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Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 28. 2. 2018 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
Ing. Lukáš Kovařík
p. Adam Ludvík Kwiek
Tajemník MMO
omluven
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová
Ing. Lenka Grigarová
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Mgr. Renáta Mrákotová
Ing. Jana Foltysová
Ing. Jana Onderková
Ing. Lenka Grigarová
Mgr. Ivana Sýkorová
Ing. Venuše Drochytková
pí Hana Fraňková 
Ing. Pavel Baďura
Ing. Milena Skazíková



	
2921/79 RM 18
1/79
Majetkové záležitosti 


Rada města


schvaluje


nájemní smlouvu (PID MMOPP00GUAD5) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a spolkem Orientační Běh Opava, z.s. se sídlem Vojanova 31A, 746 01 Opava, zastoupeným Miroslavem Hadačem, předsedou organizačního výboru  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2044/2 – ostatní plocha, části parc.č. 2944/1 – ostatní plocha, části pozemku parc.č. 2045/1– ostatní plocha 
a části pozemku parc.č. 2044/3 – ostatní plocha  dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 2.341,00 Kč/ročně, 
tj. 1,00  Kč/m2/rok


schvaluje


a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 420 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 106/1 – zahrada rozděleného dle nezapsaného geometrického plánu na parc.č. 106/1 a 106/2, k.ú. Opava – Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1344/1 - zahrada a části pozemku parc.č.1343 
– zahrada, k.ú. Jaktař

d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 882/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy


schvaluje


záměr prodeje části pozemku parc.č. 2860 – ostatní plocha zeleň, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2860/5 -  ostatní plocha zeleň, katastrální území Kateřinky u Opavy, dle přiloženého geometrického plánu. Zájemci o koupi mohou své písemné nabídky doručovat na podatelnu Magistrátu města Opavy v zalepené obálce označené „NEOTVÍRAT – prodej části pozemku parc.č. 2860, k.ú. Kateřinky u Opavy“, ve lhůtě do 12.00 hod dne 26.3.2018. Později doručené nabídky nebudou zohledněny. Součástí nabídky musí být nabízená kupní cena za předmětný pozemek. Kritériem výběru bude nejvyšší nabídka s vyvolávací cenou dle znaleckého posudku 79.800,00 Kč tj. 1.330,00 Kč/m2. Výsledná soutěžená cena bude navýšena o DPH ve výši 21% 

4.
schvaluje


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2373/502 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

5.
schvaluje

a)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 249/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 882/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy
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c)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1002/1 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1017/1 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 148 - zahrada a parc.č. 149 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město 


6.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/176 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/101 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/406 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/41 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2663/236 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 277/5, parc.č. 277/6, parc.č. 277/8, parc.č. 277/10 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/126 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/249 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/145 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

j)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/64 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí


7.
neschvaluje


a)
změnu platby nájemného z roční na čtvrtletní u smlouvy o nájmu pozemku 
pod garáží (PID MMOPP00EDKIL), jejímž předmětem je pronájem pozemku 
parc.č. 2627/13, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí a smlouvy 
o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDKJG), jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. st. 1695, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
snížení nájemného ze 150,00 Kč/m2/rok na 35,00 Kč/m2/rok za pronájem pozemků parc.č. 1636/41, parc.č. 1636/42 a parc.č. 1636/43, k.ú. Opava - Předměstí zastavěných stavbami garáží ve vlastnictví právnické osoby


Hlasování: 8-0-0 
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města


Rada města

1.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GUACA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností Silesian Court s.r.o. se sídlem Václavské náměstí 773/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČ 264 59 507, zastoupenou Radimem Bajgarem, jednatelem 
a Sébastienem Maria Oliverem Dajanovskim, jednatelem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 98/1 – zahrada, k.ú. Opava- Město, 
za kupní cenu 664.911,34 Kč včetně DPH, tj. 3.052,85 Kč/m2 + DPH (cena dohodou)  


b)
Rozpočtové opatření č. 2018/ XXX/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
                      rezerva FARO
                      (6409,5901,00000000,0020,0002996000000)                    - 79.380,00 Kč

ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
                      úhrady sankcí jiným rozpočtům
                      (3639,5363,00000000,0052,0000000000000)                  +79.380,00 Kč



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-1-0

2.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GUAAK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností MOTOHAUS s.r.o. se sídlem Ostravská 586/4, Šumbark, 736 01 Havířov, IČ 25816071, zastoupenou Gazmirem Bytyqi, předsedou představenstva jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. st. 559 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1553/4 – zahrada a části pozemku parc.č. 2347/2 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2347/7, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za kupní cenu 1.671.074,00, tj. 1.186,00 Kč/m2 (dle znaleckého posudku) 
+ úhrada nákladů spojená s vypracováním smlouvy + náhrada za bezdůvodné obohacení


b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GUAFV) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím, panem J. H. 
a M. H. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 510/14 – orná půda, k.ú. Vávrovice, za kupní cenu 15.600,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2 (cena dohodou)
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c)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GUAJB) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Ing. P. a Mgr. J. J. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 781/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 781/41, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 300,00 Kč/m2 (cena dohodou)

d)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GUA4E) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely K. a J. L. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemků parc.č. 2542/1 – ostatní plocha a parc.č. 2995 – ostatní plocha, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemky parc.č. 2542/39 a parc.č. 2995/2, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 97.570,00 Kč, tj. 1.148,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojená s vypracováním smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0

3.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVF6S) mezi panem K. S. 
a Ing. I. S. jako prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1385/2 – orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1385/18, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 16.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)  

b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GVFQ0) mezi paní A. V., panem A. V. a panem J. V. jako prodávajícími a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1387/1 – orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1387/1, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 112.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)  


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0

4.
schvaluje


návrh kupní smlouvy pozemku pod garáží (PID MMOPP00GUAGQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem P. K. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2166/19 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za cenu ve výši 10.500,00 Kč/rok, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0
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5.
schvaluje


návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (PID MMOPP00GUAIG) mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00, Praha 2, IČ 69797111, zastoupeným Ing. Petrou Raškovou, ředitelkou odboru Odloučené pracoviště Opava jako převodcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod části pozemku parc.č. 3035/65 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3035/65 o výměře 561 m2 , k.ú. Kateřinky u Opavy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0


6.
schvaluje


návrh dohody o omezení věcného břemene a směnné smlouvy (PID MMOPP00GU6NJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, společností Mondelez CR Biscuit Production s.r.o. se sídlem Karolínská 4, 186 00 Praha, JUDr. J. K., paní L. P., RNDr. V. U., Dr. a Mgr. T. W., jejímž předmětem je omezení věcného břemene a směna části pozemku parc.č. 391/2 orná půda označeného dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 391/5 ve vlastnictví SMO za pozemek parc.č. 391/4 orná půda 
ve vlastnictví fyzických osob, vše k.ú. Vávrovice


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0 



7.
neschvaluje

a)
úplatný převod pozemků parc.č. 2803 a 2829, k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR-UZSVM do vlastnictví SMO a souhlasí prodejem pozemků společnosti JC Market s.r.o.

b)
snížení kupní ceny 450,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) na cenu 250,00 Kč/m2 za prodej pozemku parc.č. 1079/241 – zahrada, k.ú. Kateřinky 
u Opavy

c)
snížení kupní ceny 370,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 
na cenu 250,00 Kč/m2 za prodej pozemku parc.č. 1453 – orná půda, parc.č. 1472 - zahrada, parc.č.1473 – orná půda a parc.č. 1474 – orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy

d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/9 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

e)
prodej pozemku parc.č. 852/2 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 178.840,00 Kč tj. 263,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku předloženého žadatelem)  


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0 
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8.
odročuje



projednání návrhu směnné smlouvy (PID MMOPP00GU9QJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a obchodním družstvem TEMPO se sídlem Horní náměstí 1, 746 38 Opava, IČ 00032417, zastoupeným JUDr. Janem Sůrou, předsedou představenstva a Ing. Danielou Pluškovou, I. místopředsedkyní představenstva, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 260/9, podílu o velikosti 31139/100000 na pozemku parc.č. 260/4, podílu o velikosti 31139/100000 na pozemku parc.č. 265/4, podílu 
o velikosti 7674/10000 na pozemku parc.č. 256/3 a podílu o velikosti 7674/10000 na pozemku parc.č. 256/4 v k.ú. Opava – Město ve vlastnictví SMO za pozemek parc.č. st. 110/1 jehož součástí je stavba č.p. 80 – občanská vybavenost, pozemek parc.č. st.113 jehož součástí je stavba č.p. 79 a pozemek parc.č. 61/1, k.ú. Zlatníky u Opavy a pozemek parc.č. st. 129, k.ú. Podvihov ve vlastnictví společnosti TEMPO, obchodní družstvo


