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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 11. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 8. 4. 2015


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 8. 4. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
p. Milan Němec
Tajemník MMO
omluven
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Ing. Radka Honková
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Bc. Silvie Vltavská
Ing. Jiří Elbl
Ing. Jana Onderková
Ing. Jiří Lehnert
Mgr. Marcela Poštulková
Ing. Milena Skazíková
pí Hana Fraňková
Mgr. Renata Mrákotová
pí Ruth Hrbáčová
p. Radomír Bittner
Ing. Aleš Bořecký
p. Martin Koky

Hosté
p. Petr Mikeska, vedoucí RHS TSO s.r.o.
Ing. Martin Girášek, technický náměstek TSO s.r.o.



























322/11 RM 15
bod 1/11
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
nájemní smlouvu PID MMOPP00EDQK5 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Jiřím a Sonjou Bokišovými, panem  Jaroslavem Němcem, panem Martinem Němcem, panem Ondřejem Němcem, a paní Alenou Tesařovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 470 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 9.275,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


b)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00EDQL0 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Jiřím a Sonjou Bokišovými, panem  Jaroslavem Němcem, panem Martinem Němcem, panem Ondřejem Němcem, a paní Alenou Tesařovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc.č. 471/1 – zahrada, a parc.č. 471/2 – zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 
ve výši 14.490,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


c)
nájemní smlouvu PID MMOPP00EDQ7Y mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Tomášem Leksem, paní Olgou Kusákovou, panem Jiřím Klímou, manžely Františkem a Zuzanou Metelkovými, paní Květoslavou Bekovou, manžely Karlem a Lenkou Růžičkovými a paní Danielou Soškovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1552/1 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy , za cenu ve výši 10.780,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


d)
nájemní smlouvu PID MMOPP00EDQJA mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Ladislavem Grossmanem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 16 – zastavěná plocha 
a nádvoří, a část pozemku parc.č. 17/1 – ostatní plocha, vše k.ú.  Jaktař, dle zákresu ve snímku katastrální mapy k.ú. Kateřinky u Opavy , za cenu 
ve výši 52.350,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   





2.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDR1L 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Jiřím Tylšarem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/443 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQGP
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Karlem Laníkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/139 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   
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c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQIF
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Janou Fitzkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/66 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQEZ
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Irenou Raabovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2890/278 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQD4
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Janem Krejčířem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2382/10 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQHK
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Aloisem a Hildegardou Harazimovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 60/14 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQUR
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Vlastimilem Vránou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1708 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   


h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDR9H
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely 
JUDr. Václavem a Marií Kolářovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. st. 1669 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)  

i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDRB7
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a PhDr. Karlem Furlagou, CSc. jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. st. 1678 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)  

j)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDRAC
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Otmarem a Marií Kremserovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. st. 1705 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)  

k)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDRES
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Alenou Widlovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 60/18 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, za cenu 
ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  
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l)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDRDX
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Josefem a Annou Stoklasovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 60/20 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  

m)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDRFN
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Václavem a Evou Škrobánkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 60/6 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  

n)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDRGI
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Ludvíkem a Janou Matýskovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 60/2 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  

o)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQZ2
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Michalem Koňaříkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/318 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   


p)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQY7
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Robertem Borunským jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/110 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   


q)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDQUR
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Davidem Stromským jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/50 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   


r)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDR0Q
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Ivo Exnerem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/132 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   




3.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1074 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 277/8 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2702/323 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 509/2 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
322/11 RM 15
bod 1/11
e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2382/4 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemků pod garážemi parc.č. 2172/186 – zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2172/204 – zastavěná plocha a nádvoří, 
oba k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 553/11 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 553/13 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/180 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

j)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 824/2 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

k)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/165 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

l)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/78 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí




4.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2540/13 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 88/5 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí




5.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1853/21 – zahrada, a pozemků 
pod garážemi parc.č. 1853/13 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1853/14 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1853/15 - zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 1853/16 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1853/17
- zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 1853/22 - zastavěná plocha 
a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje podílu o velikosti 3134/10000 pozemku parc.č. 574/27 
– zastavěná plocha a nádvoří, a pozemků parc.č. 574/23 – ostatní plocha, 
a parc.č. 574/31 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava – Předměstí


c)
záměr prodeje podílu o velikosti 5986/10000 pozemku parc.č. 574/28 
– zastavěná plocha a nádvoří, a pozemků parc.č. 574/24 – ostatní plocha, parc.č. 574/32 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku  parc.č. 574/25 – ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2530/233 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2530/815 – zastavěná plocha a nádvoří parc.č. 2530/235 – zahrada a pozemků pod garážemi parc.č. 2530/503 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2530/502 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2530/501 
- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2530/500 - zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc.č. 2530/499 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí
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f)
záměr prodeje podílů o velikosti 1/6 pozemků parc.č. 2530/232 – zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2530/814 – zastavěná plocha a nádvoří, 
vše k.ú. Opava – Předměstí

g)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2530/813 – zastavěná plocha a nádvoří, 
a parc.č. 2530/824 – zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí




6.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1885/3 - zahrada, a části pozemku parc.č. 1885/1 - zahrada, oba k.ú.  Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1249 - zahrada, k.ú.  Kylešovice, 
dle zákresu ve snímku katastrální mapy


c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 10/3 – zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc.č. 10/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.  Držkovice, 
dle zákresu ve snímku katastrální mapy

d)
záměr směny části pozemku parc.č. 8/2 – trvalý travní porost, pozemku parc.č. 201/12 – ostatní plocha ostatní komunikace, za část pozemku  parc.č. 9/2 – zahrada, část pozemku parc.č. 8/4 – trvalý travní porost, k.ú. Milostovice, dle zákresu ve snímku katastrální mapy


e)
záměr vypořádání spoluvlastnických podílů pozemku parc.č. 167/1 
– zahrada, k.ú. Komárov u Opavy, dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 470 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

g)
záměr prodeje pozemků parc.č. 471/1 – zahrada a parc.č. 471/2 - zahrada, oba k.ú. Opava – Předměstí





