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U S N E S E N Í

ze  79. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 17. 03. 2014


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 17. 03. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
7
Omluveni
Ing. Pavla Brady
p. Daniel Žídek
Bc. Hana Brňáková
p. David Horák 
Tajemník MMO
-
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. arch. Zdeněk Bendík
Bc. Zdeněk Zabloudil
pí Hana Fraňková
Ing. Marie Vavrečková
Ing. Martina Věntusová
Mgr. Marcela Flanderková
Hosté
Ing. René Binar, ředitel p.o. Městské lesy Opava































2798/79 RM 14
bod 1/79
Majetkové záležitosti

Rada města



1.
schvaluje

a)
nájemní smlouvu  PID MMOPP00EC7Z4 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Annou Foldynovou a Ing. Karlem Hlávkou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 32
 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město, za cenu 23.125,00 Kč 
+ úhrada za bezesmluvní užívání


b)
nájemní smlouvu PID MMOPP00EC7Y9 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Karlem Hlávkou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 385 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město, za cenu 11.453,00 Kč + úhrada za bezesmluvní užívání




2.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/335 - zastavěná plocha           a nádvoří a pozemku parc.č. 2530/941 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
- Předměstí


b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2316/4 - zastavěná plocha           a nádvoří a parc.č. 2316/5 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
-Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2327/36- zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava -Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1903/5 - zastavěná plocha           a nádvoří a parc.č. 1903/6 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava –Předměstí


e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/324 - zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí




3. 
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/212- zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava -Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/66- zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava -Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/242- zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava -Předměstí

d)
záměr pronájmu části pozemku pod garáží parc.č. 2172/13 - zastavěná plocha a nádvoří, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy,
k.ú. Opava -Předměst

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/67- zastavěná plocha           a nádvoří, k.ú. Opava -Předměstí
2798/79 RM 14
bod 1/79
4. 
schvaluje

a)
záměr bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 1587/2  a pozemku parc.č. 1587/5 dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, vše k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2382/1 - zastavěná plocha          
a nádvoří, k.ú. Opava -Předměstí

c)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2157/1 ostatní plocha, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, k.ú. Opava - Předměstí 
 


Hlasování o bodech 1-4: 6-0-0

5.
neschvaluje



záměr pronájmu pozemku parc.č. 213, k.ú. Opava –Předměstí



Hlasování: 6-0-0




2799/79 RM 14
bod 2/79
Ukončený a proplacený dotační projekt „Opava – oprava pomníků obětem světových válek“ ve správě odboru KTAJ

Rada města



bere na vědomí



sdělení o stavu skutečně proplacené dotace u projektu „Opava – oprava pomníků obětem světových válek“ ve správě odboru kanceláře tajemníka MMO


Hlasování: 7-0-0 



2800/79 RM 14
bod 4/79
Dodatek č.1 ke smlouvě „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy“

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1 (MMOPP00E3XAS), ke smlouvě ( MMOPP00AJF3D) „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 
na území města Opavy“ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ATELIER FONTES, s.r.o. se sídlem Křídlovická 314/19, 603 00  Brno, IČ 63486466, zastoupeným Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem společnosti


Hlasování: 6-0-0 




2801/79 RM 14
bod 5/79
Provoz školních družin při základních školách zřizovaných SMO v době hlavních prázdnin


Rada města



bere na vědomí



rozsah přerušení provozu školních družin při základních školách zřizovaných SMO v době hlavních prázdnin


Hlasování: 7-0-0 



2802/79 RM 14
bod 6/79
Udělení výjimky v přípravné třídě Základní školy  Opava, Šrámkova 4

Rada města



schvaluje



výjimku z počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona, a to zvýšením počtu na 19 dětí v přípravné třídě v Základní škole Opava, Šrámkova 4 


Hlasování: 7-0-0 



2803/79 RM 14
bod 7/79
Konkursní řízení na místo ředitele Základní školy Opava–Kylešovice