Hlasování: 8-0-0
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Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2018, o nočním klidu a regulaci hlučných činností



Rada města


schvaluje


upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2018, o nočním klidu a regulaci hlučných činností pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0
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Návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her



Rada města


schvaluje


upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. x/2018, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 8-0-1 
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Návrh na volbu přísedících Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021



Rada města


doporučuje


Zastupitelstvu statutárního města Opavy navrhnout volbu nového uchazeče 
o funkci přísedícího Okresního soudu v Opavě pro období 2017 – 2021: 
	Ing. M. W., bytem Opava 



Hlasování: 9-0-0
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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: 8-0-1 
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Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání


Rada města


bere na vědomí


informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2018/2019



Hlasování: 9-0-0
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Uplatnění předkupního práva


Rada města


neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust. § 3056 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u nabízené nemovitosti:


budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2172/340 k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví GEOPA s.r.o. se sídlem Horní náměstí 286/55, 746 01 Opava, za nabízenou kupní cenu 51.424,00 Kč


Hlasování: 9-0-0
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Smlouva o obstarání díla


Rada města


schvaluje


smlouvu o obstarání díla (MMOPP00EISVF), mezi Lidl Česká republika v.o.s. se sídlem Nárožní 1359/11, 158 00 Praha 5, IČ 2617841 a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535


Hlasování: 9-0-0 
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Povodňová komise statutárního města Opavy


Rada města



jmenuje



	Ing. Martinu Věntusovou, pověřenou řízením KTAJ-vedoucí pracovní skupiny, 
	Ing. Marii Vavrečkovou, vedoucí odboru ZIPR-zástupkyní vedoucí pracovní skupiny, 
	kpt. Ing. Martina Fajku, zaměstnance HZS MSK ÚO Opava-vedoucím odborné skupiny pro součinnost a komunikaci, 
	Ing. Milana Binčíka, referenta odboru INFO-členem odborné skupiny pro součinnost a komunikaci, 

paní Renatu Zahradníkovou, asistentku tajemníka MMO-vedoucí sekretariátu, 
	Mgr. Romana Konečného, referenta tiskového oddělení KPRM-vedoucím komunikačního střediska, 
	Mgr. Ladu Dobrovolnou, vedoucí tiskového oddělení KPRM- zástupkyní vedoucího komunikačního střediska, 
	Bc. Martina Černého, vedoucího oddělení dopravně správních agend odboru DOPR-členem odborné skupiny analýzy situace a nasazení sil a prostředků, 
	Ing. Marii Kopfovou, vedoucí oddělení ochrany vod a ochrany ZPF odboru ZIPR-členkou odborné skupiny analýzy situace a nasazení sil a prostředků, 
	Ing. Bc. Věru Tomkovou, referentku oddělení BHKR KTAJ-vedoucí odborné skupiny týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva, 
	Ing. Andreu Štenclovou, pověřenou řízením odboru SKOL-členkou odborné skupiny týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva
pana Václava Přibyla, strážníka Městské policie Opava, členem odborné skupiny týlového zabezpečení a ochrany obyvatelstva

členy Povodňové komise statutárního města Opavy s účinnosti ke dni 1. 3. 2018



bere na vědomí



aktualizované složení Povodňové komise statutárního města Opavy: 
Ing. Radim Křupala, Ing. Martin Víteček, Ing. Roman Otipka, 
Ing. Martina Věntusová, Ing. Marie Vavrečková, kpt. Ing. Martin Fajka, 
Ing. Milan Binčík, Renata Zahradníková, Mgr. Roman Konečný, 
Mgr. Lada Dobrovolná,  Bc. Martin Černý,
Ing. Marie Kopfová, Ing. Věra Tomková, Ing. Andrea Štenclová a Václav Přibyl


Hlasování: 9-0-0

2931/79 RM 18
12/79
Změna koordinátora projektu Zdravé město a místní Agenda 21 a změna člena Komise ZM a MA21

Rada města

1.
odvolává

a)
Mgr. Barboru Bendíkovou pro koordinaci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 (dále jen „ZM a MA21“)

b)
Mgr. Barboru Bendíkovou jako člena Komise ZM a MA21 s hlasujícím právem
s účinností od 1. 2. 2018


2.
pověřuje


Mgr. Veroniku Bittovou pro koordinaci projektu ZM a MA21


3.
jmenuje


Mgr. Veroniku Bittovou jako člena Komise ZM a MA21 s hlasujícím právem
s účinností od 1. 2. 2018


Hlasování: 9-0-0 



2932/79 RM 18
13/79
Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2018

Rada města


schvaluje


Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2018



Hlasování: 9-0-0



2933/79 RM 18
14/79
Smlouva o darování kompostéru

Rada města


svěřuje


v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. n) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy působnost rozhodovat v rámci realizace projektu s názvem „Domovní kompostování – město Opava“ o uzavírání smluv o darování kompostéru dle přiloženého vzoru Smlouvy o darování kompostéru




2933/79 RM 18
14/79
2.
schvaluje



pověření pro Ing. Marii Vavrečkovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město Opavu v rámci realizace projektu s názvem „Domovní kompostování – město Opava“ právně jednala a podepisovala Smlouvy o darování kompostéru uvedené v bodu 1 tohoto usnesení dle přiloženého návrhu 



Hlasování:  9-0-0



2934/79 RM 18
15/79
Návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava


Rada města


schvaluje


návrh smlouvy, (MMOPP00ITHQE), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října  117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof.  Ing.  Ivo  Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0


2935/79 RM 18
16/79
Darovací smlouva – Sázíme stromy

Rada města


schvaluje

	

smlouvu, (MMOPP00ITM4H), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Sázíme stromy, z.ú. se sídlem Libochovická 1072/11, 184 00 Praha 8, Dolní Chabry zastoupené Ing. Lenkou Dočkalovou, zástupcem pro Moravu a Slezsko na základě plné moci


	

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/9


ve výdajích – odbor životního prostředí 



Environmentální výchova vzdělání a osvěta




(3792, 5169, 00000000, 0130, 0001076000000)
-   10.000,00 Kč



Environmentální výchova vzdělání a osvěta




(3792, 5229, 00000000, 0130, 0001076000000)
+   10.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0





2936/79 RM 18
17/79
Hokejový klub Opava s. r. o. - informace o změně účetního období

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64452 (dále jen „společnost Hokejový klub Opava“) jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla tak, že:



bere na vědomí


Informaci o změně účetního období společnosti Hokejový klub Opava  


Hlasování: 9-0-0


2937/79 RM 18
18/79
Darovací smlouva – Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

Rada města


schvaluje

	

darovací smlouvu (MMOPP00D6JXP) 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 Ing. Radimem Křupalou, primátorem


	

přijetí finančního daru od společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s. ve výši 5.300,00 Kč


	

Rozpočtové opatření č. 2018/29


v příjmech – odbor školství



Rodinný pivovar Bernard, a.s.




přijetí daru




(2219,2321,00000000,0030,0009131000000)
+ 5.300,00 Kč


ve výdajích – odbor školství




drobný dlouh. hmotný majetek




(2219,5137,00000000,0030,0000000000000)
+ 5.300,00 Kč


Hlasování: 9-0-0









2938/79 RM 18
19/79
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města


schvaluje

a)
smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 6/2018/PRI (MMOPP00HNYSG) mezi společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311 zastoupenou Jaromírem Volným, technikem a Pavlem Sedlickým, technikem a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, a to STL plynovodu a přípojky plynu v rámci akce „Propojení Krnovská - Žižkova“  
              

b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7/2018/PRI (MMOPP00HNYRL) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupenou 
na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311 zastoupenou Jaromírem Volným, technikem a Pavlem Sedlickým, technikem, na umístění STL plynovodu a přípojky plynu do pozemků parc. č. 2951, 2133/15 a 2135/2 
v k.ú. Opava - Předměstí v rámci akce „Propojení Krnovská - Žižkova“      
          

c)
smlouvu č. 5/2018/PRI (MMOPP00FOC3S) o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035, zastoupenou Ing. Vítem Grabcem, vedoucím oddělení Připojování a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, a to vedení VN v rámci akce „Rekonstrukce mostu ul. Mostní“ 



