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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 15. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 27. 5. 2015



















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 27. 5. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
p. Milan Němec 
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. Roman Konečný
Zaměstnanci
Ing. Andrea Štenclová 
pí Taťána Tomšíková
Ing. Radka Honková
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Mgr. Antonín Binar
Mgr. Silvie Vltavská
p. Martin Koky
Mgr. Jana Foltysová
Bc. Magdaléna Hájková
Ing. Jana Onderková
Ing. Milena Skazíková
pí Hana Fraňková
Ing. Lenka Grigarová
paní Eliška Kučerová
Ing. Jiří Elbl
Hosté
Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek ředitele Technických služeb Opava s.r.o.
p. Aleš Žižlavský, jednatel společnosti Technické služby Opava, s.r.o. 
p. Ladislav Schreiber, HALA OPAVA, a.s.
p. Jiří Sýkora, HALA OPAVA, a.s.
Mgr. Manfred Hubálek, ředitel ZŠ Ilji Hurníka
Vladimír Hruška, předseda JK Kateřinky
Jiří Hruška, JK Kateřinky
Ing. Ondřej Tůma, člen zastupitelstva města Opavy
p. Pavel Roháč, společnost UDIMO, s.r.o.
 


















460/15 RM 15
bod 1/15
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen „společnost Technické služby Opava“), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla 
dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů tak, že: 


1.
bere na vědomí

a)
zprávu o pořízení investic za rok 2014

b)
Výroční zprávu o hospodaření společnosti Technické služby Opava za rok 2014 a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 

c)
výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Technické služby Opava za rok 2014

d)
zprávu Dozorčí rady společnosti Technické služby Opava o výkonu činnosti a účetní závěrce za rok 2014

2.
schvaluje

a)
předloženou účetní závěrku společnosti Technické služby Opava za rok 2014, včetně rozdělení zisku

b)
plnění osobních úkolů ředitele společnosti Technické služby Opava za rok 2014 a doplacení pobídkové mzdy do plné výše




 


c)
v návaznosti na plnění mimořádných úkolů společnosti v roce 2014 vyplacení mimořádné odměny řediteli společnosti Technické služby Opava v navržené výši

d)
předložený finanční plán hospodaření a plán investic společnosti Technické služby Opava pro rok 2015

e)
osobní úkoly ředitele společnosti Technické služby Opava v jejím rozvoji pro rok 2015

3.
ukládá


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o.

Hlasování: 9-0-0




461/15 RM 15
bod 2/15
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti 
HALA OPAVA a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti HALA OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 258 40 576 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2172 (dále jen „společnost HALA OPAVA“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že: 


1.
schvaluje 


a)
předběžnou účetní závěrku společnosti za rok 2014

b)
použití zisku na úhradu ztrát vzniklých v minulých zdaňovacích obdobích

2.
bere na vědomí


a)
zprávu představenstva k hospodaření společnosti za rok 2014

b)
výroční zprávu společnosti za rok 2014

c)
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 01. 01. 2014 – 31. 12. 2014

3. 
ukládá 
 


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti HALA OPAVA dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti HALA OPAVA



Hlasování: 10-0-0





















462/15 RM 15
bod 3/15
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

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


1. 
schvaluje

 


následující smlouvy o výkonu funkce členů společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.  
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Adamem Ludvíkem Kwiekem, nar. 12. 10. 1983, trvale bytem Dostojevského 20, Opava jako předsedou představenstva
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem René Holušou, nar. 9.6.1974, bytem Opava, Vlaštovičky, Okružní 72/5, PSČ 746 01 jako místopředsedou představenstva
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Danielem Bennou, nar. 23.8.1962, bytem Opava, Kylešovice, Na Pomezí 1133/2c, PSČ 747 06 jako členem představenstva
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Michalem Jedličkou, nar. 10.9.1980, bytem Opava, Kateřinky, Zeyerova 1435/2, PSČ 747 05 jako členem představenstva
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Liborem Pěčonkou, nar. 16.9.1952, bytem Opava, Předměstí, Lidická 2401/24, PSČ 746 01 jako členem představenstva





 


Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Petrem Urbánkem, nar. 29.1.1946, bytem Mendlova 1383/24, 746 01 Opava, Předměstí jako předsedou dozorčí rady
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Ondřejem Veselým, nar. 26. 09. 1972, trvale bytem Slovenská 38, Opava 6 jako místopředsedou dozorčí rady
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a paní Jitkou Měchovou, nar. 18. 5. 1945, trvale bytem Lazecká 21, Opava – Podvihov, PSČ 747 06 jako členka dozorčí rady
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Martinem Sedlářem, nar. 21. 12. 1972, trvale bytem nám. Republiky 198/2, Opava jako členem dozorčí rady
	Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městský dopravní podnik Opava a panem Ing. Vojtěchem Turkem, nar. 21. 08. 1947, bytem Jiráskova 2212/11, 746 01 Opava jako členem dozorčí rady


