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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 10. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 25. 3. 2015


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 25. 3. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
Ing. Jana Onderková
Mgr. Marcela Poštulková
Ing. Lenka Grigarová 
pí Hana Fraňková
Ing. Milena Skazíková
Ing. Jiří Lehnert
p. Radomír Bittner
Hosté
Mgr. Jiří Kunz, notář
Ing. Ivana Jurečková -  IDIZ CZ s.r.o., příkazník
pí Bronislava Hertlová – ředitelka Zařízení školního stravování
Ing. Radek Filipczyk, ředitel MDPO a.s.




































281/10 RM 15
bod 2/10
Povodňová komise Statutárního města Opavy

Rada města


1.
jmenuje



pracovníka vztahů k veřejnosti a šéfeditora webových stránek města, odboru kanceláře primátora pana Mgr. Romana Konečného do povodňové komise Statutárního města Opavy ke dni 1. 4. 2015


2.
bere na vědomí

aktualizované složení povodňové komise Statutárního města Opavy : 
Bc. Martin Víteček, Mgr. Simona  Bierhausová, Ing. Roman Otipka,                      Ing.  Martina  Věntusová, Ing. Marie Vavrečková, Jiří Stehlík,   Bc. Jaroslav Vávra, Ing. Andrea Štenclová, Ing. Václav Seidler, Renata Zahradníková, Ing. Martin Fajka, Mgr. Lada Dobrovolná, Mgr. Roman Konečný




282/10 RM 15
bod 3/10
Veřejně prospěšné práce – MČ Milostovice – dodatek č. 1

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 30. 09. 2015 na Městské části Opava -  Milostovice

b)
dodatek č. 1 o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-VN-94/2014 (MMOPP00CX16O) uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným 
Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava 

 c)
Rozpočtové opatření č. 2015/47



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000087)
+ 66.300,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000087)
+ 11.700,00 Kč







Ve výdajích – městská část Milostovice



	
Veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0870,0002520000000)
+ 49.478,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0870,0002520000000)
+ 8.731,00 Kč





282/10 RM 15
bod 3/10


Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0870,0002520000000)
+ 12.369,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0870,0002520000000)
 + 2.183,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0870,0002520000000)
+ 4.453,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0870,0002520000000)
+ 786,00 Kč




283/10 RM 15
bod 4/10
Veřejně prospěšné práce – MČ Vávrovice

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 3 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 4. 2015 do 31.10. 2015 na Městské části Vávrovice

b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-VN-13/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (MMOPP00CX17J) uzavřenou  mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava 1, 
IČ  00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava 

 c)
Rozpočtové opatření č. 2015/48



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000084)
+ 232.050,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000084)
+ 40.950,00 Kč







Ve výdajích – městská část Vávrovice



	
Veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0840,0002520000000)
+ 173.172,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0840,0002520000000)
+ 30.560,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0840,0002520000000)
+ 43.293,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0840,0002520000000)
 + 7.640,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0840,0002520000000)
+ 15.585,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0840,0002520000000)
+ 2.750,00 Kč
284/10 RM 15
bod 5/10
HALA OPAVA a.s. – změna stanov (obchodní firmy)

Rada města



schvaluje 



změnu stanov společnosti HALA OPAVA a.s. se sídlem Opava, Předměstí, Žižkova 2904/8, PSČ: 747 07, IČ: 25840576, jejímž je Statutární město Opava jediným akcionářem, dle předloženého návrhu



285/10 RM 15
bod 6/10
Změna složení členů školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace


Rada města


1.
bere na vědomí




rezignaci Ing. Tomáše Kozelka na funkci člena školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace 


2. 
jmenuje


Mgr. Veroniku Bittovou do funkce člena školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. května 2015


286/10 RM 15
bod 7/10
Technické služby Opava s.r.o. – vyhodnocení úsporných opatření

Rada města



bere na vědomí


„Návrh úspor společnosti tak, aby došlo ke snížení ceny prací prováděných pro Statutární město Opava“ ze dne 3. 3. 2015 zpracovaný vedením společnosti Technické služby Opava s.r.o.



287/10 RM 15
bod 8/10
Spoluúčast Statutárního města Opavy na opravách památek v MPZ pro rok 2015

Rada města



schvaluje


a)
přijetí účelové dotace Ministerstva kultury ČR ve výši 200.000,- Kč z Programu regenerace MPR a MPZ na obnovu kulturních památek: skříň na barometr, parc. č. 186/1, k. ú. Opava - Město - oprava poškozených částí
a dům č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město - výměna oken boční 
a dvorní fasády, v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR 
a MPZ pro předložení zastupitelstvu města

287/10 RM 15
bod 8/10
b)
poskytnutí přijaté účelové dotace v celkové výši 200.000,- Kč na obnovu kulturních památek a to: 47.000,- Kč na opravu poškozených částí skříně 
na barometr, parc. č. 186/1, k. ú. Opava - Město ve vlastnictví Statutárního města Opavy a 153.000,- Kč na výměnu oken boční a dvorní fasády domu č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město ve vlastnictví Jana Illíka a Soni Illíkové, dále poskytnutí účelového příspěvku ve výši 32.603,- Kč jako spoluúčasti SMO na obnovu domu č. p. 114, Dolní nám. 5, k. ú. Opava - Město, v souladu s dotačním titulem Programu regenerace MPR a MPZ 
pro předložení zastupitelstvu města