Hlasování: 9-0-0 



2939/79 RM 18
20/79
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města

1.
schvaluje

	

smlouvu o výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
č. 9/2018/PRI (MMOPP00HNYO0) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Jakubem Polášem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Bílovecká 933/64, 
747 06 Opava - Kylešovice, IČ: 02676338, na zakázku malého rozsahu „Penzion IV., ul. Hálkova“ za cenu nejvýše přípustnou 127.500,00 Kč (neplátce DPH)

2939/79 RM 18
20/79

smlouvu o dílo č. 10/2018/PRI (MMOPP00HNYPV) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a společností Ing. ILLÍK – RAIL spol. s r.o. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1671/11A, 747 05 Opava 5, IČ: 25359592, DIČ: CZ25359592, zastoupenou 
Ing. Janem Illíkem, jednatelem společnosti na realizaci zakázky malého rozsahu 
„ZŠ Edvarda Beneše – školní klub“ za cenu nejvýše přípustnou 1.249.286,77 Kč bez DPH (1.511.515,99 Kč vč. DPH)


	

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/10


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


ca)
Penzion IV., ul. Hálkova - BOZP




(4357,6121,00000000,0220,0007651000000)
   + 127.500,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 127.500,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2018/30


v příjmech – odbor školství



Základní škola Opava – Edvarda Beneše – odvod z fondu investic



MD 231 0600
(3113,2122,00000000,0030,0009273000024)
+ 582.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



Základní škola Opava - Edvarda Beneše – neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001000000024)
- 929.516,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ZŠ Edvarda Beneše – školní klub




(3113,6121,00000000,0220,00075500000000)
   + 1.511.516,00 Kč






2.
ukládá


příspěvkové organizaci Základní škola Opava – Edvarda Beneše odvést finanční prostředky z fondu investic na realizaci investiční akce dle bodu 1 d) tohoto usnesení takto:
- do 31.07.2018 582.000,00 Kč


Z: vedoucí odboru školství


Hlasování: 9-0-0 


2940/79 RM 18
21/79
Realizace investičních akcí v roce 2017

Rada města


schvaluje


předložený přehled plnění investic 2017 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0 

2941/79 RM 18
22/79
Rozpočtová opatření 2018 a změna rozpisu rozpočtu 2018

Rada města

1.
schvaluje

	

Rozpočtové opatření č. 2018/31


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


MD 231 0000
EU 85%
(0000,4116,103533063,0020,0000000000006)
+ 124.160,86 Kč


SR 15%
(0000,4116,103133063,0020,0000000000006)
+ 21.910,74 Kč







ve výdajích – odbor školství



MŠ Zborovská – účelový neinvestiční příspěvek na provoz na projekt „Kvalitnější vzdělávání v Srdíčku“ – 2. zálohová platba



EU 85%
(3111,5336,103533063,0030,0001002000006)
+ 124.160,86 Kč


SR 15%
(3111,5336,103133063,0030,0001002000006)
+ 21.910,74 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2018/32


v příjmech  - odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


MD 231 0000
EU 85%
(0000,4116,103533063,0020,0000000000008)
+ 171.658,86 Kč


SR 15%
(0000,4116,103133063,0020,0000000000008)
+ 30.292,74 Kč







ve výdajích – odbor školství



MŠ Edvarda Beneše – účelový příspěvek na provoz -  projekt „Naše barevná školka“ – 2. zálohová platba



EU 85%
(3111,5336,103533063,0030,0001002000008)
+ 171.658,86 Kč


SR 15%
(3111,5336,103133063,0030,0001002000008)
+ 30.292,74 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2018/33


v příjmech  – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu     


MD 231 0000
EU 85%
(0000,4116,103533063,0020,0000000000001)
+ 104.283,44 Kč


SR 15%
(0000,4116,103133063,0020,0000000000001)
+ 18.402,96 Kč












ve výdajích – odbor školství



MŠ Heydukova – projekt „Vzděláváním pedagogů ke zkvalitnění vzdělávacího procesu“ – 2. zálohová platba



EU 85%
(3111,5336,103533063,0030,0001002000001)
+ 104.283,44 Kč


SR 15%
(3111,5336,103133063,0030,0001002000001)
+ 18.402,96 Kč






2941/79 RM 18
22/79
d)
Rozpočtové opatření č. 2018/34


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



investiční přijaté transfery od krajů – úhrada uznatelných výdajů spojených s pořízením dopravního automobilu pro JSDH Podvihov



MD 231 0000
(0000,4222,00000212,0020,0002407000000)
+ 225.000,00 Kč







ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 225.000,00 Kč







e)
Rozpočtové opatření č. 2018/35


ve výdajích – odbor školství



poplatky - zápis do obchodního rejstříku




(3119,5362,00000000,0030,0002504000000)
   + 30.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   - 30.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2018/36


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




stroje, přístroje a zařízení - zimní stadion




(3412,6122,00000000,0051,0001103000000)
- 35.000,00 Kč



opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0051,0001103000000)
+ 35.000,00 Kč







g)
Rozpočtové opatření č. 2018/37


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov 




Dům umění




voda




(3322,5151,00000000,0051,0007814000000)
+ 67.000,00 Kč



elektrická energie 




(3322,5154,00000000,0051,0007814000000)
+ 280.000,00 Kč



plyn




(3322,5153,00000000,0051,0007814000000)
+ 230.000,00 Kč







v příjmech – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




příjmy z poskytování služeb  Dům umění




(3322,2111,00000000,0051,0009185000000)
+ 577.000,00 Kč









2941/79 RM 18
22/79
h)
Rozpočtové opatření č. 2018/38


ve výdajích – odbor majetku města



KD Rybníček




nákup ostatních služeb




(3392,5169,00000000,0051,0007697000000)
+ 126.500,00 Kč



budovy, haly a stavby




(3392,6121,00000000,0051,0007697000000)
+ 60.500,00 Kč







v příjmech – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




vratky přeplatků záloh na TUV – dodávané teplo




(3612,2324,00000000,0051,0001035000000)
+ 187.000,00 Kč







i)
Rozpočtové opatření č. 2018/39


ve výdajích – odbor informatiky



Krnovská infrastruktura




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0007836000000)
- 90.000,00 Kč



služby zpracování dat




(6171,5168,00000000,0170,0007836000000)
- 80.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0007836000000)
- 170.000,00 Kč



opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0170,0007836000000)
- 100.000,00 Kč



DDHM(drobný dlouhodobý majetek)




(6171,5137,00000000,0170,0007836000000)
- 32.000,00 Kč



výpočetní techníka




(6171,6125,00000000,0170,0007836000000)
+ 1.172.000,00 Kč



výpočetní technika




DDHM




(6171,5137,00000000,0170,00025280000000)
- 200.000,00 Kč








ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 500.000,00 Kč







j)
Rozpočtové opatření č. 2018/40


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 186.563,00 Kč







ve výdajích – MČ Malé Hoštice




výměna oken ZŠ Malé Hoštice




(3113,6121,00000000,0810,0007590000000)
+ 186.563,00 Kč





2941/79 RM 18
22/79
k)
Rozpočtové opatření č. 2018/41


v příjmech  - odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


MD 231 0000
EU 85%
(0000,4116,103533063,0020,0000000000030)
+ 457.341,82 Kč


SR 15%
(0000,4116,103133063,0020,0000000000030)
+ 80.707,38 Kč







ve výdajích – odbor školství



ZŠ TGM (Riegrova) – účelový příspěvek na provoz – projekt „Škola pro všechny“ – 2. zálohová platba



EU 85%
(3113,5336,103533063,0030,0001002000030)
+ 457.341,82 Kč


SR 15%
(3113,5336,103133063,0030,0001002000030)
+ 80.707,38 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2018/42


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


MD 231 0000
EU 85%
(0000,4116,103533063,0020,0000000000015)
+ 164.801,06 Kč


SR 15%
(0000,4116,103133063,0020,0000000000015)
+ 29.082,54 Kč







ve výdajích – odbor školství



MŠ Krnovská – účelový neinvestiční příspěvek na provoz – projekt „Vzdělávání se sluníčkem“ – 2. zálohová platba



EU 85%
(3111,5336,103533063,0030,0001002000015)
+ 164.801,06 Kč


SR 15%
(3111,5336,103133063,0030,0001002000015)
+ 29.082,54 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2018/43


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 22.445,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



vratky přeplatků – náhrada škody




(6409,5909,00000000,0050,0009078000000)
+ 22.445,00 Kč







2.
schvaluje



Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/11


ve výdajích – odbor dopravy



posudky, konzultace, revize - služby




(6171,5169,00000000,0160,0002525000000)
- 28.435,00 Kč
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ve výdajích – odbor dopravy




drobný hmotný dlouhodobý majetek - nákup přechodného SDZ z důvodu vymezení prostoru pro konání zkoušky z praktické jízdy uchazečů o řidičské oprávnění sk. AM - A




(6171,5137,00000000,0160,0000000000000)
+ 28.435,00 Kč


Hlasování: 8-0-0 


2942/79 RM 18
23/79
Dotace ostatní

Rada města


schvaluje 

	

Finanční dotaci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. se sídlem Přemyslovců 832/50, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 22831738, na činnost poradny Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s v Opavě, v roce 2018, ve výši 15.000,00 Kč


a1)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/12


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)
   - 15.000,00 Kč








Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.