Rada města


1.
schvaluje



a)
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele
	Základní školy Opava–Kylešovice

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí

b)
nominaci členů konkursní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí, a to:
	Doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D do funkce předsedy konkursní komise 

Mgr. Miroslavu Konečnou, vedoucí odboru školství MMO do funkce člena konkursní komise

c)
nominaci odborníka v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení základní školy ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to:
	Mgr. Ivanu Lexovou, ředitelku ZŠ Opava, B. Němcové 2


d)
nominaci odborníka s hlasem poradním v oblasti samosprávných činností 
ve smyslu § 2 odst. 5 výše citované vyhlášky, a to:
	Ing. Mgr. Gabrielu Mathiasovou, členku RMO




2803/79 RM 14
bod 7/79
2. 
stanovuje


požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení 
dle předloženého návrhu


3.
pověřuje


funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Andreu Štenclovou, vedoucí oddělení správy a financování školství


4.
bere na vědomí


harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem


Hlasování: 7-0-0




2804/79 RM 14
bod 8/79
Darovací smlouva – Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

Rada města



schvaluje


a)
darovací smlouvu (MMOPP00D70P5) mezi Rodinným pivovarem BERNARD a. s., se sídlem 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809, zastoupen Ing. Stanislavem Bernardem, předsedou představenstva a 
Ing. Josefem Vávrou, členem představenstva a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem


b)
přijetí finančního daru od společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s. ve výši 6.604,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/33



v příjmech – odbor školství




přijetí daru – Rodinný pivovar Bernard




(2219,2321,00000000,0030,0009131000000)
 + 6.604,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




(2219,5137,00000000,0030,0000000000000)
+ 6.604,00 Kč


Hlasování: 7-0-0













2805/79 RM 14
bod 9/79
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci – cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava


Rada města



schvaluje



dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava (MMOPP00D70RV) uzavřený mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, městysem Litultovice, se sídlem Litultovice č. p. 1, 747 55 Litultovice, zastoupeným Janem Raidou, starostou městyse, obcí Otice, se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce, obcí Uhlířov, se sídlem Uhlířov č. p. 55, 747 84 Uhlířov, zastoupenou Danuší Lenkovou, starostkou obce, obcí Slavkov, se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, zastoupenou Vladimírem Chovancem, starostou obce, obcí Štáblovice, se sídlem Štáblovice č. p. 166, 747 82 Štáblovice, zastoupenou Jiřím Hoblíkem, starostou obce, obcí Mladecko, se sídlem Mladecko č. p. 56, 747 54 Mladecko, zastoupenou Karlem Seidlerem, starostou obce, obcí Jakartovice, se sídlem Jakartovice č. p. 89, 747 53 Jakartovice, zastoupenou Helenou Rašovou, starostkou obce, obcí Bratříkovice, se sídlem Bratříkovice č. p. 33, 747 52 Bratříkovice, zastoupenou Michalem Volkmerem, starostou obce a obcí Dolní Životice, se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, zastoupenou Jaroslavem Vaňkem, starostou obce 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-0


2806/79 RM 14
bod 10/79
Zrušení Nařízení č. 6/2012, kterým se stanoví maximální cena za přiložení 
a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Rada města



schvaluje



Nařízení č. 1/2014, o zrušení Nařízení č. 6/2012, kterým se stanoví maximální cena za přiložení a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla


Hlasování: 7-0-0



2807/79 RM 14
bod 12/79
Plán hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města


1.
bere na vědomí



Plán hospodaření na rok 2014 příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669


Hlasování: 7-0-0
2807/79 RM 14
bod 12/79
2.
ukládá 


Ing. Pavle Brady, 1. náměstkyni primátora, aby na svém příštím jednání byla rada města jasně informována o koncepci využití movitého či nemovitého majetku obchodní společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ v případě jeho převedení na příspěvkovou organizaci Městské lesy Opava. Dále žádá o jasnou informaci o rozsahu likvidace a potřebě případně nelikvidovaných movitých věcí  
Z: Pavla Brady
T: 31. 03. 2014