  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z



V příjmech - odbor finanční a rozpočtový




Ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034054,0020,0002452000000)
 + 200.000,- Kč







Ve výdajích - odbor hlavního architekta a UP




Program regenerace MPZ účelová dotace a povinný příspěvek SMO vlastníkům předmětných kulturních památek 




(3322,5493,00034054,0080,0002452000000)
(3322,5493,00000000,0080,0002452000000)
(3322,5171,00034054,0050,0002452000000)

+153.000,- Kč
+32.603,- Kč
+47.000,- Kč



Odbor finanční a rozpočtový
Podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 32.603,- Kč



Změna účelového zdroje je vyhrazena Ministerstvu kultury



pro předložení zastupitelstvu města



288/10 RM 15
bod 9/10
Majetek ve správě TSO s.r.o. – pronájem NP v budově Městských lázní 
v Opavě

Rada města



schvaluje


a)
dohodu o ukončení (MMOPP009WMCJ) smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP00C7RFR) ze dne 25.04.2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009, společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 
746 01 Opava, IČ 64618188 a Olegem Peterkem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Řemeslnická 445, 747 64 Velká Polom, IČ 71916156


b)
dodatek č. 1 (MMOPP009WMBO) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP00BYOGX) ze dne 17.01.2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009, společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Jaroslavou Markovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání U Pošty 251/8, 746 01 Opava, IČ 44181701

289/10 RM 15
bod 10/10
Vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty dle smlouvy o závazku veřejné služby městské autobusové a trolejbusové dopravy za rok 2014

Rada města


1.
schvaluje



Informaci, že na základě vyúčtování skutečně prokazatelné ztráty Městského dopravního podniku Opava a.s. za rok 2014, je závazek Statutárního města Opavy vyplývající ze Smlouvy o závazku veřejné služby v městské autobusové a trolejbusové dopravě uzavřené na rok 2014, nižší o 151.951,00 Kč


2. 
schvaluje


  
Rozpočtové opatření č. 2015/49



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní přijaté vratky transferů




(2221,2324,00000000,0020,0009138000000)
 + 151.951,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 151.951,00 Kč




290/10 RM 15
bod 11/10
Rozpočtová opatření 2015

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2015/50



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Rekonstrukce ul. Gudrichovy  




(úprava položek)




(2212,6121,00000000,0220,0007904000000)
-   1.903.715,75 Kč



(2212,5171,00000000,0220,0007904000000)
+   1.903.715,75 Kč







ab)
Parter Olomoucká – Sokolovská - Vančurova  




(úprava položek + úprava výše finančních prostředků)




(2219,6121,00000000,0220,0007708000000)
-   634.486,20 Kč



(3745,5171,00000000,0220,0007708000000)
+   100.305,37 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+   534.180,83 Kč










290/10 RM 15
bod 11/10
b)
Rozpočtové opatření č. 2015/51



ve výdajích – odbor majetku města




neplánované platby – opravy a údržba komunikací




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
	 67.708,00 Kč









neplánované platby – oprava a údržba nemovité kulturní památky – skříň na barometr v Dvořákových sadech, Opava (smlouva MMOPP00A1EH4)




(3322,5171,00000000,0050,0002452000000)
+ 67.708,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2015/52



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR – Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel




(0000,4116,00027003,0020,0000000000000)
+ 36.300,00 Kč







ve výdajích – odbor informatiky




Výpočetní technika – Zajištění kompatibility agend Centrálního registru vozidel – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6171,5137,00027003,0170,0002528000000)
+ 36.300,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2015/53



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů – podpora hospodaření v lesích




(0000,4122,00000327,0020,0000000000037)
+ 207.840,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




Městské lesy Opava – účelový příspěvek na hospodaření v lesích – výchova lesních porostů do 40 let skutečného věku




(1039,5331,00000327,0050,0001002000037)
+ 207.840,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2015/54



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 4.045,00 Kč








ve výdajích – odbor majetku města




vratky přeplatků z minulých let – pronájmy pozemků - garážiště




(6409,5909,00000000,0052,0009049000000)
+ 2.003,00 Kč



vratky přeplatků z minulých let – TSO – správa pohřebišť - nájemné




(6409,5909,00000000,0790,0009235000000)
+ 543,60 Kč
290/10 RM 15
bod 11/10


vratky přeplatků z minulých let – TSO – správa pohřebišť – služby spojené s nájmem




(6409,5909,00000000,0790,0009236000000)
+ 1.498,40 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2015/55



ve výdajích – odbor rozvoje města a 
                     strategického plánování




úprava v souvislosti s vývojem plnění objednávky O/RMSP/0013/2014




Komárov – přístavba tělocvičny a zázemí ZŠ




(3313,6119,000000020,0140,0007978000000)
	 11.041,25 Kč




Kylešovice – U Hřiště – rekonstrukce hřiště




(3412,6119,00000020,0140,0007606000000)
+ 11.041,25 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2015/56



ve výdajích – odbor majetku města




neplánované platby – komunikace – opravy a údržba




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
	 46.901,00 Kč









neplánované platby – chodník - nové zadláždění zeleného pásu na ul. Purkyňova 




(2219,6121,00000000,0050,0001029000000)
+ 46.901,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2015/57



ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu




ostatní územní příprava a urbanistické studie




nákup ostatních služeb




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
	 59.109,00 Kč









zachování a obnova kulturních památek




nákup ostatních služeb




(3322,5169,0000000,0080,0000000000000)
+ 59.109,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2015/58



ve výdajích – odbor Kancelář primátora, samostatné pracoviště  




Akce města




Ostatní osobní výdaje




(3399,5021,00000000,0120,0001056000000)
+ 1.500,00 Kč








Nákup ostatní služeb




(3399,5169,00000000,0120,0001056000000)
	1.500,00 Kč












290/10 RM 15
bod 11/10
j)
Rozpočtové opatření č. 2015/59



ve výdajích - propagace města




Ostatní osobní výdaje




(2141,5021,00000000,0120,0002515000000)
+ 6.000,00 Kč








Nákup ostatních služeb




(2141,5169,00000000,0120,0002515000000)
	 6.000,00 Kč




291/10 RM 15
bod 12/10
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 

a)
finanční dotaci Okresní hospodářské komoře Opava se sídlem Nádražní okruh 695/27, 746 01 Opava, IČ 47673320, na výrobu cen Merkurova křídla, ve výši 20.000,00 Kč 


b)
finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, na zajištění sportovní a tréninkové činnosti dětí a mládeže v rámci oddílů v roce 2015, ve výši 200.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
 

c)
finanční dotaci Radioklubu Opava se sídlem Sluneční 1989/13, 746 01 Opava, IČ 27013235, na náklady související s pořádáním Mistrovství republiky mladých radiotechniků Opava 2015, ve výši 20.000,00 Kč 


d)
finanční dotaci Asociaci studentů a přátel Slezské univerzity, se sídlem Bezručovo nám. 1150/13, 746 01 Opava, IČ: 47811838 na náklady související s pořádáním akce Opavský majáles Slezské univerzity 2015, ve výši 50.000,00 Kč 


292/10 RM 15
bod 13/10
Schválení smlouvy a schválení modelových smluv (granty 2015)

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00CX1A4, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností LIBRI, spol. s r.o. se sídlem Neklanova 109/27, Vyšehrad, 128 00 Praha 2, IČ 48110396, zastoupenou PhDr. Karlem Žaloudkem, jednatelem, na vydání knihy Liechtensteinové. Historie a sídla knížecího rodu, ve výši 10.000,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2015/60



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
	 10.000,00 Kč

292/10 RM 15
bod 13/10


LIBRI, spol. s r.o.




(3314,5213,00000000,0020,0000298000000)
+10.000,00 Kč






2. 
schvaluje

a)
smlouvu MMOPP00CX133, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Triatlon Teamem Opava se sídlem Fügnerova 825/44, 747 05 Opava 5, IČ 22831843, zastoupeným Renátou Foltysovou, předsedkyní, na projekt Mlynman, ve výši 20.000,00 Kč, jako tzv. modelovou smlouvu dle čl.V, odst.1 Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv pro granty sportovní 


b)
smlouvu MMOPP00CX14Y, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Jindřiškou Tyranovou se sídlem 17.listopadu 902/13, 747 06 Opava 6, IČ 87092581, na pravidelnou zájmovou činnost Roses, ve výši 30.000,00 Kč, jako tzv. modelovou smlouvu dle čl.V, odst.1 Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv pro granty kulturní 


c)
smlouvu MMOPP00CX15T, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským gymnáziem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava, IČ 47813075, zastoupeným Ing. Miladou Pazderníkovou, ředitelkou, na projekt Emise, ve výši 33.500,00 Kč, jako tzv. modelovou smlouvu 
dle čl.V, odst.1 Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv pro granty EWO a ŽP


d)
Rozpočtové opatření č. 2015/61



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300230000)
	 20.000,00 Kč









Triatlon Team Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000309230000)
+ 20.000,00 Kč








kulturní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000200230000)
	 30.000,00 Kč









Jindřiška Tyranová




(3421, 5212,00000000,0020,0000349230000)
+ 30.000,00 Kč








granty EWO a ŽP




(6409,5901,00000000,0020,0000500230000)
	 33.500,00 Kč









Slezské gymnázium Opava




(3121,5339,00000000,0020,0000463230000)
+ 33.500,00 Kč




293/10 RM 15
bod 14/10
Projekt destinační management - Smlouva na realizaci propagační kampaně k akci Otevírání turistické sezóny v Opavském Slezsku 2015

Rada města


1. 
bere na vědomí



výsledky výběrového řízení na zpracovatele propagační kampaně k akci Otevírání turistické sezony v turistické oblasti Opavské Slezsko a výsledné pořadí uchazečů dle důvodové zprávy


2.
schvaluje



smlouvu (MMOPP00GD2ZS) na realizaci propagační kampaně k akci Otevírání turistické sezony v Opavském Slezsku uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a firmou Bílý Medvěd Public Relations, Roubalova 36, 602 00, Brno, 
IČ: 64511324 zastoupenou Pavlou Střechovou, jednatelkou



294/10 RM 15
bod 15/10
Majetek ve správě TSO s.r.o. – provozní řád Parkovacího domu v Opavě

Rada města


1.
bere na vědomí



Provozní řád Parkovacího domu v Opavě, s účinností od 01. 04. 2015 

2. 
schvaluje



přílohu č. 1 o ceně parkovného, Provozního řádu Parkovacího domu 
v Opavě, s účinností od 01. 04. 2015




295/10 RM 15
bod 16/10
Opavské kulturní léto 2015 - smlouva


Rada města


1.
schvaluje


smlouvu o realizaci projektu s názvem „Opavské kulturní léto 2015“ (MMOPP00GD31B) mezi statutárním městem Opava se sídlem - Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Martinem Žižlavským s místem podnikání - Krnovská 45, 746 01 Opava, IČ 65518161