7.
schvaluje

a)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 405/47 – orná půda, k.ú.  Kateřinky u Opavy, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

b)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 154 – orná půda, k.ú. Milostovice

c)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2154/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 10-0-0
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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytování informací  


Rada města



schvaluje


dodatek č. 2 (MMOPP009YSTA) ke smlouvě (MMOPP0028M11) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Jaroslavem Demelem, s místem podnikání Pod Hanuší 690, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 15438601 zastoupenou Jaroslavem Demelem, jednajícím 


Hlasování: 10-0-0




324/11 RM 15
bod 3/11
Provoz školních družin při základních školách zřizovaných SMO v době hlavních prázdnin

Rada města



bere na vědomí



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



Hlasování: 8-0-0




325/11 RM 15
bod 4/11
Návrh na jmenování ředitele Základní školy Opava-Kylešovice

Rada města



jmenuje




Mgr. Janu Marečkovou na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Opava-Kylešovice s účinností od 1. 5. 2015 na základě výsledků konkursního řízení


Hlasování: 8-0-0



326/11 RM 15
bod 5/11
Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 8 (MMOPP00BKRFJ) ke Zřizovací listině Mateřské školy 
Dětský svět, Opava, příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu 994/6, 747 06 Opava
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b)
dodatek č. 5 (MMOPP00BKRCY) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace se sídlem 
Edvarda Beneše 6, Opava


c)
dodatek č. 8 (MMOPP00BKRGE) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Havlíčkova – příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 4/1750,  746 01 Opava


d)
dodatek č. 4 (MMOPP00BKRLP) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Riegrova – příspěvková organizace se sídlem Riegrova 1,  
746 01 Opava


e)
dodatek č. 5 (MMOPP00BKRDT) ke Zřizovací listině Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace se sídlem Neumannova 5/110, 747 07 Opava


f)
dodatek č. 4 (MMOPP00BKRB3) ke Zřizovací listině Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková organizace se sídlem Zborovská 2, 746 01 Opava


g)
dodatek č. 6 (MMOPP00BKREO) ke Zřizovací listině Základní školy 
a Mateřské školy Opava-Komárov - příspěvková organizace se sídlem 
U Školy 1, 747 70 Opava-Komárov


h)
dodatek č. 5 (MMOPP00BKRKU) ke Zřizovací listině Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace se sídlem Edvarda Beneše 2, 747 05 Opava


i)
dodatek č. 7 (MMOPP00BKRI4) ke Zřizovací listině Základní škola Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace se sídlem Mařádkova 15, 746 01 Opava


j)
dodatek č. 7 (MMOPP00BKRH9) ke Zřizovací listině Základní škola 
T. G. M. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace se sídlem Riegrova 13, 746 01 Opava


  pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0



327/11 RM 15
bod 6/11
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH (120.000,00 Kč)

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6X2A), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Bc. Martinem Vítečkem, primátorem




b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 120.000,00 Kč na zabezpečení činnosti JSDH Statutárního města Opavy v kategorii JPO II.
327/11 RM 15
bod 6/11
  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/63



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery z MSK




(0000,4122,00014004,0020,0002450000000)
+ 120.000,00 Kč


ve výdajích – kancelář tajemníka, 




oddělení personální a mzdové




ostatní osobní výdaje




(5512,5021,00014004,0192,0002450000000)
+ 89.552,00 Kč








povinné poj. na sociální zabezpečení




(5512,5031,00014004,0192,0002450000000)
+ 22.388,00 Kč








povinné poj. na veřejné zdravotní poj.




(5512,5032,00014004,0192,0002450000000)
+ 8.060,00 Kč


Hlasování: 8-0-0


328/11 RM 15
bod 7/11
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH (50.000,00 Kč)

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6X1F), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Bc. Martinem Vítečkem, primátorem




b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 50.000,00 Kč na zabezpečení činnosti JSDH Statutárního města Opavy v kategorii JPO II.




  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/64



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery z MSK




(0000,4122,00000211,0020,0002450000000)
+ 50.000,00 Kč



ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




ostatní osobní výdaje




(5512,5021,00000211,0192,0002450000000)
+ 37.314,00 Kč








povinné poj. na sociální zabezpečení




(5512,5031,00000211,0192,0002450000000)
+ 9.328,00 Kč








povinné poj. na veřejné zdravotní poj.