Hlasování: 6-0-0


2808/79 RM 14
bod 13/79
Záměr pachtu

Rada města



schvaluje



záměr pachtu pozemků parc. č. 2040 - lesní pozemek, parc. č. 2041 - lesní pozemek, parc. č. 2042 - lesní pozemek, parc. č. 2049/1 - lesní pozemek,  parc. č. 2131/8 - lesní pozemek, parc. č. 2133 - lesní pozemek, 
vše v k. ú. Lukavec u Bílovce



Hlasování: 7-0-0



2809/79 RM 14
bod 14/79
Souhlas RMO s přijetím daru

Rada města



souhlasí



s přijetím finančního daru ve výši 178.498,00 Kč pro Mateřskou školu Dětský svět, Opava, příspěvková organizace pro odloučené pracoviště 
MŠ Jateční


Hlasování: 7-0-0



2810/79 RM 14
bod 15/79
Souhlas s uzavřením soudního smíru

Rada města


1.
bere na vědomí


žalobu o určení neplatnosti výpovědi z nájmu bytu ve znění Přílohy č. 1 a stanovisko nemožnosti dání výpovědi z nájmu v případě úpadku dlužníka 
ve znění Přílohy č. 2


2810/79 RM 14
bod 15/79
2.
souhlasí



s uzavřením soudního smíru, jehož obsahem bude zpětvzetí výpovědi Dohody o užívání bytu č. 10 o velikosti 2+1 nacházejícím 
se v 5. nadzemním podlaží domu na adrese Mezi Trhy 5, Opava, která byla schválena Radou SMO dne 13.05.2013 usnesením č. 2123/61 RM 13 písm. a) a potvrzení trvání nájemního vztahu s paní Čalkovskou ve výše uvedeném bytě


3.
pověřuje



Mgr. Radku Štenclovou, právníka právního oddělení, k uzavření soudního smíru dle bodu 2. tohoto usnesení


Hlasování: 7-0-0



2811/79 RM 14
bod 16/79
Změna závazných ukazatelů PO Knihovna Petra Bezruče Opava na rok 2014

Rada města




schvaluje



změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Knihovna Petra Bezruče Opava zřízené Statutárním městem Opava na rok 2014

Příspěvek na provoz bude upraven ve výši příspěvku na měsíc prosinec 2014




Odvětvový odbor:


Kancelář primátora


Název organizace:


KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz

12.700.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
503.100,00


limit mzdových prostředků
6.725.000,00


specifické ukazatele:










 b)
použití finančních prostředků původně určených na provoz minoritského kláštera na investiční akci s názvem „Knihovna Petra Bezruče – sklad“ 


 c) 
rozpočtové opatření č. 2014/34




Ve výdajích
Provozní příspěvek PO Knihovna Petra Bezruče Opava




(3314,5331,00000000,0121,0001000000035)
- 700.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Knihovna P.Bezruče - sklad




(3322,6121,00000000,0220,0007695000000)
+ 610.000,00 Kč





2811/79 RM 14
bod 16/79

ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HS



 
Výdaje zastupitelé – nájem




(6112,5164,00000000,0191,0000000000000)
+ 60.000,00 Kč



Výdaje zastupitelé – pohoštění




(6112,5175,00000000,0191,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 10.000,00 Kč




d)

zajištění realizace investiční akce odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy v roce 2014



Hlasování: 6-0-1 


2812/79 RM 14
bod 17/79
Rozpis prázdninového provozu Mateřské školy Dětský svět, Opava

Rada města



bere na vědomí



rozsah přerušení provozu Mateřské školy Dětský svět, Opava v době hlavních prázdnin