295/10 RM 15
bod 16/10
2.
uděluje


výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Martinu Žižlavskému v rámci realizace městské akce Opavské kulturní léto v následujících termínech:
08. 7. 2015 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
15. 7. 2015 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
	22. 7. 2015 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
	29. 7. 2015 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)




296/10 RM 15
bod 17/10
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – Opavský majáles 2015 a SELEbration MGO (ukončení školního roku)



Rada města



uděluje


a)
výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných 
činností Asociaci studentů a přátel Slezské univerzity, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, při pořádání akce Opavský majáles 2015, která proběhne dne 30. 4. 2015 v Městských sadech v Opavě, a to 
do 24.00 hodin  


b)
výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Anně Klimešové, 746 01 Opava, při pořádání akce SELEbration (školní akce Mendelova gymnázia u příležitosti ukončení školního roku), která proběhne 30. 6. 2015 v areálu U Chovatelů, Bílovecká 1181/182, 
746 06 Opava, a to do 23.00 hodin




297/10 RM 15
bod 18/10
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
s názvem „SFC – víceúčelová hala a hřiště“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „SFC – víceúčelová hala a hřiště“ – v rozsahu dle důvodové zprávy a zadávací dokumentace upraveny o tyto body:
	lhůta pro podání nabídek - do 21. 04. 2015 do 10.30 hod

zadavatel požaduje poskytnutí jistoty dle § 67 ZVZ ve výši 300.000,00 Kč
	zadavatel požaduje prokázat minimálně 2 obdobné stavební práce jako celek – sportovní hala nebo tělocvična o finančním objemu min. 6,5 mil Kč bez DPH za každou takovou obdobnou zakázku 
	vypuštění požadavku na 2 referenční stavby obdobného charakteru – demolice objektu o finančním objemu min. 1,5 mil. Kč bez DPH/stavba


297/10 RM 15
bod 18/10
2. 
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková  
2.  Ing. Martin Chalupski
3.  Ing. Lukáš Kovařík


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. pan Milan Němec


c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace 
dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Marek Veselý
3. Ing. Lukáš Kovařík
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Renata Cvancigerová


d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Bc. Martin Víteček
2.  Mgr. Simona Horáková 
3.  pan Milan Němec
4.  Ing. Radka Šabatková
5.  Ing. Martin Chalupski




298/10 RM 15
bod 19/10
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Poskytnutí střednědobého revolvingového úvěru Statutárnímu městu Opava do výše 150 mil. Kč“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Poskytnutí střednědobého revolvingového úvěru Statutárnímu městu Opava do výše 150 mil. Kč“ – v rozsahu dle upravené zadávací dokumentace a důvodové zprávy 








298/10 RM 15
bod 19/10
b)
dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky 
a k prokázání kvalifikace:
1.	Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, 
IČ: 45244782
2.	Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350
3.	Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1,
IČ: 45317054
4.	Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Nusle, 
IČ: 49240901
5.	Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, 
IČ: 25083325



2. 
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek a v souladu s § 74, odst. 1 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1. Bc. Martin Víteček
2. Ing. Lukáš Kovařík
3. Ing. Tomáš Navrátil
4. Ing. Libor Pěčonka
5. Ing. Bohumil Křempek
6. Ing. Lumír Měch
7. MUDr. Marián Staňo
8. Ing. Rudolf Chamráth
9. Ing. Pavla Brady
10. Mgr. Ing. Gabriela Mathiasová
11. Ing. Miroslav Drössler


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek a v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1. pan Milan Němec
2. pan Adam Ludvík Kwiek
3. Ing. Radim Křupala
4. Ing. Vladimír Javorský
5. Ing. Ondřej Tůma
6. pan René Holuša
7. Ing. Marek Veselý
8. Ing. Vojtěch Turek
9. pan Pavel Stehlík
10. Ing. Pavel Kořízek
11. Ing. Lenka Grigarová




299/10 RM 15
bod 20/10
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „ŠJ Otická – stavební úpravy kuchyně“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ŠJ Otická – stavební úpravy kuchyně“, v rozsahu dle zadávací dokumentace 
a důvodové zprávy rozšířené o 3 firmy k oslovení (PROMOS – trading s.r.o., LAKAR GAMA s.r.o., CHLAZENÍ SERVIS s.r.o.) 

299/10 RM 15
bod 20/10
2. 
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení ve složení:
	Ing. Jana Onderková
	paní Bronislava Hertlová

Mgr. Simona Horáková



b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Radka Šabatková
	Ing. Martin Chalupski
	Mgr. Simona Bierhausová



300/10 RM 15
bod 21/10
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem „ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)“ – v rozsahu dle důvodové zprávy a zadávací dokumentace pozměněny tyto body:
- požadavek na prokázání stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění, prací jako celek, jejíž finanční objem byl alespoň 10.000.000,00 Kč bez DPH, za každou stavbu; zadavatel požaduje prokázat minimálně 3 takové stavební práce obdobného charakteru realizované za posledních 5 let
- požadavek na nejvyšší dosažené vzdělání stavbyvedoucího – VŠ


2. 
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková  
2.  Ing. Martin Chalupski
3.  paní Hana Fraňková


