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Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/47-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ivu a Haně Chodurovým na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 172/11)  


b)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/32-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jaroslavu a Evě Brychtovým na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 172/11)  
 

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/78-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Luďku Musilovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 140/11)  


d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/39-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Pavlu Hříbkovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 140/11)  


e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/124-zast.pl. a nádvoří o výměře 17 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Radimu a Nataše Vysockým na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 140/11)  


f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/409-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Zuzaně Gavendové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 140/11)  


g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/63-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Jaroslavu Žůrkovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 172/11)  


h)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2184/51-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Martinu Frodlovi a paní Evě Müllerové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 172/11)  


i)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2162/41-zast.pl. a nádvoří o výměře 17 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Evě Kohoutkové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 140/11)  


j)
nájem pozemku pod garáží parc.č. st.1892-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu Karlovi Prokšovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 140/11)  


k)
nájem pozemku pod garáží parc.č. st.1885-zast.pl. a nádvoří o výměře 38 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy paní Libuši Horákové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 140/11)  


l)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1396/1-zast.pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

m)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1883/89-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

n)
záměr prodeje pozemku parc.č. 398-zast.pl. a nádvoří k.ú. Jaktař

o)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 858/1 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 858/5-orná půda k.ú. Malé Hoštice –obecní zastupitelstvo doporučuje 

p)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1013-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

q)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2530/233-zast.pl. a nádvoří a části pozemků parc.č. 2530/815-zast.pl. a nádvoří a parc.č. 2530/235-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí (Ondříčkova 10)

r)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/494-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí
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s)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/21-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí



2. 
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/307-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/322-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí 

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/352-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/74-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2166/21-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/429-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí



3.
neschvaluje



záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2954-ost.pl./ost.komunikace dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí




4.
odročuje


a)
projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 938-zahrada k.ú. Jaktař

b)
projednání záměru prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2162/41-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje návrhy revokací, prodejů, výkupů, směn  a bezúplatných převodů včetně kupních, směnných  smluv a  smluv o bezúplatném převodu


a)
revokaci usnesení ZMO č. 533/28 ZM 10 odst. 1, písm. m) ze dne 31.8.2010 (ZMO schvaluje prodej pozemků parc.č. 1707/1-zahrada o výměře 299 m2 a parc.č. 1706-zast.pl. a nádvoří o výměře 180 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Michaele Zelenkové za cenu dle znaleckého posudku 666.900,- Kč tj. 1.392,- Kč/m2 - zveřejněno č. 362/10)


b)
prodej pozemků parc.č. 1706-zast.pl. a nádvoří o výměře 180 m2 a parc.č. 1707/1-zahrada o výměře  299 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Pavlu a Ing. Petře Kernovým za cenu sjednanou dohodou ve výši 383.200,- Kč tj.  800,- Kč/m2 (zveřejněno č. 362/10)
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c)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/74-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Andree Krásové za cenu stanovenou dohodou ve výši 9.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 87/11)

d)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2661/50-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Eddě Vaňkové za cenu stanovenou dohodou ve výši 11.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 140/11)

e)
výkup pozemku parc.č. 1985/102-orná půda o výměře 891 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníka Ing Dagmar Spilkové za cenu dle znaleckého posudku 132.970,- Kč tj. 149,- Kč/m2

f)
směnu části pozemku parc.č. 1985/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“c“ o výměře 11 m2 sloučený do pozemku parc.č. 1985/216 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 1985/216-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „a“ o výměře 11m2 sloučený do pozemku parc.č. 1985/187 ve vlastnictví paní Zuzany Hendrychové a pana Pavla Manderly vše v k.ú. Kateřinky u Opavy (zveřejněno č. 331/11)

g)
bezúplatný převod zpevněných ploch na pozemcích parc.č. 1985/80, parc.č. 1985/77, parc.č. 1985/76, parc.č. 1985/208 a parc.č. 2407/50 sloužících jako příjezdová komunikace a parkoviště k budově č.p. 1650 a altánu postaveném na pozemku parc.č. 1985/77 vše v k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví   pana Petra Vaška do vlastnictví Statutárního města Opavy