Hlasování: 6-0-0-1


2813/79 RM 14
bod 18/79
Návrh na přijetí darů pro potřebu Městského útulku pro psy a na údržbu zeleně



Rada města



schvaluje


a)
přijetí věcného daru poskytnutého Statutárnímu městu Opava pro potřebu Městského útulku pro psy v celkové výši  121.841,00 Kč


b)
přijetí finančního daru poskytnutého Statutárnímu městu Opava pro potřebu Městského útulku pro psy v celkové výši  3.050,00 Kč (rozpočtově v roce 2014 přijato 1.350,00 Kč, 1.700,00 Kč SMO přijalo v roce 2013, nelze rozpočtovat na položku darů v roce 2014 – viz rozpočtové opatření)


c)
přijetí finančního daru poskytnutého Statutárnímu městu Opava společností Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. na základě Darovací smlouvy (MMOPP00E3955) uzavřené dne 18.12.2013 za účelem údržby zeleně v celkové výši 50.000,00 Kč

  d)
Rozpočtové opatření č. 2014/35



v příjmech – odbor životního prostředí – přijetí finančního daru pro útulek pro psy




ze sbírky na přání pana Jindřicha Suchopára (převod z depozitního účtu SMO) 




(1014,2321,00000000,0130,0009209000000)
+ 1.350,00 Kč
2813/79 RM 14
bod 18/79

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO (dary pro útulek ve výši 1.700,00 Kč byly přijaty na účet SMO v roce  2013, v roce 2014 nelze rozpočtovat jako příjem)




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 1.700,00 Kč








ve výdajích – odbor životního prostředí – útulek pro psy




opravy a údržba




(1014,5171,00000000,0130,0002524000000)
+ 3.050,00 Kč






  e)
Rozpočtové opatření č. 2014/36



v příjmech – odbor životního prostředí




péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- dary a dědictví




(3745,2321,00000000,0130,0009131000000)
 + 50.000,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




obnova zeleně – nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0130,0001070000000)
+ 50.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0 




2814/79 RM 14
bod 20/79
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 1683/49 RM 12. 2 m) ze dne 5. 11. 2012 (Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00BFBTI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Pavlem Urbanským, bytem Opava, Kateřinky 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 
Praha 4, IČ 65993390, zastoupenou  společností INKOS – OSTRAVA, a.s. 
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 zastoupenou Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva pro umístění podzemního vedení silniční kanalizace v pozemcích parc.č. 1535/10, 1672/1 a 1672/8 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ stavební objekt „C 303 Silniční kanalizace přeložky Silnice III/01129“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
10.000,00 Kč)





2814/79 RM 14
bod 20/79
2.
schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00BFBTI_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Pavlem Urbanským, bytem Opava, Kateřinky a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupenou  společností INKOS – OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 zastoupenou Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva pro umístění podzemního vedení silniční kanalizace v pozemcích parc.č. 1535/10, 1672/1 a 1672/12 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ stavební objekt 
„C 303 Silniční kanalizace přeložky Silnice III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč


b)
Dodatek č. 1 (MMOPP00E4T36) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 18.12.2013 (MMOPP00DEUQN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností HOST spol. s r.o. se sídlem Nákladní 895/41, 746 01 Opava, IČ 46581219, jednající Ing. Vítězslavem Střílkou, jednatelem, pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 2940/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Vodovodní a kanalizační přípojka pro objekt na pozemku parc.č. 5/4 v k.ú. Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
Dodatek č. 1 (MMOPP00E4T2B) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4O99) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, 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 nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 331/1 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Opava, Malé Hoštice, Na Pastrníku, parc.č. 258/2, IP: 12-8012500“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00E4SZX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem 
Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou Ing. Evou Sapákovou, seniorem specialistou pro výstavbu sítě a Markem Dvořákem, bytem Opava, pro umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 2154/1, 2154/66, 2154/67, 2958 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "71010-002900 VPS Opava, bytový dům Jaselská“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH  
2814/79 RM 14
bod 20/79
e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00DZS4I) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a MUDr. Jiřím Gilíkem a Marií Gilíkovou oba bytem Opava Kylešovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 2773/6 a 2773/8 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: „Přípojka vody pro stávající RD č.p. 481/146a v Opavě - Kylešovicích“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