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


Hlasování: 8-0-0 




	

Finanční dotaci K. K. bytem Opava, na náklady související s činností vlastivědné vzdělávací společnosti Stopa v Opavě v roce 2018, ve výši 7.000,00 Kč
 

b1)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/13


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)
   - 7.000,00 Kč








K. K.




(3429,5494,00000000,0020,0000490000000)
   + 7.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0 




	

Finanční dotaci Mateřské škole Eliška, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813474, na terapie pro pomoc handicapovaným dětem, ve výši 28.800,00 Kč

c1)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/14


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)
   - 28.800,00 Kč
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Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková organizace




(3112,5339,00000000,0020,0000152000000)
   + 28.800,00 Kč


Hlasování: 8-0-0




	

Finanční dotaci společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ 28733932, na náklady související s pořádáním 8. ročníku projektu Na kole jen s přilbou 2018, ve výši 20.000,00 Kč
 

d1)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/15


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)
   - 20.000,00 Kč








Bezpečně na silnicích o.p.s.




(2223,5221,00000000,0020,0000404000000)
   + 20.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0




	

Finanční dotaci Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s. se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související s projektem Moře 2018, ve výši 80.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


e1)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)
   - 80.000,00 Kč








Klub přátel zdravotně postižených Eliška, z.s.




(4379,5222,00000000,0020,0000112000000)
   + 80.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0 




2943/79 RM 18
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Schválení smluv

Rada města


schvaluje

	
smlouvu, MMOPP00CWIFH, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Sportovní gymnastikou dětí Špičková – Opava, z.s. se sídlem Mírová 2296/29b, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 68941455, zastoupenou Evou Davidovou, předsedkyní, na akci Barevná gymnastika, ve výši 40.000,00 Kč
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smlouvu, MMOPP00CWIGC, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Sdružením přátel Mendelova gymnázia, z.s. se sídlem Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 68177950, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na náklady související s pokusem o vytvoření českého rekordu v nonstop výuce v rozsahu 41 hodin na Mendelovu gymnáziu v Opavě, ve výši 15.000,00 Kč



schvaluje (pro předložení zastupitelstvu města)

	
smlouvu, MMOPP00CWIZP, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem, na nákup kostního Denzitometru GR LUNAR Prodigy, ve výši 1.000.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu, MMOPP00CWJ23, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813059, zastoupenou doc. Ing. Pavlem Tulejou, PhD., rektorem, na aktivity Slezské univerzity v Opavě v roce 2018, ve výši 250.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0



2944/79 RM 18
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města

schvaluje



a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00HOSHS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Stanislavem Rychtářem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 285 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu „Opava, Slezská, p.č. 103, K., přípojka kabelem NN“, č.stavby IP-12-8021328 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  
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b) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSKD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou 
Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění podzemního vedení kanalizační stoky v pozemcích parc.č. 2980, 2979, 2978, 2976 v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Opava, ul. Zborovská – rekonstrukce a oprava kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 59.600,00 Kč + DPH   

c)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSM3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností PROMET REAL s.r.o. se sídlem 
28. října 3138/41, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 27830411 zastoupenou Petrem Močárym jednatelem pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2931 v k.ú. Opava - Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1900 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Sjezd k RD U Střelnice 423/2, Opava“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích Statutárního města Opavy  

d) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOSJI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Mgr. J. F. a R. F. oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 2979 v k.ú. Opava – Předměstí a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2979 v k.ú. Opava - Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 2303 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Rodinný dům, Opava, Zborovská, parc.č. 2303“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  

e)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IT1S8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a K. T. bytem Opava a D. K. bytem Opava, Kateřinky pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 707/1 v k.ú. Komárov u Opavy za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č.  285, 286 a 707/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: „Novostavba rodinného domu Opava, parc.č. st. 285, 286 a 707/1, Opava – Komárov“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  

f) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IT1OS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a M. M. bytem Pozněň, Polská republika a L. M.  bytem Opava, Kateřinky pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 339/1 v k.ú. Komárov u Opavy a umístění sjezdu a vstupu na pozemku parc.č. 339/1 v k.ú. Komárov u Opavy za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 337/3 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: „Novostavba RD na pozemku parc.č. 337/3 v k.ú. Komárov u Opavy, včetně napojení na IS, ČOV, zasakovacího objektu, akumulační nádrže a oplocení“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy 
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g)
Dodatek č. 1 (MMOPP00IT1RD) ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 14.12.2017, (MMOPP00H0P0E) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a E. H. bytem Opava, Kylešovice ve věci umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1813/1 v k.ú. Kylešovice   


h)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IT1PN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha – Vinohrady, IČ: 47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 3034 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Opava, Březinova, p.č. 722, CETIN, příp. kNN“, č.stavby IP-12-8021662-1 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


i) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IT24D) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha – Vinohrady, 
IČ: 47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 225/1 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu „Malé Hoštice, p.č. 222, M., příp. NN“, č.stavby IP-12-8021574 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


j)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IT2D4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha – Vinohrady, 
IČ: 47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2209/10 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 2077 v k.ú. Jaktař pro stavbu „Opava, Sluneční, 2078, P., kNN“, č.stavby IV-12-8014502 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


k) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IT258) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha – Vinohrady, 
IČ: 47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1155/1 v k.ú. Podvihov pro stavbu „Podvihov, 709/2, P., pos. kNN“, č.stavby IV-12-8014462/3 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy 
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l) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IT1WO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností T – Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681, zastoupenou Petrou Nehněvajsovou pro umístění podzemního vedení elektronických komunikací do pozemků 2953/1, 2953/3, 251/2, 278/12, 2956, 257/1, 271/1, 2959/4, 2953/4, 2960, 2959/3, 2959/2, 379/1, 2963/2, 2959/1, 2963/4, 2896/10, 2896/9 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu „75952_Opava_Krnovska56_PS002229 II“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích Statutárního města Opavy  


m)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IT1M2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem 
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, podzemního vedení nízkého napětí a elektroměrového rozvaděče nízkého napětí v/na pozemcích parc.č. 2990, 2491, 3014/2 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro stavbu: „11010-065413 RVDSL1722_M_T_OPAV124_OPAV1HR_OK“ 
za jednorázovou náhradu stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  
   

n)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00HOSE7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov,  130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou společností Vegacom a.s. se sídlem Novodvorská 1010/14, 142 01 Praha 4 – Lhotka, IČ 25788680, zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem 
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě 
do pozemků parc.č. 1814, 48/3, 48/4, 1381, 1367/2, 1366, 1367/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: „VPIC Opava, Kylešovice, Joži Davida“ za jednorázovou náhradu stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy     


o)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IT1L7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Romanem Plačkem, zaměstnancem pro umístění podzemního vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č. 2084/21, 2123/4, 2123/5, 2133/1, 2133/6, 2133/8, 3070 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Opava, Jaselská, VN66, obn. vVN“ č.stavby IE-12-8003175 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 160.000,00 Kč + DPH

2944/79 RM 18
25/79, 25/79/1
p)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00HOS76) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou  společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvojePZ – Morava  sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ – Morava sever a DanCars CZ s.r.o. 
se sídlem U Opavice 1758/15, 746 01 Opava, Předměstí, IČ 26819309, zastoupenou Danem Hromadou, jednatelem pro umístění plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2952/4 a 2154/1 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu „Přeložka NTL plynovodu HDPE dn225 v délce 39,0m a STL plynovodní přípojka HDPE dn32 v délce 12,0m v rámci stavby Přístavba a stavební úpravy autosalonu SUBARU, Krnovská č.p. 1171/82, Opava“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 17.600,00 Kč + DPH