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. Ing. Milena Skazíková


c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace 
dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková
2.  Ing. Renata Cvancigerová
3.  Ing. Andrea Štenclová
4.  Mgr. Simona Horáková
5.  Mgr. Dalibor Halátek
300/10 RM 15
bod 21/10
d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Radka Šabatková
2.  Rostislav Onderka 
3.  Ing. Eva Slaměnová
4.  Mgr. Simona Bierhausová
5.  Ing. Bc. Martin Dostál



301/10 RM 15
bod 22/10
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
s názvem „ZŠ Kylešovice – U Hřiště (zateplení + výměna oken)“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 27 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „ZŠ Kylešovice – U Hřiště (zateplení + výměna oken)“ – v rozsahu dle důvodové zprávy a zadávací dokumentace pozměněny tyto body:
- požadavek na prokázání stavebních prací obdobného charakteru jako je předmět plnění, prací jako celek, jejíž finanční objem byl alespoň 15.000.000,00 Kč bez DPH, za každou stavbu; zadavatel požaduje prokázat minimálně 3 takové stavební práce obdobného charakteru realizované za posledních 5 let
- požadavek na nejvyšší dosažené vzdělání stavbyvedoucího – VŠ


2. 
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková  
2.  Ing. Martin Chalupski
3.  Ing. Milena Skazíková


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. paní Hana Fraňková


c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace 
dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková
2.  Ing. Renata Cvancigerová
3.  Ing. Andrea Štenclová
4.  Mgr. Simona Horáková
5.  Mgr. Dalibor Halátek






301/10 RM 15
bod 22/10
d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Radka Šabatková
2.  Rostislav Onderka 
3.  Ing. Eva Slaměnová
4.  Mgr. Simona Bierhausová
5.  Ing. Bc. Martin Dostál




302/10 RM 15
bod 23/10
Výběrová řízení na byty

Rada města


1.
schvaluje 



pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:

Byt č. 10 velikosti 3+1 na adrese Hrnčířská 9 v Opavě
      1. Jakub Michalovský, trvale bytem Přerovecká 36A, Suché Lazce
      2. Roman Bilý, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      3. Veronika Janošíková, trvale bytem Milady Horákové 10, Opava
      4. Karina Červeňáková, trvale bytem Nádražní okruh 9, Opava
      5. Johana Danišová, trvale bytem Na Pastvisku 14, Opava
      6. Michaela Horváthová, trvale bytem Ratibořská 53, Opava
      7. Radim Lhotský, trvale bytem Palackého 10, Opava
       


      Byt č. 7 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15A v Opavě
      1. Judita Žigová, trvale bytem Růžová 4, Karviná	
 2. Veronika Janošíková, trvale bytem Milady Horákové 10, Opava
      3. Nella Onderová, trvale bytem Na Pomezí 63, Opava
      4. Jakub Michalovský, trvale bytem Přerovecká 36A, Suché Lazce
 5. Daniel Seeman, trvale bytem Joži Davida 29B, Opava
      6. Simona Kucharczyková, trvale bytem Sokolovská 9, Opava
      7. Květoslava Kucharczyková, trvale bytem Sokolovská 9, Opava
      8. Michaela Horváthová, trvale bytem Ratibořská 53, Opava


Byt č. 5 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 13 v Opavě
 1. Veronika Janošíková, trvale bytem Milady Horákové 10, Opava
 2. Nella Onderová, trvale bytem Na Pomezí 63, Opava
      3. Jakub Michalovský, trvale bytem Přerovecká 36A, Suché Lazce
      4. Judita Žigová, trvale bytem Růžová 4, Karviná
 5. Květoslava Kucharczyková, trvale bytem Sokolovská 9, Opava
      6. Simona Kucharczyková, trvale bytem Sokolovská 9, Opava
      7. Igor Žiga trvale bytem, Havlíčkova 5, Opava
      8. Radim Lhotský, trvale bytem Palackého 10, Opava
      9. Michaela Horváthová, trvale bytem Ratibořská 53, Opava
    10. Marie Korponaiová, trvale bytem Družstevní 219, Otice
    11. Muhamed Kurtishi, trvale bytem Kolářská 1, Opava
    12. Pavla Škrobánková, trvale bytem  Vodní 3, Opava
   


Byt č. 4 velikosti 1+1 na adrese Jateční 10 v Opavě
1. Daniel Seeman, trvale bytem Joži Davida 29B, Opava
2. Igor Žiga, trvale bytem, Havlíčkova 5, Opava
       3. Patrik Kácal, trvale bytem Antonína Sovy 30, Opava
       4. Růžena Víchová, trvale bytem Mánesova 6, Opava
       5. Jan Elstner, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      
302/10 RM 15
bod 23/10

Byt č. 8 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
1. Jan Elstner, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
2. Petr Červený, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
3. Sebastian Skřivánek, trvale bytem Nám. Sv. Hedviky 11, Opava
4. Muhamed Kurtishi, trvale bytem Kolářská 1, Opava


2.
schvaluje


uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu uvolněnému bytu s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil 
na prvním místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy 
na konkrétní uvolněný byt    




303/10 RM 15
bod 24/10
Bytové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


snížení výše kauce z 5.000,00 Kč na 2.000,00 Kč pro nájemce ubytovací jednotky č. 11 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě-Komárově p. Bohuslava Janečka