462/15 RM 15
bod 3/15
2. 
ukládá 
 


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


Hlasování: 10-0-0



463/15 RM 15
bod 4/15
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2702/253 – zastavěná plocha a nádvoří                a pozemku parc.č. 2702/139 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2471 - zahrada, k.ú. Opava – Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2683 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2682 – zahrada, pozemku parc.č. 2684 – ostatní plocha zeleň, k.ú. Opava – Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2691 – ostatní plocha zeleň a pozemku parc.č. 2693 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2845/1 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky 
u Opavy


2.
schvaluje


záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/442 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

3.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2347/3 – zahrada, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy


Hlasování: 9-0-0















464/15 RM 15
bod 5/15
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje

a)
návrh bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 1153/96 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1153/96 o výměře 250 m2 k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl.IV  a V. smlouvy 
o bezúplatném převodu  nemovitých věcí a smlouvy o zřízení věcného práva:


1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2., této smlouvy. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc využívat 
ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.


2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2., bude 
ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do veřejného seznamu dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit 
i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, 
do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, 
že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.


3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván (tj. ode dne, 
kdy mu výzva k úhradě bude doručena).



4. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2. spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to 
ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.



5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. IV., odst. 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.



6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., odst. 2.) za rok předcházející t.j. zprávu 
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu 
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu 
ve výši 2.000,00 Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

464/15 RM 15
bod 5/15

Nabyvatel (jako povinný) současně s touto smlouvou zřizuje, v souladu 
s § 1761 občanského zákoníku, ve prospěch převodce (jako oprávněného) k převáděné nemovité věci - pozemku parcela 1153/96 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 250 m2, který byl geometrickým plánem 
č. 3198-5107/2013  ze dne 16. 10. 2013 vypracovaným společností GEOPA s.r.o. oddělen z pozemku, uvedeném v Čl. I. odst. 1., věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit převáděnou nemovitou věc a nezatížit ji zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele (povinného) 
se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do veřejného seznamu.


b)
návrh bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 569/2 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 569/2 
o výměře 120 m2 k.ú. Opava - Město z vlastnictví ČR – Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl.IV  a V. smlouvy 
o bezúplatném převodu  nemovitých věcí a smlouvy o zřízení věcného práva:


1. Nabyvatel se zavazuje o nemovitou věc řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2., této smlouvy. V případě převodu nemovité věci z důvodu veřejného zájmu nelze nemovitou věc využívat 
ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva dle této smlouvy do katastru nemovitostí.


2. V případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitou věc využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2., bude 
ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitá věc měla ke dni právních účinků zápisu vlastnického práva do veřejného seznamu dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit 
i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, 
do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, 
že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.


3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván (tj. ode dne, 
kdy mu výzva k úhradě bude doručena).



4. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2. spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to 
ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.



5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. IV., odst. 1. kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost.



6. Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., odst. 2.) za rok předcházející t.j. zprávu 
o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu 
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu 
ve výši 2.000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
464/15 RM 15
bod 5/15

Nabyvatel (jako povinný) současně s touto smlouvou zřizuje, v souladu 
s § 1761 občanského zákoníku, ve prospěch převodce (jako oprávněného) k převáděné nemovité věci - pozemku parcela 569/2 ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 120 m2, který byl geometrickým plánem 
č. 470-5068/2013  ze dne 11.6. 2013 vypracovaným společností GEOPA s.r.o. oddělen z pozemku, uvedeném v Čl. I. odst. 1., věcné právo, spočívající v závazku nabyvatele (povinného) nezcizit převáděnou nemovitou věc a nezatížit ji zástavním právem, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele (povinného) 
se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do veřejného seznamu.



pro předložení zastupitelstvu města

2.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2168/116 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2347/3 – zahrada, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1403 – ostatní plocha, 
k.ú. Kylešovice, dle přiloženého snímku katastrální mapy



Hlasování o bodu 2c): 6-4-0


pro předložení zastupitelstvu města

3.
neschvaluje


a)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2  na cenu 400,00 Kč/m2  za prodej pozemku parc.č. 2691 – ostatní plocha zeleň, pozemku parc.č. 2693 
– zahrada, k.ú. Opava – Předměstí

b)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2  na cenu 200,00 Kč/m2  za prodej pozemku parc.č. 2471 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí


pro předložení zastupitelstvu města

4.
neschvaluje


návrh bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 933/2 – orná půda, katastrální území Kateřinky u Opavy do vlastnictví Statutárního města Opavy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o celém bodu 5/15 s výjimkou bodu 2c):  7-1-2 








