytnutí likvidačního zůstatku jedinému společníkovi společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ (MMOPP00DZPHA) mezi společností Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“, se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ: 747 45, IČ: 26793041, a Statutárním městem Opavou, a to ve všech jejích částech, k jejichž schválení je dle zákona o obcích příslušná rada města, tzn. s výjimkou části upravující v článku IV. nabytí předmětných nemovitostí a v článku VII. postoupení první pohledávky, jejíž schválení 
je vyhrazeno zastupitelstvu města


e)
vyplacení cílové odměny likvidátora dle článku VI. Smlouvy o výkonu funkce likvidátora ze dne 26. 6. 2013 ve výši 210.600,00 Kč


f)
dodatek č. 2 (MMOPP00ECAEG) ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Opava (MMOPP0070UAR), se sídlem Skřipov 110, PSČ: 747 45, IČ: 00849669, pro předložení zastupitelstvu města


2.
ukládá

a)
1. náměstkyni primátora Ing. Pavle Brady předložit Návrh na rozdělení likvidačního zůstatku Zastupitelstvu statutárního města Opavy 
na zasedání dne 10. 3. 2014, aby o něm rozhodlo v části, jejíž schválení je dle zákona o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města, tzn. v části upravující nabytí nemovitých věcí a postoupení pohledávky vyšší než 20.000 Kč


b)
1. náměstkyni primátora Ing. Pavle Brady předložit Smlouvu o poskytnutí likvidačního zůstatku jedinému společníkovi společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ mezi společností Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“, se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ: 747 45, IČ: 26793041, a Statutárním městem Opavou Zastupitelstvu statutárního města Opavy na zasedání dne 
10. 3. 2014, aby o něm rozhodlo v části, jejíž schválení je dle zákona 
o obcích vyhrazeno zastupitelstvu města, tzn. v části upravující v článku IV. nabytí předmětných nemovitostí a v článku VII. postoupení první pohledávky


c)
1. náměstkyni primátora Ing. Pavle Brady předložit Dodatek č. 2 (MMOPP00ECAEG) ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městské lesy Opava (MMOPP0070UAR), se sídlem Skřipov 110, PSČ: 747 45, 
IČ: 00849669, Zastupitelstvu statutárního města Opavy na zasedání dne 10. 3. 2014


Hlasování: 7-0-2















2784/78 RM 14
bod 22/78
Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Dodávka telekomunikačních služeb pro Statutární město Opava, Část 1 – Mobilní služby“ – výsledek zadávacího řízení

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro Část 1: Mobilní služby 
pro Statutární město Opava a příspěvkové organizace:
	VODAFONE Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha,       IČ: 25788001
	T-Mobile Czech republic a.s., Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha,            IČ: 64949681



b)
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 pro Část 1: Mobilní služby pro Statutární město Opava a příspěvkové organizace, uchazeče  VODAFONE Czech Republic a.s., Vinohradská 167, 100 00 Praha, IČ: 25788001, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou



Hlasování: 9-0-1


2785/78 RM 14
bod 23/78
Granty 2014 - vyhodnocení

Rada města


1.
schvaluje


a)
upravené rozdělení finančních prostředků do jednotlivých grantových programů pro rok 2014

b)
upravené výsledné pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech pro rok 2014



pro předložení zastupitelstvu města

2.
ukládá


tajemníkovi MMO předložit zastupitelstvu města výsledné hodnocení na zasedání zastupitelstva dne 10. 03. 2014
Z: tajemník MMO
T: 10. 03. 2014

3.
schvaluje

a)
vzorovou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy pro oblast grantových programů KULTURA



b)
vzorovou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy pro oblast grantových programů SPORT
2785/78 RM 14
bod 23/78
c)
vzorovou Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy pro oblast grantových programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
a EVVO


Hlasování: 9-0-0





2786/78 RM 14
bod 25/78
Uplatnění předkupního práva

Rada města



doporučuje


zastupitelstvu města rozhodnout o neuplatňování předkupního práva Statutárního města Opavy podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u těchto staveb, které jsou zřízeny na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Opava






a)
bytový dům Veleslavínova 883/31, bytová jednotka č.5,  na pozemku parc.č. 483 k.ú. Opava - Předměstí





 poemku parc.č.