(5512,5032,00000211,0192,0002450000000)
+ 3.358,00 Kč


Hlasování: 8-0-0

329/11 RM 15
bod 8/11
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje
-garážiště Komenda


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDO4R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím panem Petrem Pravdou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2540/26 – zastavěná plocha 
a nádvoří, a podílu o velikosti 1/20 pozemku parc.č. 2540/45 - ostatní plocha, oba k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.900,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města

2.
schvaluje
-garážiště Hradecká

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQ9O mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Dostálem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/138 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.446,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDO3W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Janem Pretschem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2627/66 
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.946,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města

3.
schvaluje
-garážiště U Hliníku

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQTW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Štěpanovským jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/18 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQS1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Václavem Vinckerem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/17 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města
329/11 RM 15
bod 8/11
4.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.8.2014 č.u. 3157/87 RM 14, bod 14) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDLVL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Stanislavem a Šárkou Novosadovými, Mgr. Bohdanou Řehákovou a Ing. Antonínem Škopcem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/456  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad))


5.
schvaluje
-garážiště Otická 


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQC9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Stanislavem a Šárkou Novosadovými a Ing. Antonínem Škopcem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/456  - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města

6.
revokuje



usnesení RMO ze dne 24.11.2014 č.u. 25/2 RM 14, bod 6 písm. c) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXXC5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Dušanem a Milenou Volfovými a panem Pavlem Hruškou jako kupujícími, jejímž předmětem
 je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/419 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč 
(cena dle zásad))


7.
schvaluje
-garážiště Otická


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQ1S mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Dušanem a Milenou Volfovými 
a paní Marcelou Vlčkovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/419 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

8.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.8.2014 č.u. 3157/87 RM 14, bod 39 písm. d) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXWS4 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Romanem a Marií Paterovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2327/36   - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad))






329/11 RM 15
bod 8/11
9.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDR46 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. art. Vendulou Černou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2327/36    
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)




pro předložení zastupitelstvu města

10.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDPS8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marií Hartošovou  jako kupující, 
jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/18 
- zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 - ostatní plocha, podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 
– ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava -Předměstí, za kupní cenu 14.250,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města




11.
schvaluje
-ostatní garáže


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQQB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Ivou Hlouchovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/357  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQPG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Milanem a Janou Mikulenkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/404  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města




12.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQNQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností HON a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 378/4 - zahrada, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 378/6, o výměře 15 m2, 
k.ú. Skřipov, za kupní cenu 1.850,00 Kč, tj. 123,00 Kč/m2 
(cena dle znaleckého posudku)
329/11 RM 15
bod 8/11
b)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00EDPVT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Bc. Margitou Drastíkovou, paní Markétou Hrdinovou, paní Kateřinou Kaštovskou, paní Kateřinou Krausovou, panem Janem Matulou, panem Danielem Pavelkem, Mgr. Pavlou Raabovou, panem Romanem Schneiderem a panem Markem Tichým jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2381 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 179.588,00 Kč (cena dle zásad) + náhrada za užívání pozemku 
bez právního důvodu

c)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00EDO6H mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jindřichem Dohnalem, paní Lenkou Hvězdovou, paní Yvonou Mladou, manžely Ing. Bedřichem Strohalmem a PhDr. Věrou Křenovskou, panem Jiřím Šolasterem, manžely Radkem Štěrbou a Ing. Hanou Štěrbovou, panem Bohdanem Vivsjanikem, jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 97/24 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 154.055,00 Kč (cena dle zásad) + náhrada                za užívání pozemku bez právního důvodu 

d)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00EDQ4D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jindřichem Dohnalem, paní Lenkou Hvězdovou, paní Yvonou Mladou, manžely 
Ing. Bedřichem Strohalmem a PhDr. Věrou Křenovskou, panem Jiřím Šolasterem, manžely Radkem Štěrbou a Ing. Hanou Štěrbovou, panem Bohdanem Vivsjanikem, jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 97/22 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 228.201,00 Kč (cena dle zásad)

e)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00EDQR6 mezi Statutárním městem Opavou a panem Markem Ludkewiczem, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 120 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 120/2, o výměře 17 m2, k.ú. Palhanec, 
ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 76 – orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 76/1, 
o výměře 39 m2, k.ú. Palhanec, ve vlastnictví pana Marka Ludkewicze, 
bez finančního vyrovnání

f)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00EDPCG mezi Statutárním městem Opavou a Ing. Pavlem Hadamczikem, jejímž předmětem je směna pozemku pozemku parc.č. 515/6 – zastavěná  plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Město, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 640 – orná půda, označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 640/2, k.ú. Jaktař, ve vlastnictví 
Ing. Pavla Hadamczika, bez finančního vyrovnání


pro předložení zastupitelstvu města





13.
revokuje


usnesení RMO ze dne 25.2.2015 č.u. 210/8 RM15, bod 2/8, odst.4) (RMO neschvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDO5M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností DJUSU Opava s.r.o.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3053/4 
– ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3053/34 o výměře 181 m2, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 170.000,00 Kč, tj. 939,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy)
329/11 RM 15
bod 8/11
14.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDO5M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností DJUSU Opava s.r.o.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3053/4 
– ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3053/34 o výměře 181 m2, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 170.000,00 Kč, tj. 939,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy



pro předložení zastupitelstvu města

15.
revokuje


usnesení RMO ze dne 1.9.2014, č.u: 3188/88 RM14, bod 2/88, odst.6) (výši kupní ceny – 46.000,00 Kč za výkup  části pozemku parc.č. 569/2  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 569/6, 
k.ú. Opava – Město od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových)

16.
schvaluje


návrh úplatného převodu mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 569/2  
- ostatní plocha,, označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 569/6, o výměře 31 m2, k.ú. Opava - Město, za kupní cenu 
56.420,00 Kč, tj. 1.820,00 Kč/m2 


pro předložení zastupitelstvu města

17.
schvaluje


návrh úplatného převodu mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1153/96  - ostatní plocha,, označené dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 1153/206, o výměře 9 m2, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 
10.830,00 Kč, tj. 1.230,00 Kč/m2 


pro předložení zastupitelstvu města

18.
schvaluje


návrh darovací smlouvy PID MMOPP00EDPT3 mezi Statutárním městem Opava jako dárcem a Povodím Odry, s.p. jako obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 240  - ostatní plocha, parc.č. 241/1 
– trvalý travní porost, parc.č. 239 – trvalý travní porost , k.ú. Jaktař 
a  parc.č. 351/5 – vodní plocha, k.ú. Zlatníky u Opavy


pro předložení zastupitelstvu města

19.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2717/68 – ostatní plocha, 
k.ú. Kylešovice
329/11 RM 15
bod 8/11
b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1823 – ostatní plocha, 
k.ú. Kylešovice, dle zákresu na snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1396/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Předměstí, dle zákresu na snímku katastrální mapy

d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2337 – ostatní plocha, 
k.ú. Jaktař, dle zákresu na snímku katastrální mapy