465/15 RM 15
bod 6/15
Odpovědnost společnosti Pila Budišovice s.r.o. za škodu

Rada města


1.
schvaluje



uplatnění pohledávky, která byla na Statutární město Opava postoupena na základě Smlouvy o poskytnutí likvidačního zůstatku jedinému společníkovi společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“, uzavřené mezi Statutárním městem Opavou a společností Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ: 747 45, IČ: 26793041 dne 22.09.2014, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto materiálu, vůči společnosti Pila Budišovice s.r.o. se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Slívova 632/5, PSČ: 710 00, 
IČ: 65140044, kterážto pohledávka představuje právo města na náhradu škody vůči jmenované společnosti vzniklé z důvodu neoprávněného ukončení jednání o uzavření kupní smlouvy, resp. v neuzavření kupní smlouvy, podle které měla společnost Pila Budišovice s.r.o. koupit stroje 
a technologické zařízení likvidované společnosti Pila Hrabství s.r.o. 
„v likvidaci“ za kupní cenu 1.000.000,00 Kč bez DPH, a která je blíže popsána v přiloženém dopise společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ nazvaném Výzva k uzavření kupní smlouvy ze dne 25.06.2014, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto materiálu, a v důvodové zprávě tohoto materiálu, a to formou Výzvy k zaplacení náhrady škody – pokus o smír, která tvoří Přílohu č. 11 tohoto materiálu, přičemž si vyhrazuje právo rozhodnout 
o dalším postupu ve věci, zejména v závislosti na výsledku jednání 
o mimosoudním vyřešení věci  

2.
ukládá


odboru právnímu a organizačnímu Magistrátu města Opavy, aby odeslal společnosti Pila Budišovice s.r.o. Výzvu k zaplacení náhrady škody – pokus o smír dle bodu 1 tohoto usnesení, aby za Statutární město Opava 
jednal o mimosoudním vyřešení věci a aby o výsledku těchto jednání informoval radu města s návrhem dalšího postupu ve věci  


Hlasování: 7-0-1



466/15 RM 15
bod 7/15
Změna Přílohy č. 1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZMO usn.č. 226/11 ZM 08 - Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje pro předložení zastupitelstvu města

Rada města



schvaluje

 
upravenou změnu Přílohy č.1  Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZSMO usn.č. 226/11 ZM 08 - Určení kupní ceny pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje 


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0



467/15 RM 15
bod 8/15
Informace o zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2015/2016

Rada města



bere na vědomí



informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2015/2016


Hlasování: 6-0-0 



468/15 RM 15
bod 9/15
Školní jídelna Englišova – stavební úpravy kuchyně

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace stavební úpravy kuchyně na odloučeném pracovišti ŠJ Englišova 82 v hodnotě 242.578,32 Kč vč. DPH 


Hlasování: 6-0-0



469/15 RM 15
bod 10/15
Plán udržitelné městské mobility Opava

Rada města



doporučuje



dokument Plán udržitelné městské mobility Opava pro předložení zastupitelstvu města ke schválení 



Hlasování: 10-0-0



470/15 RM 15
bod 11/15
SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB - obsluha kotelen správních budov

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP009WM5I mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní nám. 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem a společností OPATHERM a.s., Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ: 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva


Hlasování: 6-0-0
471/15 RM 15
bod 12/15
Žádost Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 o povolení výjimky z počtu žáků

Rada města



schvaluje



výjimku z počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona, a to zvýšením počtu na 34 žáků ve třídě v Základní škole Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6


Hlasování: 9-0-1


472/15 RM 15
bod 13/15
Smlouva o spolupráci

Rada města



schvaluje



smlouvu o spolupráci (MMOPP00EIO4Y), mezi Opava Development Company,a.s. se sídlem Voctářova 2449/5, 18000 Praha, IČ 26704277, ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8 , 405 02 Děčín , IČ 24729035 a  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535


Hlasování: 10-0-0


473/15 RM 15
bod 14/15
Uplatnění předkupního práva

Rada města


 
neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následujících nabízených nemovitostí:

a)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/166 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve společném jmění manželů Zdeňky a Jana Waligorových , oba bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  105 000,00 Kč

b)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2724/50 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve  vlastnictví Mgr. Šárky Holešové, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  45 000,00 Kč


c)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 901/6 v katastrálním území Opava-Předměstí, který je ve  vlastnictví  ing. Petra Černockého, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  80 000,00 Kč

d)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2172/283 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve  vlastnictví Martina Elbla, bytem Opava,  bez uvedení kupní ceny
473/15 RM 15
bod 14/15
e)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. St. 1087 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, která je ve  vlastnictví Veroniky Skalické, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 109 000,00 Kč   


Hlasování: 10-0-0


474/15 RM 15
bod 15/15
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 


přidělení volného bytu č.2 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadateli p. Milanu Vaňkovi trvale bytem Opava, 
za podmínky ukončení stávajícího nájemního vztahu k bytu č.3 velikosti 0+1 v domě na adrese Masarykova třída 14 v Opavě a to nejpozději ke dni 31.5.2015


Hlasování: 6-0-0


475/15 RM 15
bod 16/15
Souhlas vlastníka

Rada města



schvaluje


umístění sídla ve smyslu § 136 občanského zákoníku pobočnému spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Opava-Karlovec, zastoupeného JUDr. Karlem Jáchimem, předsedou, v budově č.p. 144, stavba bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 306, zastavěná plocha 
a nádvoří, ležící v části obce Opava, katastrální území Opava – Město, zapsané na LV č. 168 (bytový dům na adrese Horní náměstí 34, Opava)


Hlasování: 6-0-0



476/15 RM 15
bod 17/15
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě 
č. 21/2015/PRI (MMOPP00GGP2T) mezi  Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, Nový Hradec Králové 
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451 a Statutárním městem Opava na umístění stok splaškové kanalizace v pozemku parc. č. 735 v k.ú. Suché Lazce 
za jednorázovou úplatu v rámci akce „Suché Lazce + Komárov - splašková kanalizace“, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0