Hlasování: 9-0-0 



2945/79 RM 18
26/79
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města


schvaluje

a)
umístění podzemního vedení teplovodu, teplovodní přípojky, přípojky nízkého napětí do pozemků parc.č. 2344/23, 2344/14, 2344/1, 2347/2, 2370/92 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby „Teplovod, teplovodní přípojka nn pro bytové domy Purkyňova, Opava“ 

b)
umístění podzemního vedení nízkého napětí a vysokého napětí do pozemků parc.č. 6/7 v k.ú. Opava – Město a parc.č. 2897/4, 2897/8, 1156/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby „Opava, Karnola, OP_1566, kVN, kNN“


c) 
umístění podzemního vedení vysokého napětí VN 22 KV do pozemků parc.č. 2407/10, 1883/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby „Opava, Mostní, VN č. 66, 22kV, vVN-kVN“


d)
provedení obnovy podzemního kabelového vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č. 581/3, 3017, 2626/226, 2626/10, 2626/36, 598/1, 598/2, 2626/227 v k.ú. Opava  - Předměstí v rámci realizace stavby „Opava, Jurečkova/Hradecká, obnova kVN“ 


e)
provedení obnovy podzemního kabelového vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č. 598/1, 598/2, 2626/36, 2626/301, 2626/10, 2626/227, 3023/5, 612/1 v k.ú. Opava  - Předměstí v rámci realizace stavby „Opava, Hradecká/Zahradní, obnova kVN“


Hlasování: 9-0-0





2946/79 RM 18
27/79
Dodatek ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o.

Rada města


schvaluje


dodatek č. 38  (MMOPP00IT1QI) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem 

 
Hlasování: 9-0-0



2947/79 RM 18
28/79
Převod cyklistické stezky „Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava“ úsek Otice – Opava 1. etapa


Rada města


schvaluje



návrh darovací smlouvy, (MMOPP00IT1T3) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Obcí Otice se sídlem Hlavní 1, 
747 81 Otice, IČ 00300543, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou týkající se cyklistické stezky vybudované v rámci stavby „Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava“ úsek Otice – Opava 1. etapa nacházející se na pozemcích parc.č. 371/3, 848, 369/2 v katastrálním území Otice, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0




2948/79 RM 18
29/79
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2017 dle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím


Rada města


bere na vědomí


výroční zprávu o poskytování informací za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Hlasování: 8-1-0







2949/79 RM 18
30/79
Souhlas s umístěním sídla, Hrnčířská 13,15, Opava; dohoda o ukončení smlouvy o pronájmu, Vančurova, Opava


Rada města

1.
schvaluje

a)
umístění sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, pro Mgr. Renátu Herczovou, IČ: 73273422, se sídlem 746 01 Opava – Předměstí, Pekařská 2813/58,  v budově č.p. 350, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 510, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Opava, Hrnčířská 350/13,  a budovy č.p. 351, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 509, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Opava, Hrnčířská 351/15, obě ležící v části obce Město, katastrálním území Opava – Město, obec Opava


b)
umístění sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, pro Lucii Techlovskou, IČ: 63853256, se sídlem 747 06 Opava – Kylešovice, Bílovecká 926/60,  v budově č.p. 350, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 510, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Opava, Hrnčířská 350/13,  a budovy č.p. 351, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 509, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Opava, Hrnčířská 351/15, obě ležící v části obce Město, katastrálním území Opava – Město, obec Opava


2.
schvaluje


dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu budovy a pozemku (MMOPP009XBGR) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a Orel jednota Opava, pobočný spolek, se sídlem Podvihovská 150/18, Komárov, 747 70 Opava, IČ: 47815361, zastoupený Ing. Zbyňkem Obdržálkem, starostou jednoty jako nájemcem


Hlasování: 9-0-0



2950/79 RM 18
31/79
BREDA HOLDING a.s., Mlýnská 326/13, Brno

Rada města


bere na vědomí


oznámení správce konkursní podstaty dlužníka BREDA HOLDING, a.s., o nabídce prodeje obchodního domu Breda, tj. pozemku parc. č. 131 ležícího v katastrálním území Opava-Město, jehož součástí je budova č. p. 159, část obce Město, a pozemku parc. č. 132 ležícího v katastrálním území Opava-Město, jehož součástí je budova č. p. 160, část obce Město, pro předložení zastupitelstvu města 



neschvaluje


koupi obchodního domu Breda, tj. pozemku parc. č. 131 ležícího v katastrálním území Opava-Město, jehož součástí je budova č. p. 159, část obce Město, a pozemku parc. č. 132 ležícího v katastrálním území Opava-Město, jehož součástí je budova č. p. 160, část obce Město, za kupní cenu 55.617.000,00 Kč stanovenou dle znaleckého posudku, pro předložení zastupitelstvu města 

2950/79 RM 18
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3.
svěřuje 


radě města podle ustanovení § 85 písm. n) zákona o obcích pravomoc rozhodnout o nabytí  bývalého obchodního domu Breda, tj. pozemku parc. 
č. 131, jehož součástí je budova č.p. 159, a pozemku parc. č. 132, jehož součástí je budova č.p. 160, vše v katastrálním území Opava – Město, statutárním městem Opavou v dražbě, ve veřejné soutěži o nejvhodnější nabídku nebo jiným obdobným způsobem, kterým bude uvedené nemovité věci zpeněžovat JUDr. Josef Cupka, konkursní správce úpadce BREDA HOLDING, a.s., IČ 25139649, se sídlem Mlýnská 326/13, Brno, v rámci  konkurzního řízení sp. zn. 27 K 29/2005, s tím, že částka, za kterou statutární město Opava smí uvedené nemovité věci nabýt do svého vlastnictví, nesmí přesáhnout 5.500.000,00 Kč         


Hlasování: 7-0-1



2951/79 RM 18
32/79
Vyhodnocení dotačního programu KULTURA 2018

Rada města


schvaluje


rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení dotací žadatelům v Programu KULTURA 2018


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování:9-0-0



2952/79 RM 18
33/79
Vyhodnocení dotačního programu SPORT 2018

Rada města


schvaluje


rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení dotací žadatelům v Programu SPORT 2018 s úpravou


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0 










2953/79 RM 18
34/79
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Digitalizace stavebního archivu“ (klíčová aktivita č. 4) – zahájení zadávacího řízení


Rada města


rozhodla


o zahájení zadávacího řízení uveřejněním formuláře Oznámení o zahájení zadávacího řízení dle ust. § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Digitalizace stavebního archivu“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy



jmenuje

	
v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Eliška Kudělková
2. Ing. Lucie Plánková
3. Ing. Karolína Bártů
4. Ing. Martin Víteček


b)
v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Bc. Jitka Antošová
2. paní Hana Fraňková
3. Ing. Milena Skazíková
4. Mgr. Dalibor Halátek


c)

v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení: 
1. Ing. Zdenka Galgonková
2. Bc. Tomáš Koloděj
3. Ing. Venuše Drochytková
4. Ing. Eva Dratvová 
5. Mgr. Dalibor Halátek


d)
v souladu s § 42 odst. 1) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, náhradníky členů komise pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Jaroslav Franta
2. Ing. Jakub Boček
3. paní Marie Dvořáková
4. Ing. Barbora Salzmannová
5. Ing. Martin Víteček 


Hlasování: 9-0-0
		










2954/79 RM 18
35/79
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horní náměstí 67 - fasáda“ – zahájení výběrového řízení


Rada města


rozhodla

a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „Horní náměstí 67 - fasáda“, v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy


b)
o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 27, 747 01 Opava, IČ: 62305620
2. Slezské stavby Opava s.r.o., Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava 5, 
    IČ: 48391212
3. WINRO s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice, IČ: 62300911
4. Fichna - Hudeczek a.s., Opavská 17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857
5. Ing. Pekárek - stavební společnost, s.r.o., U Panského dvora 2, 746 01
    Opava, IČ: 63323524


2.
jmenuje

	

členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. Jana Onderková 
3. Ing. Martin Chalupski 


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Martin Víteček
2. Ing. Radka Šabatková
3. pan Rostislav Onderka


Hlasování: 8-0-0 



2955/79 RM 18
36/79
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Mezi Trhy a Dolní náměstí – parter“ – výsledek zadávacího řízení


Rada města


rozhodla


v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele DUO STAV s.r.o.
se sídlem U Lučního mlýna 1044/12, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 25357522, neboť splnil všechny podmínky účasti v zadávacím řízení


Hlasování: 9-0-0




2956/79 RM 18
37/79
Kupní smlouva – prodej motorového vozidla – automobil zn. Toyota Corolla