Hlasování: 7-0-0



2815/79 RM 14
bod 21/79
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2530/135, 2530/167, 2530/192, 2530/622, 2530/651, 2530/260, 2530/574, 2530/930 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Nerudova, obnova kNN číslo stavby IE-12-8001995“ 


b)
umístění podzemního vedení teplovodu do pozemků parc.č. 1156/12, 2897/22, 3062/2, 2897/9 v k.ú. Opava – Předměstí, parc.č. 566/6, 6/8, 6/4 v k.ú. Opava – Město v rámci realizace stavby: „TEPLOVOD – ul. Zámecký okruh, Opava“  


c)
umístění podzemního komunikačního vedení do pozemků parc.č. 1807, 1809, 1153/109, 1153/111 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby : „11010-049893-RVDSL4M_T_E04_OP_OPAL27-OK“ 


d) 
umístění obratiště, podzemního vedení dešťové kanalizace na pozemku parc.č. 702 v k.ú. Komárov u Opavy, umístění telekomunikačního vedení, veřejného osvětlení, přeložky lampy veřejného osvětlení, přeložky kontejnerového stání na pozemku parc.č. 339/2 v k.ú. Komárov u Opavy a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 339/1 a 339/2 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby „Komárovské zahrady“    


e)
umístění sloupů trolejových vedení včetně trolejového vedení a úpravy stávajícího trolejového vedení na pozemcích parc.č. 3333/3, 3333/1, 2952/3, 2984 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Novostavba čerpací stanice Benzina – Opava ul. Krnovská – okružní křižovatka – úprava trolejového vedení“ 


Hlasování: 7-0-0








2816/79 RM 14
bod 22/79
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/37



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. HS




Volby do Evropského Parlamentu (předfinancování)




DHDM




(6117,5137,00098348,0191,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč








nákup materiálu 




(6117,5139,00098348,0191,0000000000000)
+ 30.000,00 Kč








nájemné




(6117,5164,00098348,0191,0000000000000)
+ 50.000,00 Kč



služby




(6117,5169,00098348,0191,0000000000000)
+ 120.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 220.000,00 Kč







b)
Rozpočtové opatření č. 2014/38



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. HS




Volby do Evropského Parlamentu (hrazeno z prostředků SMO)




nákup materiálu




(6171,5139,00000000,0191,0002533000000)
	 30.000,00 Kč




(6117,5139,00000000,0191,0000000000000)
+ 30.000,00 Kč








nájemné




(6171,5139,00000000,0191,0000000000000)
	 2.000,00 Kč




(6117,5164,00000000,0191,0000000000000)
+ 2.000,00 Kč








služby




(6171,5169,00000000,0191,0000000000000)
	 160.000,00 Kč




(6117,5169,00000000,0191,0000000000000)
+ 160.000,00 Kč








opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0191,0000000000000)
	 10.000,00 Kč




(6117,5171,00000000,0191,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/39



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 4.074,00 Kč

2816/79 RM 14
bod 22/79

ve výdajích – odbor dopravy




vratky zaplacených pokut v minulých letech




(6409,5909,00000000,0160,0009271000000)
+ 3.800,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




vratka sociálních dávek




(6409,5909,00000000,0040,0009040000000)
+ 274,00 Kč







d)
Rozpočtové opatření č. 2014/40



k usn. 2752/77 b) RM 14 z 10. 2. 2014



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






e)
Rozpočtové opatření č. 2014/41



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu




dotace k úrokům z úvěru 23,4 mil. Kč – kanalizace Malé Hoštice 




(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+ 96.890,39 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