477/15 RM 15
bod 18/15
Modelová Smlouva o svěření nalezených psů Městskému útulku v Opavě 
a výpovědi Smluv o umístění odchycených psů do Městského útulku 
v Opavě 


Rada města



schvaluje

a)
smlouvu, (MMOPP009YL39), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Obcí Bolatice se sídlem Hlučínská 95/3, 747 23 Bolatice, IČ 00299847, zastoupenou Mgr. Herbertem Paverou, starostou


b)
smlouvu dle bodu a) tohoto usnesení jako modelovou smlouvu pro potřebu uzavírání dalších totožných smluv, u kterých dochází pouze ke změně druhé smluvní strany, formou minicesty v souladu se Směrnicí pro přípravu, kontrolu a schválení smluv účinnou ode dne 01.07.2012


c)
výpověď smlouvy, (MMOPP00666DB), uzavřené mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města a Městem Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, IČ 00296139, zastoupeným Renatou Ramazanovou, starostkou


d)
výpověď smlouvy, (MMOPP00566X0), uzavřené mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města a Obcí Čermná ve Slezsku, se sídlem Čermná ve Slezsku 81, 749 01 Vítkov, IČ 00849707, zastoupenou Milanem Strnadelem, starostou


e)
výpověď smlouvy, (MMOPP004TIFC), uzavřené mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města a Obcí Skřipov, se sídlem Skřipov 107, 747 45 Skřipov, IČ 00300659, zastoupenou Ing. Miroslavem Meleckým, starostou


f)
výpověď smlouvy, (MMOPP002KOPZ), včetně Dodatku č.1 a Dodatku č.2,  uzavřené mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města a Obcí Nové Sedlice, se sídlem Záhumenní 85, 747 91 Nové Sedlice, IČ 66144540, zastoupenou MUDr. Tomášem Böthem, starostou


g)
výpověď smlouvy, (MMOPP002KOEI), včetně Dodatku č.1, uzavřené mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města a Obcí Karlovice, se sídlem Karlovice 138, 793 23 Karlovice, IČ 00296112, zastoupenou Stanislavem Butorou, starostou


h)
výpověď smlouvy, (MMOPP002KOQU), včetně Dodatku č.1 a Dodatku č.2, uzavřené mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města a Obcí Kyjovice, se sídlem Kyjovice 2, 747 68 Kyjovice, IČ 00534722, zastoupenou Pavlem Lichým, starostou

477/15 RM 15
bod 18/15
i)
výpověď smlouvy, (MMOPP002KOG8), včetně Dodatku č.1, uzavřené mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města a Městem Kravaře, se sídlem Náměstí 43, 747 21 Kravaře, IČ 00300292, zastoupeným Ing. Andreasem Hahnem, starostou



Hlasování: 6-0-0



478/15 RM 15
bod 19/15
Smlouvy o reklamní činnosti v souvislosti s kulturně-sportovní akcí města

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o reklamní činnosti, (MMOPP00EOCW8), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Martinem Gilíkem, Ratibořská 39, 746 05 Opava, IČ 63301652


b)
smlouvu o reklamní činnosti, (MMOPP00EOD32), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Tiskárnou Grafico, s.r.o., U Panského mlýna 33, 746 06 Opava, IČ 25885839, zastoupenou Ing. Michalem Štěpánkem, jednatelem


c)
smlouvu o reklamní činnosti, (MMOPP00EOD0H), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a JC TRANS,  s.r.o., Štramberská 2872,  703 00 Ostrava – Vítkovice,  IČ  25831178, zastoupenou Patrikem Lamlou, jednatelem


d)
smlouvu o reklamní činnosti, (MMOPP00EOCYY), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Modelem Obaly, a.s., Těšínská 102, 746 01 Opava, IČ 45192944, zastoupenou Ing. Radovanem Wichou, vedoucím marketingu

e)
smlouvu o reklamní činnosti, (MMOPP00EOD1C), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Moravskoslezskými cukrovary, a.s., Vávrovická 273, 747 73 Opava-Vávrovice, IČ 46900764, zastoupenou Ing. Janem Hojgrem, vedoucím odštěpného závodu   


f)
smlouvu o reklamní činnosti, (MMOPP00EOD27), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a OPATHERMEM, a.s., Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ  25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva


g)
smlouvu o reklamní činnosti, (MMOPP00EOCZT), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a OpavaNet, a.s., Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011, zastoupenou Markem Hájkem, předsedou představenstva 
478/15 RM 15
bod 19/15
h)
smlouvu o reklamní činnosti, (MMOPP00EOCX3), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Vladimírem Hellebrandem, Elišky Krásnohorské 2442/2, 746 01 Opava, IČ 73172243 


  i)
Rozpočtové opatření č. 2015/97



v příjmech – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




příjem z reklamní činnosti




(2144,2111,00000000,0051,0009047000000)
 + 181.820,- Kč







ve výdajích – odbor školství




pronájem technického zařízení – přenos na LED obrazovku




(3429,5164,000000000,0030,0000000000000)
+ 56.870,00 Kč








poplatky OSA




(3429,5041,000000000,0030,0000000000000)
+ 3.000,00 Kč








ostatní služby




(3429,5169,000000000,0030,0000000000000)
+ 11.680,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
+110.270,00 Kč