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 546/1 - zahrada, k.ú. Jaktař

f)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2147/1 – orná půda, parc.č. 2149/1 – orná půda, k.ú. Kylešovice



pro předložení zastupitelstvu města

20.
neschvaluje



návrh úplatného převodu pozemků parc.č. 849/6 – ostatní plocha, 742/145 – ostatní plocha, 742/16 – ostatní plocha, 849/3 – ostatní plocha, 742/17 
– ostatní plocha k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0


21.
odročuje


projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 1403 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, dle zákresu na snímku katastrální mapy



Hlasování: 10-0-0



330/11 RM 15
bod 9/11
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Opavy

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 8 (PID MMOPP00P1BA) ke smlouvě (PID MMOPP006PK0J) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,  746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností TQM – holding s.r.o., Těšínská 1028/37,
746 01 Opava, IČ: 49606395, zastoupenou jednateli Ing. Jiřím Mainušem
a Ing. Petrem Kramným  



Hlasování: 8-0-0






331/11 RM 15
bod 10/11
Dohoda o spolupráci s DŽIVIPENEM

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Dohoda o spolupráci s DŽIVIPENEM“ na příští jednání Rady SMO dne 15. 4. 2015


Hlasování: 8-0-0 




332/11 RM 15
bod 11/11
Poskytnutí dotace MSK pro Slezské divadlo Opava


Rada města


1.
schvaluje



přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 838.000,00 Kč Slezskému divadlu Opava, příspěvkové organizaci


2.
ukládá


řediteli Slezského divadla Opava uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje schválenou zastupitelstvem kraje usnesením č. 13/1143 dne 5. 3. 2015


Hlasování: 8-0-0 




333/11 RM 15
bod 13/11
Uplatnění předkupního práva

Rada města


a)
doporučuje, aby zastupitelstvo města Opavy 



rozhodlo, že Statutární město Opava nebude  uplatňovat předkupní právo podle § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v případech, kdy bude Statutárnímu městu Opava jako předkupníkovi nabídnuta koupě jednotky vymezené podle občanského zákoníku, jednotky vymezené podle zákona č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, nebo stavby garáže, kteréžto stavby jsou zřízeny na pozemku ve vlastnictví Statutárního města Opavy 


b)
uložilo radě města, aby zabezpečila plnění usnesení přijatého pod písm. a) 


c)
uložilo radě města, aby v mimořádných případech, kdy bude nabytí nemovité věci typově vymezené v písm. a) tohoto usnesení pro Statutární město Opavu potřebné či vhodné, předložila daný případ k rozhodnutí zastupitelstvu města, a to se zdůvodněním navrhovaného postupu



Hlasování: 10-0-0


334/11 RM 15
bod 14/11
Poskytnutí dotace z rozpočtu MSK Seniorcentru Opava, příspěvkové  organizaci převodem na účet SMO


Rada města



souhlasí


a)
s přijetím účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 292.000,00 Kč a jejím vypořádáním prostřednictvím rozpočtu statutárního města Opavy pro organizaci Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace


b)
s uzavřením smlouvy mezi Moravskoslezským krajem a Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací, zastoupenou Ing. Radimem Křupalou, ředitelem


Hlasování: 8-0-0




335/11 RM 15
bod 15/11
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 9/2015/PRI (MMOPP00GGPGV) mezi  Ing. Přemyslem Kulíkem, Opava - Komárov 
a Statutárním městem Opava na bezúplatné umístění části kanalizační stoky včetně kontrolních šachtic v pozemku parc.č. 705/20 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Suché Lazce + Komárov - splašková kanalizace“, pro předložení zastupitelstvu města

b)
dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 
č. 10/2015/PRI (MMOPP00GGPF0) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, 
IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 a Statutárním městem Opava 
na pozemku parc. č. 65/1 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce 
„ZŠ Komárov - tělocvična“  


c)
dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby č. 12/2015/PRI (MMOPP00GGPDA) mezi společností O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, 
DIČ: CZ60193336 a Statutárním městem Opava v rámci akce „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“


Hlasování: 9- 0-0










336/11 RM 15
bod 16/11
Investiční akce – veřejné zakázky

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 11/2015/PRI (MMOPP00GGPE5) pro územní rozhodnutí, stavební povolení 
a pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a Ing. Petrem Pflegerem, Janáčkova 352/16, 747 05 Malé Hoštice, IČ: 73936065, 
DIČ: CZ7406065447 na zakázku malého rozsahu „Vlaštovičky – hasičská zbrojnice“ za cenu nejvýše přípustnou 107.000,00 Kč (není plátcem DPH)


b)
smlouvu o dílo č. 13/2015/PRI (MMOPP00GGPCF) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a společností Dálniční stavby Praha, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 40614948, 
DIČ: CZ40614948 na realizaci zakázky „Rekonstrukce křižovatky sil III/4661 x III/4662 v Komárově“ za cenu nejvýše přípustnou 
1.737.530,00 Kč bez DPH (2.102.411,00 Kč vč. DPH), pro předložení zastupitelstvu města 