2.
neschvaluje


žádost o finanční odškodnění nájemce bytu č. 11 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě p. Ing. Ondřeje Baiera v bodech :
	 navrácení měsíční platby internetového připojení ve výši 363,00 Kč

 kompenzaci poloviny školného ve výši 2.600,00 Kč
 kompenzaci dopravného do zaměstnání ve výši 1.280,00 Kč
	 kompenzace čerpání dovolené, stěhování, úklid, psychická újma ve výši 3.000,00 Kč




304/10 RM 15
bod 25/10
Smlouva o výpůjčce – Policie ČR   

Rada města



schvaluje  


smlouvu o krátkodobé výpůjčce budovy MMOPP00DG7K8 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje se sídlem 30.dubna 1682/24, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75151502, zastoupeným 
plk. Mgr. Tomášem Kuželem, ředitelem (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)





305/10 RM 15
bod 26/10
Pořadí žadatelů – Mezi Trhy 6, Opava  


Rada města



schvaluje


pořadí žadatelů pro uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který je situován v 1 PP a 1 NP budovy č.p. 136 a 137, objekty 
k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 605 a 607, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, 
na adrese Mezi Trhy 6, Opava

	   Erhard Stošek se sídlem Opavská 109/97, 747 21 Kravaře,             IČ 41041038, navrhovaná výše nájmu 180.000,00 Kč/rok bez DPH
	   Bedřich Pola se sídlem Kamenec 28, 747 74 Holasovice,                IČ 73273333, navrhovaná výše nájmu - dle podmínek SMO
	   RELAXAČNÍ A SPORTOVNÍ ZÓNA s.r.o. se sídlem U Soudu 6199/25, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 03422445, navrhovaná výše nájmu 180.000,00 Kč/rok bez DPH



306/10 RM 15
bod 27/10
Záměry pronájmů   

Rada města


1.
schvaluje  

a)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 350, objekt k bydlení, která je součástí pozemku     parc.č. 510, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, to vše zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město 
(na adrese Hrnčířská 13, Opava)


b)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 350, objekt k bydlení, která je součástí pozemku     parc.č. 510, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, to vše zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město 
(na adrese Hrnčířská 13, Opava)


c)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 351 a 346, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 509 a 507/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, to vše zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město (na adrese Hrnčířská 15 a 15a, Opava)


d)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 152, objekt k bydlení, která je součástí pozemku     parc.č. 164/3, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, to vše zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město 
(na adrese Horní náměstí 27, Opava)     


e)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 150, objekt k bydlení, která je součástí pozemku     parc.č. 164/4, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, to vše zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město 
(na adrese Horní náměstí 28, Opava)
306/10 RM 15
bod 27/10
f)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 PP a 1 NP budovy č.p. 150, objekt k bydlení, která je součástí pozemku     parc.č. 164/4, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, to vše zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město 
(na adrese Horní náměstí 28, Opava)


g)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 148 a 149 , objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 164/6 a 164/5, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, to vše zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město (na adrese Horní náměstí 30 a 29, Opava)


h)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 143, objekt k bydlení, která je součástí pozemku     parc.č. 308, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, to vše zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město (na adrese Horní náměstí 33, Opava)


i)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 136, objekt k bydlení, která je součástí pozemku     parc.č. 605, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, to vše zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město 
(na adrese Mezi Trhy 4, Opava)


j)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 2787 a 2788 , objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 243 a 239, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, to vše zapsané na  LV č. 3618, katastrální území                 Opava – Předměstí (na adrese Krnovská  28 a 30, Opava)


k)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu ve 2 NP budovy č.p. 132, objekt k bydlení, která je součástí pozemku     parc.č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, to vše zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město 
(na adrese Horní náměstí 47, Opava)


l)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání  dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 2566, objekt k bydlení, která je součástí pozemku   parc.č. 2626/219, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, to vše zapsané na  LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí   (na adrese Hobzíkova 33, Opava)


k)
záměr pronájmu části prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 2080, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 2890/89, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, to vše zapsané na  LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (na adrese Jateční 8a, Opava)


2.
ukládá


odboru majetku města MMO zveřejnit záměry pronájmu dle bodu 1 tohoto usnesení včetně zadávacích podmínek (doba nájmu – 5 let, výše a účel nájmu, kauce, výpovědní lhůta) s termínem podání nabídek do 30.4.2015


T: ihned
Z: odbor majetku města MMO



307/10 RM 15
bod 28/10
Žádost o zápis do evidence zemědělského podnikatele

Rada města



souhlasí



se zápisem příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem 
Skřipov 110, 747 45, IČ 00849669, do evidence zemědělského podnikatele


308/10 RM 15
bod 29/10
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGPIL) ke smlouvě o právu provést stavbu 
a smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 51/2012/PRI (MMOPP00B10HD) mezi Povodím Odry, s.p., Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava 1, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a Statutárním městem Opava na prodloužení platnosti smlouvy v rámci akce „Zlatníky 
– splašková kanalizace“, pro předložení zastupitelstvu města