úroky – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00000000,0020,0007766000000)
- 96.890,39 Kč 



(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 96.890,39 Kč








rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 96.890,39 Kč

2.


a)
schvaluje

  
Rozpočtové opatření č. 2014/42



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Prominutí penále za porušení rozpočtové kázně




(6409,2211,00000000,0020,0007697000000)
 + 53.053,00 Kč





2816/79 RM 14
bod 22/79

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 53.053,00 Kč






b)
bere na vědomí


Rozhodnutí o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně k projektu „Rekonstrukce kulturního domu na Rybníčku“




3.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2014/43



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: 7-0-0



2817/79 RM 14
bod 23/79
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 



finanční dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Opava 
se sídlem Válečkova 990/16, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 00426482, 
na náklady související s pořádáním oblastního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků 2014, ve výši 48.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-1


2.
neschvaluje 


finanční dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizaci –ONKO ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická 1591/29, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 68177755, na náklady související s provozem kanceláře v Seniorcentru na ulici Rolnické, ve výši 16.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0


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
2817/79 RM 14
bod 23/79
b)
k finanční dotaci Ondřeji Hložkovi bytem Opava, na úhradu spoluúčasti při vydání publikace, ve výši 15.000,00 Kč




Hlasování: RMO nepřijala usnesení

3. 
doporučuje


zastupitelstvu města zvýšit dotaci Slezské nemocnici v Opavě, příspěvková organizace, na rok 2014 o 1.500.000,00 Kč, tedy do celkové hodnoty 2.000.000,00  Kč



Hlasování: 6-0-1


2818/79 RM 14
bod 24/79
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 


přechod nájmu bytu č.12 o velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 29 v Opavě p.Davidu Krátkému po zemřelém nájemci předmětného bytu panu Janu Klapuchovi 


Hlasování: 6-0-0


2819/79 RM 14
bod 25/79
Snížení nájemného v bytech

Rada města



odročuje 


projednání materiálu „Snížení nájemného v bytech“


Hlasování: 7-0-0


2820/79 RM 14
bod 26/79
Výpověď z nájmu bytu

Rada města



schvaluje


a)
výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu v souladu ust. § 2291 odst. 1 a odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (pro porušování povinnosti vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem) :
p. Davidu Šromovi  - nájemci bytu č.7  velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě


b)
podání žaloby na vyklizení bytů v případě, že nájemce uvedený v bodu a) tohoto usnesení dobrovolně nevyklidí a nepředá předmětný byt po uplynutí výpovědní lhůty


Hlasování: 7-0-0
2821/79 RM 14
bod 28/79
Kupní smlouva – Škoda Octavia Active

Rada města



schvaluje 


kupní smlouvu MMOPP009KMCV mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností AUTOCENTRÁLA s.r.o., se sídlem Markvartovická 7, 748 01 Hlučín, 
IČ  48390747, zastoupenou Ing. Eduardem Skabou, jednatelem


Hlasování: 7-0-0



2822/79 RM 14
bod 29/79
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem “Poskytování veterinárních služeb“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje 

a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:
1. MVDr. Marek Gebauer, se sídlem Pod Lesem 124, 747 41
    Branka u Opavy, IČ: 70949875
2. Veterinární klinika na Kopci, MVDr. Jana Dudová, se sídlem
    Okrouhlá 52/3, 747 28 Štěpánkovice, IČ: 02132613
3. Veterinární klinika MVDr. Radomíra Hynara s.r.o., se sídlem
    Přemyslovců 76/24, 747 07 Opava 7, IČ: 26855917


b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče - MVDr. Marek Gebauer, se sídlem Pod Lesem 124, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 70949875, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


c)
smlouvu, MMOPP00E2Y0C, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a MVDr. Markem Gebauerem, se sídlem Pod Lesem 124, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 70949875, za cenu nejvýše přípustnou 1.393.704,00 Kč bez DPH