  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/65



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Vlaštovičky – hasičská zbrojnice - PD




(5512,6121,00000000,0220,0007823000000) 
      +     107.000,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -     107.000,00 Kč







cb)
Rekonstrukce křižovatky sil III/4661 x III/4662 v Komárově




(2219,6121,00000000,0220,0007604000000) 
      -   1.047.589,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      +  1.047.589,00 Kč


Hlasování: 10-0-0



337/11 RM 15
bod 17/11
Částečná náhrada investičních nákladů

Rada města



neschvaluje 


částečnou náhradu investičních nákladů bývalému nájemci bytu č.4 velikosti 1+1 v domě na adrese Masarykova třída 25 v Opavě p. Kláře Flisníkové, 
a to ve výši 44.781,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-2-2 
338/11 RM 15
bod 18/11
Nájemní smlouva

Rada města



schvaluje
                                 
a)
nájemní smlouvu MMOPP00EIO1D mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a  Ing. Vilémem Hampelem, Praha 1, Nové Město

  b)
Rozpočtové opatření č. 2015/66



ve výdajích – odbor majetku města




KD Rybníček– nákup služeb




(3392,5169,00000000,0051,0007697000000)
- 3 500,00 Kč


ve výdajích – odbor majetku města




Rekonstrukce parního oddělení v Městských lázních – nájemní  smlouva




(3412,6121,00000000,0050,0001102000400)                                             
+ 3 500,00 Kč


Hlasování: 10-0-0



339/11 RM 15
bod 19/11
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem „ZŠ Komárov - tělocvična“ – výsledek zadávacího řízení

Rada města


1.
vylučuje


a)
uchazeče č. 1 - SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s.r.o., Mostní 5552, 760 01, Zlín, IČ: 25560191, z důvodu nedodržení parametrů výkazu výměr, dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách


b)
uchazeče č. 3 - společnost „TĚLOCVIČNA KOMÁROV“, reprezentant: SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., Partyzánská 1565/18, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ: 48391212; člen: FEMONT OPAVA s.r.o., Vávrovická 274/90, 747 73  Opava – Vávrovice, IČ: 47154918, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách








2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81:
	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 11,702 00  Ostrava – Přívoz, IČ: 64610225
	JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12  Horní Benešov, IČ: 26876574
	REBYD MV, s.r.o., Košetická 185, 747 75  Velké Heraltice, IČ: 25871838

 
339/11 RM 15
bod 19/11
b)
v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách výběr nabídky uchazeče OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 11, 702 00  Ostrava – Přívoz, IČ: 64610225, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou


Hlasování: 10-0-0




340/11 RM 15
bod 20/11
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Mnišská“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „MŠ Mnišská“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


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. RENESA – stavební firma s.r.o., Komárovská 27, 746 01 Opava
2. DUOSTAV s.r.o., U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava
3. Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín
4. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 4, 746 01 Opava
5. KOWIT PLUS s.r.o., Březová 8, 747 21 Kravaře
6. Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o., Gudrichova 31, 746 01 Opava
7. Ing. Illík – RAIL, spol. s r.o., Kolofíkovo nábřeží 11A, 747 05 Opava


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. pí. 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. Mgr. Dalibor Halátek
2. Mgr. Simona Horáková
3. Ing. Jana Onderková
4. Ing. Martin Chalupski  
5. Ing. Andrea Štenclová


340/11 RM 15
bod 20/11
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. Mgr. Barbora Bendíková
2. Mgr. Simona Bierhausová
3. Ing. Radka Šabatková
4. Ing. Renata Cvancigerová  
5. Ing. Eva Slaměnová


Hlasování: 10-0-0


341/11 RM 15
bod 21/11
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Vaníčkova“ (zateplení + výměna oken) – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „MŠ Vaníčkova (zateplení + výměna oken)“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


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. RENESA – stavební firma s.r.o., Komárovská 27, 746 01 Opava
2. DUOSTAV s.r.o., U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava
3. Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín
4. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 4, 746 01 Opava
5. KOWIT PLUS s.r.o., Březová 8, 747 21 Kravaře
6. Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o., Gudrichova 31, 746 01 Opava
7. Ing. Illík – RAIL, spol. s r.o., Kolofíkovo nábřeží 11A, 747 05 Opava


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. pí. 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. Mgr. Dalibor Halátek
2. Mgr. Simona Horáková
3. Ing. Jana Onderková
4. Ing. Martin Chalupski  
5. Ing. Andrea Štenclová

341/11 RM 15
bod 21/11
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. Martina Heisigová
2. Mgr. Simona Bierhausová
3. Ing. Radka Šabatková
4. Ing. Renata Cvancigerová  
5. Ing. Eva Slaměnová


342/11 RM 15
bod 22/11
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „MŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


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. RENESA – stavební firma s.r.o., Komárovská 27, 746 01 Opava
2. DUOSTAV s.r.o., U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava
3. Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín
4. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 4, 746 01 Opava
5. KOWIT PLUS s.r.o., Březová 8, 747 21 Kravaře
6. Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o., Gudrichova 31, 746 01 Opava
7. Ing. Illík – RAIL, spol. s r.o., Kolofíkovo nábřeží 11A, 747 05 Opava


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. 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. Mgr. Dalibor Halátek
2. Mgr. Simona Horáková
3. Ing. Jana Onderková
4. Ing. Martin Chalupski  
5. Ing. Andrea Štenclová


342/11 RM 15
bod 22/11
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. Martina Heisigová
2. Mgr. Simona Bierhausová
3. Ing. Radka Šabatková
4. Ing. Renata Cvancigerová  
5. Ing. Eva Slaměnová


Hlasování 9-0-0


343/11 RM 15
bod 23/11
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“ – zahájení výběrového řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“, v rozsahu dle Výzvy k podání nabídek
a důvodové zprávy


2. 
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení ve složení:
	Ing. Jana Onderková
	Ing. Martin Chalupski
	pan Milan Němec



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

Ing. Renata Cvancigerová
	Ing. Lukáš Kovařík



Hlasování: 10-0-0



344/11 RM 15
bod 24/11
Smlouva o spolupráci – Školící a Výcvikové centrum Asklépios z.s.