309/10 RM 15
bod 30/10
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje

a)
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDLZ1) mezi Ervínem Novákem bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace a vtokového objektu v pozemku parc.č. 1866 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu „Kylešovice – Na Dolní hrázi - odvodnění“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč včetně DPH, pro předložení zastupitelstva města 

b)
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GD42Z) mezi společností Praha West Investment k.s. se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, 
IČ 25672096, zastoupenou společností Globus, spol. s r.o. se sídlem Kostelecká 822/75, 196 00 Praha 9 – Čakovice, IČ 47125497, zastoupenou Gerhardem Schuhem, jednatelem a Robertem Hendrikem Pohlem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění podzemního vedení veřejného osvětlení včetně 1 ks svítidla veřejného osvětlení do pozemků parc.č. 2875/13, 2875/88 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Osvětlení cesty pro pěší: most ČD - Globus“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH v platné výši, pro předložení zastupitelstva města
309/10 RM 15
bod 30/10
c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1EIZ) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Romanem Schaffartzikem bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky a plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 31/1 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Stavební úpravy bývalé stodoly se změnou využití na objekt k bydlení s ordinací“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1FZF) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem pro umístění  podzemního vedení kanalizace do pozemků parc.č. 2326/3, 2308/16, 2308/12 v k.ú.  Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, ul. Ratibořská – rekonstrukce kanalizace“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


e) 
dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla, (MMOPP00A1ETG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou Ing. Janem Tlolkou, ředitelem kanalizací pro umístění podzemního vedení kanalizace na pozemku parc.č. 2326/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy ve stávající trase v rámci stavby "Opava, ul. Ratibořská – rekonstrukce kanalizace“  to je ve vzdálenosti vnějšího líce potrubí menší než 0,5m od hrany obrubníků s tím, že v případě nutnosti opravy či výměny předmětných obrubníků nebudou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. požadovat jejich vymístění mimo zákonem stanovené ochranné pásmo kanalizace


f) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00DZRVY) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Jane Šinou bytem Opava 
pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 702 v k.ú.  Komárov u Opavy, umístění podzemního telekomunikačního vedení a přeložky veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 339/2 v k.ú. Komárov u Opavy, umístění obratiště na pozemku parc.č. 702 v k.ú. Komárov u Opavy a umístění chodníku, účelové komunikace a přeložky kontejnerového stání na pozemcích parc.č. 702, 339/1 a 339/2 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Komárovské zahrady“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy







310/10 RM 15
bod 31/10
Dodatek č. 21 ke smlouvě o správě o údržbě nemovitého a movitého majetku s Technickými službami Opava s.r.o.  

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 21 (MMOPP00A1EO5) 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 Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající  
Mgr. Daliborem Halátkem, jednatelem společnosti



311/10 RM 15
bod 32/10
Darovací smlouva – Armáda spásy Česká republika (Samaritán)

Rada města



schvaluje



darovací smlouvu MMOPP009KPFV mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Armáda spásy 
v České republice, z. s., se sídlem Petržílkova 2565/23, Stodůlky,158 00 Praha, IČ: 40613411, zastoupeným Gerhardem Karhanem, ředitelem Centra sociálních služeb Samaritán



312/10 RM 15
bod 33/10
Úhrada závazku

Rada města


1.
bere na vědomí


  a)
smlouvu, MMOPP00CFDKW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.,  primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 

  b)
výzvu Moravskoslezského kraje ze dne 10.03.2015 k poskytnutí dotace v celkové výši 2.882.844,00 Kč 


  2.
schvaluje

  a)
Rozpočtové opatření č. 2015/62







ve výdajích – odbor sociálních věcí




podpora sociálních služeb

312/10 RM 15
bod 33/10


neinvestiční transfery krajům




(4374,5323,00000000,0040,0000000000000)
 + 2.216.650,00 Kč








podpora sociálních služeb




neinvestiční transfery krajům




(4374,5323,00000000,0040,0000000000000)
+ 169.275,00 Kč








podpora sociálních služeb




neinvestiční transfery krajům




(4344,5323,00000000,0040,0000000000000)
+ 496.919,00 Kč








podpora sociálních služeb




nespecifikované rezervy




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
- 2.882.844,00 Kč
 


313/10 RM 15
bod 34/10
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


1. 
bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 

2.
souhlasí


se zveřejněním hlasování členů RMO v číselném formátu v usnesení RMO od příští rady města



314/10 RM 15
bod 35/10
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 05. 03. 2015 
do 19. 03. 2015









315/10 RM 15
bod 38/10
Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2014

Rada města



schvaluje



Rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2014 dle tabulky FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2014


a)
Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2014 ze ZBÚ




(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 86.766.365,32 Kč



(0000,8115,33112233,0000,0000000000000)
 + 35.237,88 Kč



(0000,8115,33513233,0000,0000000000000)
 + 199.668,99 Kč



(0000,8115,33514013,0000,0000000000000)
+ 217.988,50 Kč







ve výdajích




dle přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2014
 + 87.001.272,19 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 97.884.666,68 Kč


ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Tvorba fondu rezerv – vratka půjčených prostředků (dofinancování investiční akce Tělocvična Komárov)


MD
236 0200
(0000,8115,000000110,0000,000000000000)
- 4.000.000,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO – vratka půjčených prostředků (dokrytí sociálních grantů)




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 1.750.000,00 Kč



Rezerva FARO na splátku jistiny úvěru v roce 2015 a 2016




(6409,5901,00000120,0020,0009965000000
       + 85.000.000,00 Kč



Dopravní podnik – účelová investiční dotace




(3522,6313,00000120,0020,0001005000000)
+ 1.800.000,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 4.666,68 Kč







Ve výdajích – odbor školství




Investiční příspěvek Zařízení školního stravování Otická




(3141,6351,00000120,0030,0001002000033)
+ 5.330.000,00 Kč






 pro předložení zastupitelstvu města


316/10 RM 15
bod 40/10
Pořadí žadatelů o pronájem, smlouva o nájmu -  Restaurace Domu umění  