Rada města


schvaluje

	

Kupní smlouvu (MMOPP00H46TM), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a S. P. bytem Opava
 

	

Rozpočtové opatření č. 2018/44


v příjmech – městská policie



prodej movitých věcí
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku




(5311,3113,000000000,0110,0009398000000)
+ 2.000,00 Kč







ve výdajích – městská policie




autoprovoz (vč. motorek)




opravy a udržování 




(5311,5171,000000000,0110,0002512000000)
  + 2.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-2 



2957/79 RM 18
38/79
Kupní smlouvy – prodej motorového vozidla - motocykl zn. Kymco super 8

Rada města


schvaluje

	

Kupní smlouvu, (MMOPP00H46SR), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a J. K. bytem Opava 



Kupní smlouvu, (MMOPP00H46RW), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a M. L. bytem Opava


	

Rozpočtové opatření č. 2018/45


v příjmech – městská policie



prodej movitých věcí
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku




(5311,3113,000000000,0110,0009398000000)
+ 18.150,00 Kč







ve výdajích – městská policie




autoprovoz (vč. motorek)




opravy a udržování 




(5311,5171,000000000,0110,0002512000000)
  + 18.150,00 Kč


Hlasování: 9-0-0 

2958/79 RM 18
39/79
Vyhodnocení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018 a PREVENCE KRIMINALITY 2018


Rada města


schvaluje


rozdělení finančních prostředků pro jednotlivé dotační tituly a výsledné přidělení dotací žadatelům v Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2018 a Programu PREVENCE KRIMINALITY 2018 pro předložení zastupitelstvu města s úpravou


Hlasování: 9-0-0
 



2959/79 RM 18
40/79
Smlouva o nájmu honitby

Rada města


schvaluje 



smlouvu o nájmu honitby (MMOPP00GUBJ4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a příspěvkovou organizací Městské lesy Opava se sídlem Skřipov110, 747 45, IČ 00849669, zastoupenou 
Ing. Radomírem Drašákem, ředitelem


Hlasování: 9-0-0 



2960/79 RM 18
41/79
Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2017

Rada města


schvaluje

a)
rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2017 

b)
Rozpočtové opatření č. 2018/XX/Z


ve financování – odbor finanční a rozpočtový



Finanční vypořádání za rok 2017 ze ZBÚ



MD 231 0000
(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 244.075.262,69 Kč



(0000,8115,000000007,0000,0000000000000)
+ 66.966,00 Kč



(0000,8115,000000008,0000,0000000000000)
+ 58.975,00 Kč



(0000,8115,000000201,0000,0000000000000)
+ 259.764,00 Kč



(0000.8115,000013011,0000,0000000000000)
+ 55.293,96 Kč



(0000,8115,000013015,0000,0000000000000)
+ 332.820,30 Kč



(0000,8115,000098008,0000,0000000000000)
+ 20.235,30 Kč



(0000,8115,000098071,0000,0000000000000)
+ 84.127,50 Kč
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(0000,8123,000000025,0020,0009964000000)
+ 28.230.559,09 Kč



(0000,8123,000000026,0020,0009963000000)
+ 365.909.604,92 Kč



(0000,8115,000000110,0020,0000000000000)
+ 150.000.000,00 Kč







MD 236 0100
(0000,8115,000000020,0000,0000000000000)
+ 452.450,00 Kč







ve výdajích




Dle Přílohy č. 1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2017, která je nedílnou součástí usnesení
 + 244.953.444,75 Kč




+ 544.140.164,01 Kč




+ 452.450,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2018/XX/Z



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




zapojení zůstatku ZBÚ



MD 231 0000
(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 106.449.537,77 Kč








vratka „vypůjčených“ prostředků do FRR 



MD 236 0200
(0000,8115,000000110,0020,0000000000000)
- 18.062.160,00 Kč







ve výdajích – odbor realizace a přípravy investic



MŠ Na Pastvisku




(3111,6121,000000110,0220,0007692000000)
- 7.500.000,00 Kč



(3111,6121,000000120,0220,0007692000000)
+ 7.500.000,00 Kč



Rekonstrukce ulice Žižkova




(2212,6121,000000110,0220,0007798000000)
- 2.222.160,00 Kč



(2212,6121,000000120,0220,0007798000000)
+ 2.222.160,00 Kč



Rekonstrukce kina Mír




(3313,6121,000000110,0220,0007566000000)
- 8.340.000,00 Kč



(3313,6121,000000120,0220,0007566000000)
+ 8.340.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků



výkupy pozemků




(3639,6130,00000120,0052,0000000000000)
+ 9.255.000,00 Kč







ve výdajích – Technické služby Opava



jmenovité akce




(6409,5901,00000120,0790,0004000000000)
+ 10.400.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Rekonstrukce ulice Žižkova




(2212,6121,000000120,0220,0007798000000)
+ 420.000,00 Kč








Seniorcentrum Rolnická 24 rekonstrukce




(4350,6121,00000120,0220,0007552000000)
+ 6.000.000,00 Kč








Kylešovice – kanalizace II.etapa




(2321,6121,00000120,0220,0007998000000)
+ 40.000.000,00 Kč
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Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida




(2212,6121,00000120,0220,0007813000000)
+ 8.000.000,00 Kč








MŠ Milostovice výměna oken




(3111,6121,00000120,0220,00007545000000)
+ 600.000,00 Kč








Chodník podél sil. III/4663, ul. Přerovecká




(2219,6121,00000120,0220,0007551000000)
+ 2.600.000,00 Kč








ZŠ Ochranova výměna oken tělocvična




(3113,6121,00000120,0220,00007666000000)
+ 1.100.000,00 Kč








ZŠ Mírova hřiště




(3113,6121,00000120,0220,00007544000000)
+ 3.500.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



ZŠS Otická – kuchyň U Hřiště – účelový investiční příspěvek 




(3141,6351,00000120,0030,0001002000033)
+ 6.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 512.377,77 Kč







pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0
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Smlouva o výpůjčce

Rada města


schvaluje


smlouvu o výpůjčce, MMOPP00IUWWA, mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezským zemským muzeem 
se sídlem Nádražní okruh 669/31, 746 01 Opava, IČ 00100595, zastoupenou Mgr. Janou Horákovou, ředitelkou


Hlasování: 9-0-0 
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Přírodní liniový prvek u ZD – Komárov u Opavy

Rada města


schvaluje

	

podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Přírodní liniový prvek 
u ZD – Komárov u Opavy“ z národního programu Ministerstva životního prostředí, Prioritní oblast 5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 
5. 4. Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích


	

zajištění financování projektu „Přírodní liniový prvek u ZD – Komárov u Opavy“ 
z národního programu Ministerstva životního prostředí, Prioritní oblast 
5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5. 4. Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích


	

zajištění udržitelnosti projektu „Přírodní liniový prvek u ZD – Komárov u Opavy“ 
z národního programu Ministerstva životního prostředí, Prioritní oblast 
5. Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast 5. 4. Zlepšení funkčního stavu zeleně ve městech a obcích


Hlasování: 9-0-0
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Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb na rok 2018


Rada města


schvaluje

	
smlouvu, (MMOPP00DKIJS), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací ANIMA VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 419.500,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



smlouvu, (MMOPP00DKILI), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací ANIMA VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 210.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu (MMOPP00DKIIX), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Armáda spásy v ČR, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, zastoupenou Teunisem T. Scholtensem, statutárním orgánem a národním velitelem, ve výši 1.172.700,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města
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smlouvu (MMOPP00DKIG7), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. se sídlem Bieblova 2922/3, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupenou Ing. Liborem Schenkem, statutárním orgánem – ředitelem, ve výši 1.360.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu na období 2018 – 2020 (MMOPP00DL7GZ), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 00494453, zastoupenou Marií Kadlčíkovou, provinční představenou, ve výši 3.656.900,00 Kč, z čehož výše pro rok 2018 činí 1.160.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu (MMOPP00DKICR), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Elim Opava o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 02278197, zastoupenou Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem, ve výši 730.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

	

smlouvu (MMOPP00DKIBW), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Elim Opava o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 02278197, zastoupenou Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem, ve výši 150.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu (MMOPP00DKIA1), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací EUROTOPIA.CZ, o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelem, ve výši 990.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu (MMOPP00DKI96), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací FOKUS-Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedou spolku, ve výši 652.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



smlouvu (MMOPP00DKI8B), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací FOKUS-Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedou spolku, ve výši 375.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu (MMOPP00DKI30), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 4.735.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