Rada města



schvaluje



a)
smlouvu o spolupráci (MMOPP00A0ER3) mezi Školícím a Výcvikovým centrem Asklépios z.s., se sídlem Bukovec 234, 739 85 Bukovec, 
IČ: 22606904, zastoupen Bc. Lukášem Zatloukalem, předsedou výboru 
a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Bc. Martinem Vítečkem, primátorem

b)
poskytnutí příspěvku Školícímu a Výcvikovému centru Asklépios z.s. – finanční částky ve výši 16.000 Kč – spolufinancování projektu ZRIVI – Zvládání rizikových a emočně náročných situací ve školním prostředí, realizovaného z dotace ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2015


Hlasování: 8-0-0

345/11 RM 15
bod 25/11
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1EYR) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Koordinátorem ODIS s.r.o. se sídlem Na Hradbách 1440/16, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 64613895, zastoupenou Ing. Alešem Stejskalem, jednatelem pro umístění podzemního vedení přípojky nízkého napětí v pozemcích parc.č. 752/80 a 3033/3 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu „Elektronické informační panely – Opava, přípojka NN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč včetně DPH 


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1ENA) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41, IČ 24729035, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku 1842/2 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Opava, ul. Josefská, parc.č. 328/4, Friedel, přeložka přípojky NN, č. stavby IZ-12-8000443“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1EFE) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Rostislavem Hanákem bytem Otice pro umístění  podzemního vedení vodovodního řadu a vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 532/7, 534/2, 535/3 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Novostavba rodinného domu + přípojky inženýrských sítí, příjezd. Komunikace a vsak“ a „Prodloužení vodovodu v k,ú. Vávrovice, parc.č. 532/7, 534/2, 535/3“ 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, (MMOPP00A1EUB) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Ergona 
Opava s.r.o. se sídlem Krnovská 2539/3, 746 01 Opava, IČ 26816938, zastoupenou Ing. Miroslavem Bokišem, jednatelem pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 2965/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Inženýrské sítě skladových prostor Ergona Opava s.r.o.“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
345/11 RM 15
bod 25/11
e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1FT9) 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, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 47813059 zastoupenou doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu v pozemku parc.č. 3011 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Rekonstrukce a přístavba objektu Bezručovo náměstí 14, Opava“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
15.600,00 Kč včetně DPH


f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1EMF) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností MSEM, a.s. se sídlem Collo-louky 126, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 64610080, zastoupenou společností Profiprojekt s.r.o. se sídlem Collo-louky 126, Místek, 73801 Frýdek-Místek, IČ 2779319, zastoupenou Petrem Obdržálkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2184/6 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Opava, Husova, sběrna, smyčka kNN, č. stavby 8009407“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 20.800,00 Kč včetně DPH


g) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1EV6) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva pro umístění podzemního vedení teplovodní přípojky v pozemcích parc.č. 2344/31, 2344/24, 2344/23, 2344/43, 2976 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Teplovodní přípojka pro obj. na parc.č. 2290/24, ul. Olomoucká, Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDO92) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou Andrejem Prnem, MBC, BBA, ředitelem strategie a správy DS a Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku, 
pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 2968, 45/1, 2530/9, 2530/252, 2995 v k.ú. Opava – Předměstí  pro zrealizovanou stavbu: „STL přípojka plynu kotelny bytového domu Opava, Předměstí 
č.p. 86, Hany Kvapilové 4“, „Úpravy regulace a měření plynu s přemístěním HUP pro Sportovní halu Opava, Předměstí, č.p. 518, Mařádkova 15 na STL přípojce plynu“, „STL přípojka plynu kotelny bytového domu Opava, Předměstí, č.p. 2466, E. Krásnohorské 19“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 135.600,00 Kč + DPH 
345/11 RM 15
bod 25/11
i)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1EJU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117 Ústí nad Labem, IČ 27295567 zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 65702 Brno, 
IČ 27935311 zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje PZ-Morava sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever a společností DanCars CZ s.r.o. 
se sídlem U Opavice 1758/15, 746 01 Opava, IČ 26819309, zastoupenou Danem Hromadou, jednatelem,  pro umístění plynovodu a plynovodní přípojky do pozemků parc.č. 2952/4, 2154/1 v k.ú. Opava – Předměstí  
pro stavbu: „Přístavba a stavební úpravy autosalonu SUBARU, Krnovská č.p. 1171/82, Opava – přeložka NTL plynovodu a STL plynovodní přípojka“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


j)
smlouvu o zabezpečení přeložky veřejného osvětlení z důvodu investiční výstavby, (MMOPP00A1EKP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností DanCars CZ s.r.o. 
se sídlem U Opavice 1758/15, 746 01 Opava, IČ 26819309, zastoupenou Danem Hromadou, jednatelem,  týkající se přeložky veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 2952/4 a 2154/1 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „Přístavba a stavební úpravy autosalonu SUBARU, Krnovská č.p. 1171/82, Opava“   