Rada města



neschvaluje


pořadí žadatelů pro uzavření smlouvy o nájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple, která je situovaná v 1 PP a 1 NP budovy č.p. 417, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 348, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, na adrese Pekařská 12, Opava - Dům umění

	   HCP CZ s.r.o. se sídlem Karafiátová 575/5, 746 01 Opava – Jaktař,               IČ 26819775,   navrhovaná výše nájmu 168.000,- Kč/rok bez DPH
	   Iva Horová se sídlem Na pomezí 787/30, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ 44196482, navrhovaná výše nájmu 180.000,- Kč
	   Simona Lárišová se sídlem Nákladní 902/63, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 64607852, navrhovaná výše nájmu 132.231,- Kč/rok bez DPH
	   Kateřina Vltavská, bytem Slezská 38/75, 747 05 Malé Hoštice, 
IČ 73273261 (přerušená živnost - mateřská dovolená), navrhovaná výše nájmu 160.000,- Kč/rok
	   Lenka Vičíková se sídlem Ovocná 938/50, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 73935352, navrhovaná výše nájmu 121.200,- Kč/rok





317/10 RM 15
bod 41/10
Technické služby Opava, s.r.o.

Rada města



bere na vědomí


informaci Mgr. Dalibora Halátka jednatele TSO s.r.o. a  Ing. Lukáše Kovaříka, jednatele TSO s.r.o. o skutečnosti, že na základě doporučení dozorčí rady ze dne 8. 3. 20105 bude odvolán z funkce ředitele společnosti Technických služeb Opava s.r.o. pan Aleš Žižlavský a následně bude pověřen řízením společnosti  do doby ukončení výběrového řízení na pozici ředitele společnosti




318/10 RM 15
bod 42/10
Městské lesy Opava, příspěvková organizace 

Rada města


1.
odvolává  


Ing. Reného Binara, nar. 16. 10. 1974, bytem Skřipov 136, PSČ: 747 45, z vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava, se sídlem Skřipov 110, PSČ: 747 45, IČ: 00849669

318/10 RM 15
bod 42/10
2.
ukládá


Bc. Martinu Vítečkovi, primátorovi, aby zajistil doručení písemného odvolání z vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava dle bodu 1 tohoto usnesení Ing. René Binarovi, řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Opava


3.
pověřuje


Ing. Petru Schwallerovou, nar. 23. 7. 1964, bytem Skřipov 26, PSČ: 747 45, zaměstnankyni příspěvkové organizace Městské lesy Opava, řízením příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, 
PSČ: 747 45, IČ: 00849669, a to na dobu určitou počínaje dnem následujícím po dni, kdy skončí výkon práce Ing. Reného Binara na vedoucím pracovním místě ředitele této příspěvkové organizace, a konče dnem předcházejícím dni, kdy bude na základě výběrového řízení 
na vedoucí pracovní místo ředitele této příspěvkové organizace jmenován nový ředitel, resp. konče dnem předcházejícím dni faktického nástupu nového ředitele na dané vedoucí pracovní místo


4. 
pověřuje


primátora Bc. Martina Vítečka, aby do příštího zasedání rady města předložil více návrhů řešení efektivnějšího hospodaření Městských lesů Opava 
T: 8.4.2015
Z: primátor


319/10 RM 15
bod 43/10
Městský dopravní podnik Opava, a.s. 

Rada města


1.
doporučuje


Zastupitelstvu Statutárního města Opavy, 
aby v souladu s § 84 odst. 2 písm. g) zákona o obcích navrhlo odvolání Ing. Radka Filipczyka, nar. 21. 1. 1969, bytem Ostrava, Moravská Ostrava, U parku 2644/8, PSČ: 702 00, z funkce člena (předsedy) představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Opava, Kylešovice, Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06, IČ: 64610250, jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava


2.
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: 


uděluje 

a)
pokyn dle § 51 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích orgánům společnosti Městského dopravního podniku Opava, a.s. bezodkladně odvolat Ing. Radka Filipczyka z funkce ředitele MDPO a.s.
319/10 RM 15
bod 43/10
b)
pokyn dozorčí radě společnosti MDPO a.s. prověřit zakázku na pořízení odbavovací a informačního systému cestujících městské hromadné dopravy dodaného firmou EMTest ČR, s.r.o. 




320/10 RM 15
bod 44/10
Slezského divadla Opava, p.o. 

Rada města


1.
vyhlašuje


výběrové řízení na pozici ředitele Slezského divadla v Opavě, p.o.

2.
ukládá


Mgr. Daliboru Halátkovi, náměstku primátora města připravit zadání výběrového řízení na pozici ředitele Slezského divadla v Opavě, p.o. 
a složení výběrové komise 


T: 8. dubna 2015
Z: Mgr. Halátek



321/10 RM 15
45/10
Smlouva o nájmu -  Restaurace Domu umění  včetně Moravské kaple


Rada města


1.
bere na vědomí


písemnou žádost Gastro Svačina s.r.o. se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 03876799 ze dne 16.3.2015 


2.
schvaluje


smlouvu o nájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple MMOPP00DG7L3 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Gastro Svačina s.r.o. se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava IČ 03876799, zastoupenou Radimem Svačinou, jednatelem společnosti (prostor na adrese 
Pekařská 12, Opava – Dům umění)








                   Bc. Martin Víteček 	  v.r.                                       Mgr. Simona Bierhausová   v.r.
               primátor			               	                                           1. náměstkyně primátora