h)
bezúplatný převod části pozemku parc.č. 565/4-ost.pl./ost.komunikace na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 565/8-ost.pl./silnice o výměře 287 m2 a části pozemku parc.č. 566/1-ost.pl./silnice na nezapsaném geometrickém plánu značené novými parc.č. 566/12-ost.pl./silnice o výměře 24 m2 a parc.č. 566/15-ost.pl./silnice o výměře 2371 m2 vše v k.ú. Opava-Město z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR (zveřejněno č. 636/09) 


pro předložení zastupitelstvu města
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2. 
 schvaluje

a)
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 13/02 ZM 10 odst.1, písm.ax) ze dne 13.12.2010 (ZMO schvaluje smlouvu o  bezúplatném převod pozemku parc.č. 2886-ost.pl./ost.komunikace v k.ú. Kateřinky u Opavy , obec Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména ji nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani ji nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětnou nemovitost nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitost měla ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. 
Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
	Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 100.000,- Kč.  
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b)
návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č. 2886-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 2609 m2, zapsaném na listu vlastnictví 60000 pro  katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami:
1.   Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedených v čl. II., odst.2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět  ve prospěch  třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:    
       a)  v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl.II, nebo její část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
       b)  v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost 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 nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 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 poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4.  Bude-li zjištění sankce 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 článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
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6.   Nabyvatel je povinen vždy k 31.1. následujícího  roku  předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejném zájmu (viz čl. II, odst.2) za rok předcházející tj.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. Tento závazek nabyvatele trvá po celou  dobu stanovenou v čl. III, odst.1


  c)       
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 130/02 ZM 10 odst. 1ay) ze dne 13.12.2010 (ZMO schvaluje bezúplatný převod pozemků parc.č. 2880/1-ost.pl/ost.komunikace, parc.č. 2880/11-ost.pl/ost.komunikace, parc.č. 2882-ost.pl./zeleň, parc.č. 2883-ost.pl./zeleň, parc.č. 2884-ost.pl./zeleň, parc.č. 2928-ost.pl./zeleň, parc.č. 2979-ost.pl./zeleň, parc.č. 2988-ost.pl./zeleň, parc.č. 3029-ost.pl./zeleň,  parc.č. 3031-ost.pl./zeleň, parc.č. 3033-ost.pl./jiná pl. a parc.č.3139-ost.pl./ost.komunikace v k.ú. Kateřinky u Opavy , obec Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito podmínkami:  
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. 
	Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 68 000,- Kč.  
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d)
návrh na bezúplatný převod pozemků parc.č. 2880/1-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 4098 m2, parc.č. 2880/11-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 2778 m2, parc.č. 2882-ostatní plocha, zeleň o výměře 167 m2, parc.č. 2883-ostatní plocha, zeleň o výměře 741 m2, parc.č. 2884-ostatní plocha, zeleň o výměře 715 m2, parc.č. 2928-ostatní plocha, zeleň   o výměře 703 m2, parc.č. 2979-ostatní plocha, zeleň o výměře 281 m2, parc.č. 2988-ostatní plocha, zeleň o výměře 212 m2, parc.č. 3029-ostatní plocha, zeleň o výměře 808 m2, parc.č. 3031ostatní plocha, zeleň o výměře 486 m2, parc.č. 3033-ostatní plocha, jiná plocha o výměře 653 m2, parc.č. 3139-ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 845 m2, zapsaných na listu vlastnictví 60000 pro  katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami:
1.   Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedených v čl. II., odst.2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze ji dále převádět  ve prospěch  třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:    
       a)  v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl.II, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
       b)  v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl.II, odst.2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným  účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 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.
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3.   Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4.  Bude-li zjištění sankce 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 článku III. 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 k 31.1. následujícího  roku  předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejném zájmu (viz čl. II, odst.2) za rok předcházející tj.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. Tento závazek nabyvatele trvá po celou  dobu stanovenou v čl. III, odst.1