Hlasování: 8-0-0




346/11 RM 15
bod 26/11
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění STL plynovodu a STL plynovodních přípojek do pozemku parc.č. 1912/22 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby : „REKO MS Opava, Nákladní“

b)
umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 28/13, 278/2 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „Opava, ul. Kasárenská, Kostřica, přeložka kNN“ 

c)
umístění přeložky podzemního vedení plynovodu do pozemků parc.č. 2952/4 a 2154/1 v k.ú. Opava – Předměstí a provedení přeložky veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 2952/4 a 2154/1 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „Přístavba a stavební úpravy autosalonu SUBARU, Krnovská č.p. 1171/82, Opava“


Hlasování: 8-0-0







347/11 RM 15
bod 27/11
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – výměna potrubí dešťové kanalizace na ul. Podvihovská


Rada města


1.
schvaluje



Dodatek č. 1 (MMOPP009WHHT) ke Smlouvě o dílo (MMOPP00A1EDO) ze dne 11. 3. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností STAMEX spol. s r.o. se sídlem Březová č.p. 8, 747 44 Opava, IČ 64084256 zastoupenou Lubomírem Schustkem, jednatelem, týkající se výměny potrubí dešťové kanalizace na ul. Podvihovská na pozemcích parc.č. 774 a parc.č. 773 v k.ú. Komárov 
u Opavy




2. 
schvaluje

  
Rozpočtové opatření č. 2015/67



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Zapojení Fondu obnovy vodovodů a kanalizací 



231 0000 MD
(0000,8115,00000007,0020,0000000000000)
+ 13.698,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatní  
                   pracoviště




oprava kanalizace na ul. Podvihovská na pozemcích parc. č. 774 a 773 v k.ú. Komárov u Opavy



231 0800 D
(2321,5171,00000007,0050,0000000000000)
+ 13.698,00 Kč


Hlasování: 8-0-0




348/11 RM 15
bod 28/11
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – oprava skříně na barometr „Žabka“


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1 (MMOPP009WHIO) ke smlouvě o dílo (MMOPP00A1EH4) 
ze dne 16. 3. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Pavlem Strakošem se místem podnikání Bezručovo náměstí 610/2, 746 01 Opava, IČ 12694134, týkající se celkové opravy skříně na barometr ve Dvořákových Sadech v Opavě – nemovité kulturní památky nacházející se na pozemku parc.č. 186/1 v k.ú. Opava - Město


Hlasování: 8-0-0








349/11 RM 15
bod 29/11
Vzorové kupní a darovací smlouvy pro předávání zvířat umístěných v Městském útulku náhradním majitelům


Rada města


1.
svěřuje


v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy působnost rozhodovat o uzavírání následujících smluv, jejichž předmětem je nakládání se zvířaty (zejména psy) nacházejícími se v Městském útulku pro opuštěná a nalezená zvířata, jehož je Statutární město Opava provozovatelem:
	Smlouvy o darování zvířete z Městského útulku v Opavě, jejíž vzor je Přílohou č. 1 a 2 tohoto usnesení, 

Kupní smlouvy o prodeji psa z Městského útulku v Opavě, jejíž vzor je Přílohou č. 4, 5, 6 a 7 tohoto usnesení, 
s tím, že odbor životního prostředí Magistrátu města Opavy je oprávněn ve výše uvedených vzorových smlouvách provádět změny, které podstatným způsobem nezasáhnou do vzorové úpravy práv a povinností smluvních stran 


2.
pověřuje


Ing. Marii Vavrečkovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město Opavu jednala a podepisovala smlouvy uvedené v bodu 1 tohoto usnesení, nebo aby toto oprávnění delegovala na jiné zaměstnance odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  



Hlasování: 8-0-0




350/11 RM 15
bod 30/11
Návrh OZV č. x/2015, o stanovení míst provozu sázkových her

Rada města



odročuje 



projednání materiálu „Návrh OZV č. x/2015, o stanovení míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her“ na příští jednání Rady SMO dne 15. 4. 2015


Hlasování: 9-0-0












351/11 RM 15
bod 31/11
Rozpočtová opatření 2015

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření 2015/68



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů – zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK



231 0000
(0000,4122,00000345,0020,0000000000035)
+ 897.500,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Knihovna Petra Bezruče – účelový příspěvek na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven v MSK



231 0800
(3314,5336,00000345,0121,0001002000035)
+ 897.500,00 Kč











b)
Rozpočtové opatření 2015/69



v příjmech – kancelář tajemníka, oddělení 
                    havarijního a krizového řízení




úhrada nákladů za zásah JSDH od pojišťovny



231 0600
(5512,2324,00000000,0193,0009167000000)
+ 5.600,00 Kč







ve výdajích  - kancelář tajemníka, oddělení 
                      havarijního a krizového řízení




JSDH – drobný hmotný dlouhodobý majetek



231 0800
(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
+ 5.600,00 Kč











c)
Rozpočtové opatření 2015/70



ve výdajích – odbor majetku města




Dohoda o úhradě (zhodnocení pozemku) MMOPP00CX2N4 se společností HALA OPAVA a.s.









pozemky - nákup




(3412,6130,00000000,0050,0001006000000)
	  9.298.000,00 Kč









komunikace – stavby




(2212,6121,00000000,0050,0001006000000)
+ 1.862.339,00 Kč








chodníky - stavby




(2219,6121,00000000,0050,0001006000000)
+ 4.777.861,00 Kč








veřejná zeleň – nákup materiálu




(3745,5139,00000000,0050,0001006000000)
+ 2.657.800,00 Kč
351/11 RM 15
bod 31/11
d)
Rozpočtové opatření č. 2015/71