b)
budova bez čp/če garáž na pozemku  parc. č. st. 1719 kú. Kateřinky 
u Opavy

c)
budova bez čp/če garáž na pozemku parc.č. st.1074 k.ú. Kateřinky 
u Opavy

d)
budova bez čp/če garáž na pozemku parc.č. 2168/110 k.ú. Opava -Předměstí

e)
budova bez čp/če garáž na pozemku parc.č. 1853/13 k.ú. Opava - Předměstí

f)
budova bez čp/če garáž na pozemku parc.č. 2172/66 k.ú. Opava - Předměstí




Hlasování: 8-0-0





2787/78 RM 14
bod 26/78
Kulturní dům Rybníček

Rada města



schvaluje

a)
p. Martina Seidla, fyzickou osobu s místem podnikání Evžena Rošického 1076/10, 721 00 Ostrava Svinov, IČ: 88291367 jako nájemce pro uzavření Smlouvy o nájmu Kulturního domu Na Rybníčku  



b)
upravenou smlouvu o nájmu Kulturního domu Na Rybníčku, PID MMOPP00DG5BV,  uzavřenou mezi Statutárním městem Opavou 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města jako pronajímatelem a p. Martinem Seidlem, fyzickou osobou s místem podnikání Evžena Rošického 1076/10, IČ: 88291367, 721 00 Ostrava - Svinov jako nájemcem



Hlasování: 6-0-4

2788/78 RM 14
bod 27/78
Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání


Rada města


1.
schvaluje



smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání MMOPP00DG519 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc., primátorem města a společností KOSMAS s.r.o. se sídlem Lublaňská 693/34, 120 00 Praha 2, IČ 25710257, zastoupenou Jiřím Michkem, jednatelem (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 1 a 3, Opava)


2.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání MMOPP00DG57F mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a společností HRUŠKA spol. s r.o. se sídlem 
Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava - Martinov, IČ 19014325, zastoupenou Ing. Janou Škrabalovou, jednatelkou (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 4, Opava - Slezanka)


b)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání MMOPP00DG56K mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem  Jiráskem, CSc., primátorem města a společností BARGAIN trade s.r.o. se sídlem Marešova 643/6, 198 00 Praha 9, IČ 24263923, zastoupenou Thanh Cong Nguyenem, jednatelem (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 4, Opava - Slezanka)


c)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání MMOPP00DG58A mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc., primátorem města a Bronislavou Březinovou. se sídlem Ratibořská 1149/38, 747 05 Opava - Kateřinky, IČ 73309354 (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 4, Opava - Slezanka)


d)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání MMOPP00DG595 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,  primátorem města a společností TB3 distribution s.r.o. se sídlem Kachlíkova 14, 635 00 Brno – Bystrc, IČ 28920635, zastoupenou Petrem Šmídem, jednatelem (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 4, Opava - Slezanka)


Hlasování: 10-0-0


3.
neschvaluje 



smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání MMOPP00DG5A0 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a společností Action Prague s.r.o. se sídlem 
Na Dlouhém 83, 251 01 Říčany - Jažlovice, IČ 24708003, zastoupenou Paulusem Hubertusem Josephusem Ronckenem, jednatelem (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 4, Opava - Slezanka)


Hlasování: 10-0-0
2789/78 RM 14
bod 28/78
Záměry pronájmu  

Rada města



schvaluje


a)
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s ust. § 39 odst.1 zákona                 č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor vymezených v přiloženém zákresu, které se nachází v 1 PP a 1NP 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, kterýžto nájem byl založen smlouvou  o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 13.9.2012 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Zdeňkem Pěčonkou, místo podnikání Hlavní Třída 839/66, 708 00 Ostrava - Poruba, 
IČ 42070741, jakožto nájemcem, a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.6.2017 na novou platnost smlouvy do dne 30.6.2022 (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 63, Opava)


b)
záměr snížit nájemné (v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor vymezených v přiloženém zákresu, které se nacházejí 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, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 2.3.2010 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností REALIKA – realitní kancelář s.r.o. se sídlem Dolní náměstí 140/25, 746 01 Opava, IČ 26880288, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 219.616,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 175.692,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (nebytový prostor na adrese Dolní náměstí 25, Opava) 


c)
záměr snížit nájemné (v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor vymezených v přiloženém zákresu, které se nacházejí v 1 NP budovy č.p. 351 a 346,  objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 509 a 507/1, zastavěné plochy a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, kterýžto nájem byl založen smlouvou        o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 11.11.2010 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Petrem Klemensem, místo podnikání Na Tylovách 527, 747 41 Hradec nad Moravicí, 
IČ 26880288, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 204.484,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 163.588,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 15 a 15a, Opava)  