Hlasování: 10-0-0



479/15 RM 15
bod 20/15
Memorandum o spolupráci se Slezskou univerzitou

Rada města



schvaluje 



Memorandum o partnerské spolupráci při naplňování záměrů a realizaci společných projektů souvisejících se strategickým plánováním rozvoje statutárního města Opava a Slezské univerzity v Opavě do roku 2025 (PID MMOPP00C3C2X), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, zastoupenou 
Doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem 


pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 6-0-0







480/15 RM 15
bod 21/15
Smlouva – spolupráce na výstavě a tisk veduty města

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00EQ103), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města, a Vědeckou knihovnou v Olomouci se sídlem Bezručova 3, 779 11 Olomouc, IČ: 00100625, zastoupenou RNDr. Jitkou Holáskovou, ředitelkou 


Hlasování: 6-0-0


481/15 RM 15
bod 22/15
Vánoční trhy Opava 2015

Rada města


1.
schvaluje


a)
zápis oborů činnosti volné: 

(14) Vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce 
(48) Velkoobchod a maloobchod
(59) Pronájem a půjčování věcí movitých 
(66) Reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
(71) Provozování cestovní agentury a průvodcovská činnost v oblasti cestovního ruchu


b)
znění vzorových smluv pro zajištění akce „Vánoční trhy Opava 2015“: smlouva o reklamní činnosti, upravené znění smlouvy o nájmu a smlouva darovací dle příloh číslo 1, 2 a 3 tohoto bodu 


c) 
upravené znění výzvy k podávání nabídek na pronájem stánků 

d) 
upravená kritéria pro hodnocení nabídek



e)
upravená Pravidla Vánočních trhů Opava   


f)
Rozpočtové opatření č. 2015/98



 Ve výdajích – odbor Kancelář primátora




 samostatné pracoviště




Vánoční trhy 





Elektrická energie




(2141,5154,00000000,0120,0001043000000)
+ 60.000,00 Kč



Poplatky OSA




(2141,5041,00000000,0120,0001043000000)
+ 35.000,00 Kč



Nákup ostatních služeb




(2141,5169,00000000,0120,0001043000000)
+ 762.000,00 Kč



Ostatní osobní výdaje




(2141,5021,00000000,0120,0001043000000)
+ 75.000,00 Kč
481/15 RM 15
bod 22/15


Všeobecný materiál




(2141,5139,00000000,0120,0001043000000)
+ 10.000,00 Kč



Nájemné (kontejnery, mobilní WC, teplomety)




(2141,5164,00000000,0120,0001043000000)
+ 64.000,00 Kč



Nájemné (pronájem  stánků )




(2141,5164,00000000,0120,0001043000000)
+ 302.000,00 Kč



Akce města




 nákup ostatních služeb




(3399,5169,00000000,0120,0001056000000)
        - 250.000,00 Kč







V příjmech – odbor Kancelář primátora




samostatné pracoviště




pronájem stánků - vánoční trhy Opava




(2141,2132,00000000,0121,0009314000000)
+ 898.000,00 Kč







ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový





rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
      - 160.000,00 Kč






2. 
pověřuje 


Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu smluv s vybranými nájemci, zájemci o reklamu a dárci dle bodu 1b) tohoto usnesení  


Hlasování: 9-0-1  




482/15 RM 15
bod 24/15
Závěrečný účet SMO za rok 2014

Rada města


1.
schvaluje


a)
závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2014 s výhradou (spočívající  ve skutečnostech  a rizicích uvedených ve Zprávě o přezkumu hospodaření Statutárního města Opavy za období 1.1.2014 – 31.12.2014 ze dne 12. května 2015) 




  b)
Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




daň z příjmu placená obcí




(0000,1122,00000000,0020,0000000000000)
 + 5.990.180,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




platby daní a poplatků státnímu rozpočtu




(6399,5362,00000000,0020,0000000000000)
 + 5.990.180,00 Kč




482/15 RM 15
bod 24/15
2.
souhlasí



s navrženými opatřeními k výhradám v hospodaření SMO (uvedeným ve Zprávě  o přezkumu hospodaření Statutárního města Opavy za období 1.1.2014 – 31.12.2014 ze dne 12. května 2015), dle návrhu zástupců dotčených odborů a uvedených v důvodové zprávě


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0


483/15 RM 15
bod 25/15
Schválení účetní závěrky SMO

Rada města


1.
schvaluje



Účetní závěrku za rok 2014 Statutárního města Opavy, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014