Hlasování: 7-0-0


2823/79 RM 14
bod 31/79
Záměr výpůjčky - Přemyslovců Opava 

Rada města



schvaluje



záměr výpůjčky budovy č.p. 16, rodinný dům, který je součástí pozemku parc.č. 394, zastavěná plocha a nádvoří dle přiloženého zákresu, ležící v části obce Jaktař, zapsané na LV č. 740, katastrální území Jaktař (budova na adrese Přemyslovců 16/32, Opava - Jaktař)


Hlasování: 7-0-0

2824/79 RM 14
bod 32/79
Roční monitorovací zpráva environmentálně šetrného provozu Magistrátu města Opavy za rok 2013



Rada města



bere na vědomí



Roční monitorovací zprávu environmentálně šetrného provozu Magistrátu města Opavy za rok 2013


Hlasování: 7-0-0



2825/79 RM 14
bod 34/79
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 18. 02. 2014 do 11. 03. 2014


Hlasování: 7-0-0


2826/79 RM 14
bod 35/79
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


1. 
bere na vědomí



zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

2.
ukládá 

 
náměstku primátora p. Danieli Žídkovi dodržet termín předložení zprávy o parkovišti Krnovská

Z: Daniel Žídek 
T: 31. 03. 2014



Hlasování: 7-0-0










2827/79 RM 14
bod 38/79
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města



neschvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Petru Zaliborovi, Selská 10, Opava - Vlaštovičky na stavbu garáže na pozemku parc. č. 163, k. ú. Vlaštovičky


Hlasování: 6-0-0


2828/79 RM 14
bod 39/79
Povolení výjimky ze stavební uzávěry Opava – Kylešovice, ulice Bílovecká

Rada města



schvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry Opava – Kylešovice, ul. Bílovecká „lokalita 3“ vyhlášené územním rozhodnutím č. 213/2000 ze dne 07.12.2000 pod č.j. Výst./4013/2000/Me, žadateli Lumíru Majnušovi, bytem v Raduni na ul. Zámecké 237, na novou vodovodní přípojku napojenou 
na stávající stavbu na pozemku parc. č. 144, k. ú. Kylešovice, vedenou přes pozemek parc. č. 2759/44, k. ú. Kylešovice


Hlasování: 6-0-0



2829/79 RM 14
bod 41/79
Záměr výpůjčky

Rada města



schvaluje



záměr výpůjčky hrobky č. 6/roh.h./2 (Gustav Hell), která je součástí pozemku parc. č. 2566/1 k. ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 7-0-0



2830/79 RM 14
bod 42/79
Smlouva o poskytnutí dotace MSK pro Slezsk￩ divadloSlezské divadlo


Rada města


1.
schvaluje



přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 781.000,00 Kč 
pro Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava

2830/79 RM 14
bod 42/79
2. 
ukládá


řediteli Slezského divadla Opava uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje schválenou zastupitelstvem kraje usnesením č. 8/687 dne 27. 02. 2014


Hlasování: 7-0-0



2831/79 RM 14
bod 43/79
Technické služby Opava s.r.o. – změna v dozorčí radě a volba zástupce města v dozorčí radě společnosti


Rada města


1.
bere na vědomí



zánik funkce člena dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, 
dle § 38l obchodního zákoníku ke dni 03. 10. 2013 u pana Ing. Miroslava Ficka, bytem Karlovecká 223/25, Opava – Vávrovice


2. 
doporučuje, 
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), navrhlo níže uvedeného zástupce Statutárního města Opavy do dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o., jejímž je město jediným společníkem:



- Petra Szalacsiho, nar. 07. 12. 1956, bytem Na Pastvisku 12, Opava 5


Hlasování: 6-0-1







              prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	 v.r.                         Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
                                  primátor			               	                                           náměstek primátora