2963/79 RM 18
44/79
	

smlouvu (MMOPP00DKI25), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 770.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu (MMOPP00DKI1A), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, Jaktař, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 2.275.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu (MMOPP00DKI0F), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací JINAK, o.p.s. se sídlem Brantice 220, 793 93 Brantice, IČ 01606085, zastoupenou Mgr. Martinou Chlápkovou, ředitelem, ve výši 330.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu (MMOPP00DKHZR) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, Město, 746 01 Opava, IČ 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 308.000,00 Kč

	

smlouvu (MMOPP00DKHYW), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Krizové a kontaktní centrum "Pod slunečníkem" o.p.s. se sídlem Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47812052, zastoupenou Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelem, ve výši 780.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

	

smlouvu (MMOPP00DKHX1), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací OASA nezisková o.p.s. se sídlem U Zlatnice 256, 747 61 Raduň, IČ 26839857, zastoupenou MUDr. Petrem Slaným, ředitelem, ve výši 275.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

smlouvu (MMOPP00DKHW6), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Sdružení sociálních asistentů, z.s. se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26642638, zastoupenou Mgr. Ditou Tenglerovou, předsedou, ve výši 200.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



smlouvu (MMOPP00DKHVB), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Krakovská 1695/21, Nové město (Praha 1), 110 00 Praha, IČ: 65399447, zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem, prezidentem, ve výši 128.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
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smlouvu (MMOPP00DKJBP), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Vila Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 02250152, zastoupenou Ing. Petrem Kacířem, ředitelem, ve výši 1.421.200,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


	

Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/XXX/Z


ve výdajích – odbor sociálních věcí



ANIMA VIVA z.s.




sociální poradna 




(4312,5222,00000000,0040,0000158230000)
+ 150.000,00 Kč



sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000158230000)
+ 269.500,00 Kč



podporované zaměstnávání




(4379,5222,00000000,0040,0000158230000)
+ 210.000,00 Kč








Armáda spásy v ČR, z.s.




azylové domy




(4374,5222,00000000,0040,0000153230000)
+ 353.500,00 Kč



noclehárny




(4374,5222,00000000,0040,0000153230000)
+   326.000,00 Kč



sociální rehabilitace 




(4344,5222,00000000,0040,0000153230000)
+ 128.800,00 Kč



nízkoprahové denní centrum




(4374,5222,00000000,0040,0000153230000)
+ 267.400,00 Kč



terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000153230000)
+ 97.000,00 Kč








Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.




sociální poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000102230000)
+ 120.000,00 Kč



osobní asistence




(4351,5221,00000000,0040,0000102230000)
+ 1.240.000,00 Kč








Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky – domov pro seniory




(4350,5223,00000000,0040,0000154230000)
+ 1.160.000,00 Kč








ELIM Opava, o.p.s.




nízkoprahové kluby




(4375,5221,00000000,0040,0000161230000)
+ 295.000,00 Kč



krizové centrum




(4372,5221,00000000,0040,0000161230000)
+ 200.000,00 Kč



sociálně aktivizační služby




(4371,5221,00000000,0040,0000161230000)
+ 235.000,00 Kč



dobrovolnické centrum




(4359,5221,00000000,0040,0000161230000)
+ 150.000,00 Kč
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EUROTOPIA.CZ, o.p.s.




nízkoprahové kluby




(4375,5221,00000000,0040,0000165230000)
+ 310.000,00 Kč



poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000165230000)
+ 135.000,00 Kč



sociálně aktivizační služby




(4371,5221,00000000,0040,0000165230000)
+ 130.000,00 Kč



asistenční, mediační a terapeutické centrum




(4379,5221,00000000,0040,0000165230000)
+ 415.000,00 Kč








FOKUS – Opava, z.s.




služby následné péče




(4376,5222,00000000,0040,0000103230000)
+ 130.000,00 Kč



podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103230000)
+ 165.000,00 Kč



sociální rehabilitace 




(3545,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 357.000,00 Kč



chráněná dílna




(4377,5222,00000000,0040,0000103230000)
+ 375.000,00 Kč








Charita Opava




denní stacionáře




(4356,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 1.300.000,00 Kč



chráněné bydlení




(4354,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 1.180.000,00 Kč



hospicová péče




(4357,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 760.000,00 Kč



pečovatelská služba




(4351,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 940.000,00 Kč



klub seniorů




(4356,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 10.000,00 Kč



občanská poradna




(4312,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 250.000,00 Kč



sociálně terapeutická dílna




(4377,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 480.000,00 Kč



krizová pomoc




(4372,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 305.000,00 Kč



chráněné dílny 




(4377,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 2.275.000,00 Kč



sociální rehabilitace




(4344,5223,00000000,0040,0000160230000)
+ 280.000,00 Kč








JINAK, o.p.s.  – podpora samostatného bydlení




(4351,5221,00000000,0040,0000118230000)
+ 330.000,00 Kč
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KAFIRA, o.p.s. – sociální rehabilitace




(4344,5221,00000000,0040,0000160230000)
+ 308.000,00 Kč








Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ o.p.s. – kontaktní centrum




(4376,5221,0040,0000155230000)
+ 780.000,00 Kč








OASA nezisková o.p.s. – pečovatelská služba




(4351,5221,00000000,0040,0000428230000)
+ 275.000,00 Kč








Sdružení sociálních asistentů, z.s. – sociálně aktivizační služby




(4371,5222,00000000,0040,0000120230000)
+ 200.000,00 Kč








Sjednocená organizace nevidomých 
a slabozrakých ČR, z.s.




odborné sociální poradenství




(4312,5222,00000000,0040,0000157230000)
+ 78.000,00 Kč



sociálně aktivizační služby pro seniory 
a OZP




(4379,5222,00000000,0040,0000157230000)
+ 50.000,00 Kč








Vila Vančurova o.p.s. 




domov pro seniory




(4350,5221,00000000,0040,0000179230000)
+ 860.000,00 Kč



odlehčovací služby




(4359,5221,00000000,0040,0000179230000)
+ 140.000,00 Kč



domov se zvláštním režimem




(4357,5221,00000000,0040,0000179230000)
+ 421.200,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb v roce 2018




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
	18.441.400,00 Kč




pro předložení zastupitelstvu města









schvaluje

	
smlouvu, (MMOPP00DKIKN), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací ANIMA VIVA z.s. se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 20.000,00 Kč


	

smlouvu (MMOPP00DKIH2), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. se sídlem Hábova 1571/22, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ 499811, zastoupenou Mgr. Janou Fenclovou, ředitelem, ve výši 10.000,00 Kč
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smlouvu (MMOPP00DKIFC), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Centrum služeb pro neslyšící a nedoslýchavé, o.p.s. se sídlem 28. října 286/10, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, 
IČ 02407451, zastoupenou Mgr. Anetou Haškovou, MBA, ředitelem, ve výši 40.000,00 Kč


	

smlouvu (MMOPP00DKIDM), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací DomA – domácí asistence, z.s. se sídlem Hlučínská 739/1, 747 27 Kobeřice, IČ 27031012, zastoupenou RNDr. Ludmilou Domonkosovou, statutárním zástupcem, ve výši 30.000,00 Kč


	

smlouvu (MMOPP00DKI7G), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s. územní sdružení Opava	 se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 47813423, zastoupenou Annou Kravarovou, předsedou výboru, 
ve výši 20.000,00 Kč	


	

smlouvu (MMOPP00DKJDF), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Slezská diakonie se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ 65468562, zastoupenou Mgr. Zuzanou Filipkovou, PhD., ředitelem, ve výši 50.000,00 Kč


	

smlouvu (MMOPP00DKI6L), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Slezský spolek stomiků Opava se sídlem Antonína Sovy 1395/11, Kateřinky, 747 05 Opava, zastoupenou Pavlem Elblem, předsedou výboru, ve výši 10.000,00 Kč			

	

smlouvu (MMOPP00DKI5Q), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací Svaz tělesně postižených v České republice, z.s., okresní organizace Opava	 se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ 47814748	, zastoupenou Annou Kravarovou, předsedou okresní organizace, ve výši 15.000,00 Kč	


	

smlouvu, (MMOPP00DKI4V), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní výbor Opava se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 47813415, zastoupeným Jiřím Jačmenkou, předsedou ve výši 15.000,00 Kč



smlouvu, (MMOPP00DKJCK), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Střediskem rané péče SPRP, pobočka Ostrava se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 75095017, zastoupeným Bc. Vladimírou Salvetovou, vedoucím střediska, ve výši 
10.000,00 Kč



Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/16


ve výdajích – odbor sociálních věcí



ANIMA VIVA z.s. – svépomocné aktivity




(4344,5222,00000000,0040,000015323000)	
+ 20.000,00 Kč
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Centrum pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. – raná péče




(4371,5221,00000000,0040,0000117230000)
+ 10.000,00 Kč








Centrum služeb pro neslyšící 
a nedoslýchavé o.p.s. - tlumočnická služba




(4379,5221,00000000,0040,0000119230000)
+ 40.000,00 Kč








DomA – domácí asistence, z.s. – osobní asistence




(4351,5222,00000000,0040,0000181230000)
+ 30.000,00 Kč








Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.