2.
schvaluje



Výsledek hospodaření Statutárního města Opavy


pro předložení zastupitelstvu města 

Hlasování: 10-0-0


484/15 RM 15
bod 26/15
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2015

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2015/99



ve výdajích – odbor školství




BESIP – ostatní služby




(2223,5169,00000000,0030,0001078000000)
               - 60.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Malé Hoštice




ostatní osobní výdaje




(3421,5021,0000000,0810,0000000000000)
+ 60.000,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/100



ve výdajích – odbor školství




BESIP – ostatní služby




(2223,5169,00000000,0030,0001078000000)
                 - 2.590,00 Kč








ZŠ Riegrova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000030)
+ 2.590,00 Kč
484/15 RM 15
bod 26/15
c)
Rozpočtové opatření č. 2015/101



ve výdajích – odbor školství




tělovýchovné akce




(3419,5169,00000000,0030,0002502000000)
               - 20.000,00 Kč








ZŠ B.Němcové - neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001002000018)
+ 20.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2015/102



ve výdajích – odbor školství




vratka neinvestič. příspěvku na LV




ZŠ B.Němcové




(3113,5331,00000000,0030,0001000000018)
- 4.000,00 Kč








ZŠ Englišova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000019)
- 4.000,00 Kč








ZŠ Mařádkova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000020)
- 26.000,00 Kč








ZŠ Otická




(3113,5331,00000000,0030,0001000000022)
- 28.000,00 Kč








ZŠ I.H.Ochranova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000023)
- 22.000,00 Kč








ZŠ T.G.M., Riegrova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000030)
- 32.000,00 Kč








ZŠ Vrchní




(3113,5331,00000000,0030,0001000000025)
- 4.000,00 Kč








ZŠ Kylešovice




(3113,5331,00000000,0030,0001000000031)
- 23.050,00 Kč








ZŠ Šrámkova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000032)
- 24.000,00 Kč








ZŠ E.Beneše




(3113,5331,00000000,0030,0001000000024)
- 34.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 201.050,00 Kč






484/15 RM 15
bod 26/15
e)
Rozpočtové opatření č. 2015/103



ve výdajích – odbor životního prostředí




Útulek pro psy




Opravy a udržování




(1014,5171,00000000,0130,0002524000000)
 - 9.000,00 Kč







ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka,
odd. M a P




Útulek pro psy




Platy zaměstnanců v pracovním poměru




(1014,5011,00000000,0192,0002524000000)
+ 9.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2015/104



v příjmech – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




příjem vratka peněz varná konvice




(6171,2324,00000000,0191,0000000000000)
+429,00 Kč







ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy  




výdej - DDHM




(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)
+429,00 Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2015/105



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ga)
Park Sv. Hedviky  




(úprava výše finančních prostředků)




(2219,6121,00000000,0220,0007611000000)
-   2.109.023,00 Kč







gb)
Demolice objektu MZ  




(úspora)




(3639,5169,00000000,0220,0007633000000)
-   20.706,05 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+   2.129.729,05 Kč






h)
Rozpočtové opatření 2015/106



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




investiční akce




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 10.781,10 Kč








Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a VO – nezpůsobilé náklady (fa MMOPP00ENGF6)




(2212,5171,00000000,0220,0007615000000)
+ 10.781,10 Kč
484/15 RM 15
bod 26/15
i)
Rozpočtové opatření 2015/107



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



231 0000
(0000,4116,33513233,0020,0002564000000)
 + 449.482,78 Kč 


231 0000
(0000,4116,33113233,0020,0002564000000)
+ 79.320,48 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




projekt „Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě“




platy zaměstnanců




(4329,5011,33513233,0040,0002564000000)
+ 253.060,30 Kč



(4329,5011,33113233,0040,0002564000000)
+ 44.657,70 Kč



(4329,5011,00000000,0040,0002564000000)
- 275.460,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(4329,5021,33513233,0040,0002564000000)
+ 34.000,00 Kč



(4329,5021,33113233,0040,0002564000000)
+ 6.000,00 Kč



(4329,5021,00000000,0040,0002564000000)
- 78.000,00 Kč








sociální pojištění




(4329,5031,33513233,0040,0002564000000)
+ 67.037,80 Kč



(4329,5031,33113233,0040,0002564000000)
+ 11.830,20 Kč



(4329,5031,00000000,0040,0002564000000)
- 88.365,00 Kč








zdravotní pojištění




(4329,5032,33513233,0040,0002564000000)
+ 35.012,35 Kč



(4329,5032,33113233,0040,0002564000000)
+ 6.178,65 Kč



(4329,5032,00000000,0040,0002564000000)
- 31.811,40 Kč








nákup materiálu




(4329,5139,33513233,0040,0002564000000)
+ 36.475,43 Kč



(4329,5139,33113233,0040,0002564000000)
+ 6.436,83 Kč



(4329,5139,00000000,0040,0002564000000)
- 23.166,86 Kč








náhrada mezd v době nemoci




(4329,5424,33513233,0040,0002564000000)
+ 23.896,90 Kč



(4329,5424,33113233,0040,0002564000000)
+ 4.217,10 Kč








služby telekomunikací




(4329,5162,00000000,0040,0002564000000)
	5.000,00 Kč









školení




(4329,5167,00000000,0040,0002564000000)
-10.000,00 Kč
484/15 RM 15
bod 26/15


nákup služeb




(4329,5169,00000000,0040,0002564000000)
               -  7.000,00 Kč








cestovné




(4329,5173,00000000,0040,0002564000000)
               -10.000,00 Kč 







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 528.803,26 Kč






j)
Rozpočtové opatření 2015/108



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




výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
               - 20.000,00 Kč








bezesmluvní užívání




(3639,5192,00000000,0052,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření 2015/109


k1)
v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční transfery ze státního rozpočtu