d)
záměr snížit nájemné (v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor vymezených v přiloženém zákresu, které se nacházejí v 1 NP budovy č.p. 136, objekt k bydlení, který je součástí pozemku parc.č. 605, zastavěná plocha               a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 11.10.2010 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Františkem Havrlantem, místo podnikání Dostojevského 2508/42, 746 01 Opava, IČ 15487016, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 110.500,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 88.400,00Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 4, Opava) 
2789/78 RM 14
bod 28/78
e)
záměr snížit nájemné (v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor vymezených v přiloženém zákresu, které se nacházejí 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, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 6.6.2012 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností BETINA spol. s r.o. se sídlem Mostní 72/1020, 747 05  Opava - Kateřinky, IČ 18054269, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 244.304,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 195.444,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 11, Opava) 


f)
záměr snížit nájemné (v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor vymezených v přiloženém zákresu, které se nacházejí 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, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 2.3.2010 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností HOROr SPORT, s.r.o. se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25903942., jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 380.592,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 304.474,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (nebytový prostor na adrese Dolní náměstí 25, Opava) 


g)
záměr snížit nájemné (v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, obecní zřízení) u nájmu nebytových prostor vymezených v přiloženém zákresu, které se nacházejí 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, kterýžto nájem byl založen smlouvou        o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 15.10.2010 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností Eurooptik s.r.o. se sídlem Žižkovo náměstí 120/2, 796 01 Prostějov, IČ 25992473, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 419.112,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 335.290,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok  a záměr prodloužit dobu nájmu a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.6.2015 na novou platnost smlouvy do dne 30.6.2020  (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 3 a 5, Opava) 


h)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu ve 2 NP  budovy č.p. 650, objekt občanské vybavenosti, který je součástí pozemku parc.č. 658, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce  Předměstí, zapsané na  LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (nebytový prostor  na adrese Hradecká 16, Opava)

i)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 353, objekt k bydlení, který je součástí pozemku parc.č. 513/1 a 513/3, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor  na adrese Masarykova 25, Opava)


j)
záměr pronájmu části nebytového prostoru (výlohy) dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 139, objekt k bydlení, který je součástí pozemku  parc.č. 610, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor  na adrese Dolní náměstí 24, Opava)



Hlasování: 7-0-2

2790/78 RM 14
bod 30/78
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 03. 02. 2014 do 18. 02. 2014


Hlasování: 8-0-1


2791/78 RM 14
bod 31/78
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



2792/78 RM 14
bod 33/78
Ukončení projektu Vzdělávání v eGON centru Opava

Rada města



bere na vědomí


stav skutečně proplacené dotace u projektu Vzdělávání v eGON centru Opavy ve správě odboru informatiky MMO za období od 09/2009 do 12/2013


Hlasování: 7-0-0



2793/78 RM 14
bod 36/78
Veřejně prospěšné práce  

Rada města



schvaluje

a)
prodloužení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 na Městské části Opava-Podvihov 
2793/78 RM 14
bod 36/78
b)
Dodatek č.1 (MMOPP00CX9CA) k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu 
č. TOP-VN-95/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (MMOPP00CXB0K) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,   zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky 




 c)
Rozpočtové opatření č. 2014/32



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



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)
+ 57.090,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0820,0002520000000)
+ 10.074,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0820,0002520000000)
+ 14.272,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0820,0002520000000)
 + 2.519,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0820,0002520000000)
+ 5.138,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0820,0002520000000)
+ 907,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



2794/78 RM 14
bod 37/78
Dodatek ke Smlouvě o úvěru k financování kanalizace v Opavě - Malé Hoštice

Rada města



schvaluje



dodatek č.1, MMOPP00CX9BF,  ke smlouvě, MMOPP00CXSF6, ze dne 6.5.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Olbrachtova 1929/62 140 00 Praha 4, IČ 45244782, zastoupenou Ing. Otto Machem, ředitelem odboru veřejný sektor východ a Ing. Ivo Kolářem, bankovním poradcem
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0

2795/78 RM 14
bod 38/78
TV Polar – smlouva 


Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00E9UGD), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností POLAR televize Ostrava,s.r.o. Boleslavova 710/19, se sídlem 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 25859838, zastoupenou Jaroslavem Korytářem, jednatelem    



Hlasování: 8-0-0






                      Ing. Pavla Brady			   v.r.                                                  Daniel Žídek  v.r.
                    1. náměstkyně primátora                                               náměstek primátora