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový  




Rezerva FARO 




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 150.000,00 Kč








ve výdajích – odbor Kanceláře primátora 




Oddělení kultury




Další břehy – předfinancování projektu




(3319,5169,00000000,0121,0001066000000)
+150.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



352/11 RM 15
bod 32/11
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 

a)
finanční dotaci Tělovýchovné jednotě zrakově postižených sportovců, o.s. se sídlem Olomoucká 532/12, 746 01 Opava, IČ 47810025, na náklady související s pořádáním XXII ročníku mezinárodního turnaje zrakově postižených sportovců v kuželkách – Velikonoční turnaj, ve výši 35.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0

b)
finanční dotaci Mikroregionu Hvozdnice se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, IČ 71194410, na náklady související s víkendovým provozem železniční trati Opava – Jakartovice 2015, ve výši 50.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0

c)
finanční dotaci Městskému dopravnímu podniku Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava Kylešovice, IČ 64610250, na náklady související s vydáním knihy, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování: 6-1-3

d)
finanční dotaci sdružení ZeZemě se sídlem Kalvodova 300/16, Jeseník, 
IČ 01363280, na projekt Pocta krajině Opavy, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-3

e)
finanční dotaci ústavu Handicapoviny z.ú. se sídlem Mánesova 310/8, IČ 03761908, na akci JOY RUN – asistovaný běh pro handicapované děti, ve výši 20.000,00 Kč 


Hlasování: 10-0-0

f)
finanční dotaci Moravskoslezskému kraji se sídlem 28. Října 117, 702 18 Ostrava, na prezentaci na světové výstavě EXPO 2015, ve výši 
50.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0

353/11 RM 15
bod 33/11
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX199, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizací – ONKO-ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická 1591/29, 747 05 Opava Kateřinky, IČ 68177755, zastoupeným Marií Laníkovou, předsedkyní, na nájem kanceláře v Seniorcentru Opava, ve výši 16.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CX2DI, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ 00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Pěveckým sdružením Collegium Bonum se sídlem Bezručovo náměstí 610/2, 746 01 Opava, 
IČ 22855157, zastoupeným Mgr. Gabrielou Onderkovou, statutárním zástupcem, na nákup látky a ušití 12 ks pelerín, ve výši 12.000,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/72



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 28.000,00 Kč








ONKO ISIS OPAVA




(4319,5222,00000000,0020,0000106000000)
+ 16.000,00 Kč








Collegium Bonum




(3312,5222,00000000,0020,0000297000000)
+ 12.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



354/11 RM 15
bod 34/11
Dohoda o ukončení smlouvy, záměry

Rada města


1.
schvaluje


upravenou dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP009XH3E mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Trang Dang Huyen se sídlem Masarykova třída 200/11, 746 01 Opava – Město, IČ 26868245 (prostor na adrese Hrnčířská 9 a 11, Opava) k 8-.4.


2.
ukládá


odboru majetku města zveřejnit záměr pronájmu prostoru sloužícího podnikání na adrese Hrnčířská 9 a 11, a to od 9. – 30. dubna 2015


Hlasování: 10-0-0
354/11 RM 15
bod 34/11
3.
odročuje

a)
projednání záměru prodeje pozemku par.č. 289/1, zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 378, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 289/1, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 289/2, zastavěná plocha         a nádvoří, budovy č.p. 374, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 289/2, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, zapsané na LV č. 168 (na adrese Horní náměstí 62 a 66, Opava)


b) 
projednání záměru prodeje jednotky 63/9 – jednotka vymezená podle zákona o vlastnictví bytů, způsob využití jiný nebytový prostor, nacházející se v budově č.p. 62 a 63, které jsou součástí pozemku parc.č. 67/1, katastrálním území    Opava – Předměstí. K jednotce č. 63/9 náleží a tedy předmětem prodeje bude  i podíl na společných částech budovy č.p. 62 a 63 o velikosti 942/10000 a dále podíl na pozemku parc.č. 67/1 
o velikosti 471/5000, to vše v katastrální území Opava – Předměstí (na adrese náměstí Svaté Hedviky 23 a 24, Opava – kryt CO)


Hlasování: 10-0-0



355/11 RM 15
bod 35/11
Parkoviště Krnovská – servisní smlouva

Rada města



schvaluje



Servisní smlouvu (PID MMOPP00EIO0I), mezi Statutárním městem Opavou, 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 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, zastoupenou Mgr. Daliborem Halátkem, jednatelem společnosti  


Hlasování: 10-0-0



356/11 RM 15
bod 36/11
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


1.
bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 8-0-0


2.
rozhodla,


že číselný formát hlasování bude v případě nejednotného rozhodnutí doplněn v zápise ze schůze rady o hlasování po jménech


Hlasování: 10-0-0

357/11 RM 15
bod 37/11
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 19. 03. 2015 
do 02. 04. 2015


Hlasování: 8-0-0



358/11 RM 15
bod 38/11
Úprava režimu vstupu do plaveckého bazénu

Rada města



schvaluje



úpravu režimu vstupu do plaveckého bazénu 


Hlasování: 10-0-0


359/11 RM 15
bod 39/11
Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Slezského divadla Opava, p.o.


Rada města



schvaluje



upravené zadání výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace


Hlasování: 8-0-0



360/11 RM 15
bod 40/11
Ceníky TSO, s.r.o.

Rada města



bere na vědomí



ceny prací, služeb a materiálů stanovených pro výkony poskytované Statutárnímu městu Opava s účinností od 1.4.2015



Hlasování: 10-0-0





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