231 000
(0000,4116,00004428,0020,0002449000000)
+ 123.000,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




Program „Podpora terénní práce 2015“




platy zaměstnanců




(4342,5011,00004428,0040,0002449000000)
+ 123.000,00 Kč



(4342,5011,00000000,0040,0002449000000)
            -123.000,00 Kč








služby telekomunikací




(4342,5162,00000000,0040,0002449000000)
+ 2.000,00 Kč








cestovné




(4342,5173,00000000,0040,0002449000000)
+ 2.000,00 Kč








účastnické poplatky na konference




(4342,5176,00000000,0040,0002449000000)
+ 2.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 117.000,00 Kč





484/15 RM 15
bod 26/15
l)
Rozpočtové opatření č. 2015/110



 ve výdajích – odbor Kancelář primátora




 samostatné pracoviště




Festival minipivovarů aneb za chutí Slezska




(3399,5169,00000000,0120,0001056000000)
 + 163.000,00 Kč



(3399,5041,00000000,0120,0001056000000)
+5.000,00 Kč



(3399,5154,00000000,0120,0001056000000)
+2.000,00 Kč


ve výdajích - odbor Finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 170.000,00 Kč


Hlasování 10-0-0






2.
nepřijala usnesení 







k rozpočtovému opatření č. 2015/XXX



 příjmy – odbor Kancelář primátora




 samostatné pracoviště




Inzerce v Regionu Opavsko




(3349,5169,00000000,0120,0002544000000)
 + 100.000,00 Kč







ve výdajích - odbor Finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 100.000,00 Kč


Hlasování: RMO nepřijala usnesení  



485/15 RM 15
bod 27/15
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 

a)
finanční dotaci České asociaci extremních sportů se sídlem Opava, IČ 47815647, na náklady související s expedicí Wild Challenge – New route alpen style – Gasherbrum, ve výši 10.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0

b)
finanční dotaci Michalu Zahelovi bytem Opava, na náklady spojené s účastí na Mistrovství světa v Beatboxu v Berlíně, ve výši 5.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-1


2. 
neschvaluje


finanční dotaci spolku Světlo do života – občanské sdružení se sídlem Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČ 26995352, na cyklo prezentační setkání, ve výši 4.000,00 Kč



Hlasování: 10-0-0
485/15 RM 15
bod 27/15
3. 
odročuje


projednání finanční dotace Jezdeckému klubu Opava – Kateřinky se sídlem Rolnická 159/120, 747 05 Opava Kateřinky, IČ 68941749, na vybudování kolbiště a podporu sportovní činnosti, ve výši 1.500.000,00 Kč



Hlasování: 8-1-1



486/15 RM 15
bod 28/15
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CWVUV, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mikroregionem Hvozdnice se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, IČ 71194410, zastoupeným Vladimírem Chovancem, předsedou svazku obcí na náklady související s víkendovým provozem železniční trati Opava – Jakartovice 2015, ve výši 50.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CWVPK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Městským dopravním podnikem Opava se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava Kylešovice, IČ 64610250, zastoupeným Adamem Ludvíkem Kwiekem, na náklady související s vydáním knihy, ve výši 30.000,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2015/111



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
	 80.000,00 Kč









Mikroregion Hvozdnice




(2242,5329,00000000,0020,0000486000000)
+50.000,00 Kč








Městský dopravní podnik Opava




(3316,5213,00000000,0020,0000510000000)
+30.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-0












487/15 RM 15
bod 29/15
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Mnišská“ – smlouva

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00GGP03, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., se sídlem Příčná 173, 793 12 Horní Benešov,
IČ: 26876574, zastoupenou Ing. Františkem Jurčíkem, předsedou představenstva


Hlasování: 10-0-0



488/15 RM 15
bod 30/15
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Vaníčkova“ (zateplení + výměna oken) – smlouva

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00GGOYK, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc., Martinem Vítečkem, primátorem města a společností MILIMEX s.r.o. - organizační složka, Daliborova 648/38, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 29454379, zastoupenou Ing. Eugeniuszem Sowou, jednatelem společnosti


Hlasování:  10-0-0




489/15 RM 15
bod 31/15
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „MŠ Edvarda Beneše“(zateplení + výměna oken) – smlouva

Rada města

	

schvaluje



smlouvu, MMOPP00GGOSE, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností
JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o., se sídlem Příčná 173,793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574, zastoupenou Ing. Františkem Jurčíkem, jednatelem společnosti


Hlasování: 9-0-1





490/15 RM 15
bod 32/15
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „ZŠ Edvarda Beneše“(zateplení + výměna oken) – smlouva

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00GGOZF, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OMLUX, 
spol. s r.o., se sídlem Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28 Ostrava,
IČ: 61944840, zastoupenou Petrem Konečným, jednatelem společnosti