(4359,5222,00000000,0040,0000162230000)
+ 20.000,00 Kč








Slezská diakonie - raná péče




(4371,5223,00000000,0040,0000107230000)
+ 50.000,00 Kč








Slezský klub stomiků




(4359,5222,00000000,0040,0000104230000)
+ 10.000,00 Kč








Svaz tělesně postižených v ČR, z.s. – okresní organizace Opava




(4359,5222,00000000,0040,0000169230000)
+ 15.000,00 Kč








Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, z.s., okresní výbor Opava




(4359,5222,00000000,0040,0000105230000)
+ 15.000,00 Kč








Středisko rané péče SPRP, pobočka Ostrava - raná péče	




(4371,5222,00000000,0040,0000151230000)
+ 10.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb v roce 2018




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
	220.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-0
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Závazek SMO na spolufinancování sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením


Rada města


schvaluje 


Závazek SMO na spolufinancování 30% oprávněné provozní ztráty nově vzniklé sociální služby domov pro osoby se zdravotním postižením Vesalius spol. s.r.o., IČ 26875012, ve výši 781.260,00 Kč, v případě zařazení služby do Krajské sítě sociálních služeb MSK


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-2  



2965/79 RM 18
46/79
Prominutí poplatků

Rada města


schvaluje


prominutí poplatků z prodlení ve výši 10.576,49 Kč P. L., trvale bytem Opava, které jsou mu účtovány za dluh na nájemném nebytového prostoru (tělocvična) v objektu ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace


Hlasování: 6-0-3 



2966/79 RM 18
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Změna ve způsobu schvalování pravidel pro čerpání sociálního fondu

Rada města


schvaluje


v souladu s § 80, odst. 1) a za použití § 84, odst. 2, písm o) zákona o obcích, v platném znění, s účinností od 1.1.2018 uvolněným členům zastupitelstva poskytování příspěvku na stravování,  příspěvku na penzijní připojištění se státním příspěvkem a poskytování odměn při významném životním výročí, přičemž výše příspěvku či odměny a podmínky pro jejich poskytnutí  budou stejné jako pro zaměstnance statutárního města Opavy a budou stanoveny vždy pro příslušný rok v kolektivní smlouvě určené pro zaměstnance statutárního města Opavy zařazené do Magistrátu města Opavy
pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 9-0-0




2967/79 RM 18
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Návrh programu 30. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 12. 3. 2018

Rada města


schvaluje


návrh programu 30. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 12. 3. 2018


Hlasování: 8-0-0


2968/79 RM 18
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 9-0-0


2969/79 RM 18
52/79
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 07. 02. 2018
do 22. 02. 2018 


Hlasování: 9-0-0



5270/79 RM 18
54/79
Žádost ZŠ a MŠ Opava-Komárov o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu


Rada města


schvaluje


příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu „Křížem krážem Moravou a Slezskem společně CZ/PL“ Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov -  příspěvková organizace ve výši 507.000 Kč pro předložení zastupitelstvu města       


Hlasování: 8-0-0

2971/79 RM 18
55/79
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady


Rada města


Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 
IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s.“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že: 


1.
schvaluje


následující dodatky smluv o výkonu funkce členů společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.  
	Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Adamem Ludvíkem Kwiekem, bytem Opava jako předsedou představenstva
	Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Michalem Jedličkou, bytem Opava jako místopředsedou představenstva
	Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Liborem Pěčonkou, bytem Opava jako členem představenstva
	Dodatek č. 1 smlouvy o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem PhDr. Jiřím Juchelkou, Ph.D., bytem Opava jako členem představenstva
	Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Janem Sedláčkem, MBA, MSc., Ph.D., bytem Opava jako předsedou dozorčí rady
	Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Vojtěchem Turkem, bytem Opava jako místopředsedou dozorčí rady
	Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Petrem Urbánkem, bytem Opava jako členem dozorčí rady
	Dodatek č. 2 smlouvy o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Ondřejem Veselým, bytem Opava jako členem dozorčí rady
	Dodatek č. 1 smlouvy výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Bc. Josefem Víchou,  bytem Opava jako členem dozorčí rady



2.
schvaluje


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava dle výše uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava


Hlasování: 8-0-0
2972/79 RM 18
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Dohoda o ukončení platnosti smlouvy o provozování vodního díla

Rada města


schvaluje


 
Dohodu o ukončení platnosti smlouvy o provozování vodohospodářského zařízení za vynaložené náklady č. 21/SOPN/OP/2018/D1, (MMOPP00HOSIN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem týkající se ukončení smlouvy 
o provozování dešťové kanalizace na ul. Opava Kylešovice lokalita ATRIM 


Hlasování: 8-0-0


2973/79 RM 18
57/79
Prominutí příslušenství (úroky z prodlení, smluvní pokuta) Gastro Svačina s.r.o.

Rada města


neschvaluje

a)
navýšení hodnoty movitých věcí v majetku Gastro Svačina s.r.o. stanovené znaleckým posudkem ze dne 16. 5. 2017 z částky 194.666,00 Kč na částku 286.865,00 Kč, movité věci za takto navýšenou cenu ve výši 286.865,00 Kč koupit od společnosti Gastro Svačina s.r.o. a kupní cenu započítat proti dluhu společnosti Gastro Svačina s.r.o. ve výši 286.865,00 Kč tvořeného nezaplaceným nájemným a nezaplacenými službami dle uzavřené Smlouvy o nájmu restaurace Domu umění včetně Moravské kaple, pro předložení zastupitelstvu města
                                                                                              

b)
prominutí úroků z prodlení ve výši 48.182,23 Kč, smluvní pokuty ve výši 82.885,64 Kč (vyčíslených ke dni 28. 2. 2018) ve prospěch Gastro Svačina s.r.o., se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, vzniklých neplacením nájemného a záloh na služby z titulu uzavřené Smlouvy o nájmu restaurace Domu umění včetně Moravské kaple, pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0



2974/79 RM 18
58/79
Personální záležitosti

Rada města


schvaluje

	
převod oddělení kontroly z odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti do přímé působnosti primátora s účinností od 1. 4. 2018

	

převod samostatného pracoviště „kontrolor-stížnosti“ z odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti do oddělení kontroly s účinností od 1. 4. 2018
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c)
převod samostatného pracoviště „interní auditor“ z odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti do přímé působnosti primátora s účinností od  1. 4. 2018

d)
převod samostatného pracoviště „vnitřní bezpečnost“ z odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti do přímé působnosti tajemníka s novým názvem  pracoviště „bezpečnostní manažer“ s účinností od 1. 4. 2018

e)
převod samostatného pracoviště „řízení kvality“ z odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti do odboru informatiky s účinností od 1. 4. 2018


2.
ruší



odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti s účinností od 1. 4. 2018 


3.
schvaluje


a)
převod personálního a mzdového oddělení z odboru kancelář tajemníka do přímé působnosti tajemníka s účinnosti od 1. 4. 2018

b)
převod 2 samostatných pracovišť „architekt“ odboru hlavního architekta a územního plánu do oddělení územního plánu odboru hlavního architekta a územního plánu s účinností od 1. 4. 2018

c)
převod pracovního místa „referent pro sídelní a krajinnou zeleň“ z oddělení územního plánu odboru hlavního architekta a územního plánu na samostatné pracoviště odboru hlavního architekta a územního plánu s účinností od 1. 4. 2018


4.
stanoví 



v souladu s § 102 odst. 2 písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 326,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa 
v Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo na VPP + 1 pracovní místo osobní asistentky náměstka s účinností od 1. 4. 2018


5.
schvaluje



v souladu s § 102 odst. 2 písm. m) zákona o obcích přílohu č.  2  Organizačního řádu Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1 až 4 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 4. 2018


Hlasování: 6-2-1







Ing. Radim Křupala   v.r.
primátor
Josef Stiborský   v.r.
náměstek primátora