Hlasování: 10-0-0




491/15 RM 15
bod 33/15
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP009WHJJ) 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 pozemků parc.č. 820/28, 798/29 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Opava, Suché Lazce, parc.č. 820/55, Balhar, smyčka kNN, č. stavby IV-12-8010615“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1F0A) 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 parc.č. 2312/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, 28. října, parc.č. 388/19, Machel, č. stavby IP-12-8016799“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

491/15 RM 15
bod 33/15
c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP009WHKE) 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 ReSpol s.r.o., se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem 
pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 116/1 v k.ú. Palhanec pro stavbu: "Opava, ul. Vávrovická, Hendrych, přípojka kNN, č. stavby IP-12-80117039“ 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, (MMOPP009WHDD) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Tomášem Balharem bytem Opava, Suché Lazce pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 820/28, 98,29 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 820/55“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1EXW) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Tomášem Dostálem, bytem Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2773/3 v k.ú. Kylešovice za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 350 v k.ú. Kylešovice za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP009WHNZ) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 45193665, zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí, hloubkové uzemňovací anody a pilíře stanice katodické ochrany v pozemcích parc.č. 756/1, 757, 758, 761 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce protikorozní ochrany přivaděčů KSV, BSV – oprava SKAO Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 8.550,00 Kč + DPH


g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP009WHL9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a Markem Dvořákem, bytem Opava pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v pozemku parc.č. 2958 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba bytového domu na pozemku parc.č. 2154/66 v k.ú. Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH
491/15 RM 15
bod 33/15
h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP009WHAS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a GOLDENSOLAR s.r.o. se sídlem Kmochova 1211/4, 736 01 Havířov, Podlesí, IČ 28349113, zastoupenou Ing. Karlem Červeným, jednatelem, 
pro umístění  sjezdu na pozemku parc.č. 2966 v k.ú. Opava - Předměstí  
za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 180/15 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.000,00 Kč + DPH


i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP009WHM4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a Ing. Kamilem Mičkou a Romanou Mičkovou oba bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění  sjezdu na pozemku parc.č. 331/1 v k.ú. Malé Hoštice  za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 259/4 v k.ú. Malé Hoštice za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1ERQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 1 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 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 Ing. Pavlou Kapusňákovou bytem Opava pro umístění  podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 693/2 v k.ú. Kylešovice – STL plynovodní přípojka“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


Hlasování: 6-0-0



492/15 RM 15
bod 34/15
Dodatek č. 22 ke smlouvě o správě o údržbě s TSO s.r.o.  

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 22 (MMOPP00A1EW1) 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


Hlasování: 6-0-0





493/15 RM 15
bod 35/15
Záměr pronájmu plynárenských zařízení

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu plynárenských zařízení: STL plynovodu a 1 ks  STL přípojky na ul. Krnovská, STL plynovodu a 8 ks STL přípojek na 
ul. U Cihelny, STL plynovodu a 13 ks STL přípojek na ul. Slepá a Krnovská, 1ks STL přípojky na ul. Otická, STL plynovodu, NTL plynovodu a 1 ks NTL přípojky na ul. Joži Davida


Hlasování: 6-0-0




494/15 RM 15
bod 36/15
Informace o podané žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města


1.
bere na vědomí  


informaci o podané žádosti o udělení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Jaroslavem Štěpanovským, jednatelem společnosti DN STAVBY spol. s r.o. se sídlem v Opavě - Vlaštovičkách ve věci nepovoleného objektu ubytovacího zařízení a objektu nepovolené přístavby skladu na pozemcích parc. č. 46, 47 a 12/2, k. ú. Jarkovice 


2.
schvaluje 


povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Jaroslavem Štěpanovským, jednatelem společnosti DN STAVBY spol. s r.o. se sídlem v Opavě - Vlaštovičkách ve věci nepovoleného objektu ubytovacího zařízení a objektu nepovolené přístavby skladu na pozemcích parc. č. 46, 47 a 12/2, k. ú. Jarkovice 



Hlasování: 10-0-0


495/15 RM 15
bod 37/15
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 6-0-0


496/15 RM 15
bod 38/15
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1.
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 07. 05. 2015                do 21. 05. 2015



Hlasování: 9-0-0

2.
jmenuje



v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018 další členy Sportovní komise Rady statutárního města Opavy, a to:

Mgr. Petra Orieščíka
Mgr. Simonu Horákovou
pana Jiřího Černohorského 

s účinností od 1. 6. 2015


Hlasování: 9-0-0



497/15 RM 15
bod 41/15
Žádost o výjimku z vyhlášky č. 2/2011 O ochraně nočního klidu – Sportovní den Slezské nemocnice v Opavě  


Rada města



uděluje



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností společnosti DANTER – reklama a potisk, s.r.o., Muglinovská 175/111, 712 00 Ostrava, pro akci Sportovní den zaměstnanců Slezské nemocnice Opava, která proběhne dne 10. 6. 2015 v Areálu zdraví Kylešovice, Bílovecká 180, Opava – Kylešovice do 24.00 hodin



Hlasování: 8-0-0 







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