e)
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 130/02 ZM 10 odst. 1az) ze dne 13.12.2010 (bezúplatném převod pozemků parc.č.2306/1-ost.pl./ost.komunikace, parc.č.2880/7-ost.pl./ost.komunikace, parc.č.2885-ost.pl./zeleň, parc.č.2888-ost.pl./ost.komunikace, parc.č.2889-ost.pl./zeleň, parc.č.2890-ost.pl./zeleň, parc.č.2891-ost.pl./zeleň, parc.č.2892-ost.pl./zeleň, parc.č.2898-ost.pl./zeleň, parc.č.2900-ost.pl./zeleň, parc.č.2902-ost.pl./zeleň, parc.č.2904-ost.pl./zeleň, parc.č.2905-ost.pl./zeleň, parc.č.2920-ost.pl./zeleň, parc.č.3050-ost.pl./zeleň, parc.č.3155-ost.pl./zeleň vše v k.ú. Kateřinky u Opavy , obec Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
	V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. 
Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
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6.   Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 39 000,- Kč.  



f)
návrh na bezúplatný převod pozemků parc.č. 2306/1-ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 728 m2, parc.č. 2880/7-ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 219 m2, parc.č. 2885-ostatní plocha, zeleň    o výměře 167 m2, parc.č. 2888-ostatní plocha, ostatní komunikace   o výměře 301 m2, parc.č. 2889-ostatní plocha, zeleň o výměře 121 m2, parc.č. 2890-ostatní plocha, zeleň  o výměře 116 m2, parc.č. 2891-ostatní plocha, zeleň  o výměře 125 m2, parc.č. 2892-ostatní plocha, zeleň  o výměře 131 m2, parc.č. 2898-ostatní plocha, zeleň  o výměře 77 m2, parc.č. 2900-ostatní plocha, zeleň  o výměře 94 m2, parc.č. 2902-ostatní plocha, zeleň  o výměře 277m2, parc.č. 2904-ostatní plocha, zeleň  o výměře 62 m2, parc.č. 2905-ostatní plocha, zeleň  o výměře 535 m2, parc.č. 2920-ostatní plocha, zeleň  o výměře 141 m2, parc.č. 3050-ostatní plocha, zeleň  o výměře 72 m2, parc.č. 3155-ostatní plocha, zeleň  o výměře 437 m2, zapsaných na listu vlastnictví 60000 pro  katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami:
1.   Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedených v čl. II., odst.2 této smlouvy. V případě převodu nemovitostí z důvodu veřejného zájmu nelze převedené nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat a nelze je dále převádět  ve prospěch  třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:    
a)  v případě, že nabyvatel převede předmětné nemovitosti uvedené v čl.II, nebo jejich část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
       b)  v případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovitosti využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl.II, odst.2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným  účelům, nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitosti měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 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.
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3.   Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4.  Bude-li zjištění sankce 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 článku III. 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 k 31.1. následujícího  roku  předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejném zájmu (viz čl. II, odst.2) za rok předcházející tj.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. Tento závazek nabyvatele trvá po celou  dobu stanovenou v čl. III, odst.1



g)
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 43/03 ZM 11 odst. 1ai) ze dne 21.2.2011 (ZMO schvaluje  bezúplatný převod pozemku pozemková parcela 3035/65-ost.pl., jiná plocha včetně všech součástí v katastrálním území Kateřinky, obec Opava, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:
1.    Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
3.   Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4.   Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady. 
5.   Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. 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 k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 3.900,- Kč.  
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h)
návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č. 3035/65-ostatní plocha, jiná  plocha o výměře 696 m2, zapsaném na listu vlastnictví 60000 pro  katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava včetně všech součástí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy  s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí s omezujícími podmínkami:
1.   Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku II. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedených v čl. II., odst.2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět  ve prospěch  třetí osoby. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
2. V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:    
a)  v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl.II, nebo její část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
       b)  v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl.II, odst.2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným  účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí 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 poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4.  Bude-li zjištění sankce 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 článku III. 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 k 31.1. následujícího  roku  předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejném zájmu (viz čl. II, odst.2) za rok předcházející tj.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. Tento závazek nabyvatele trvá po celou  dobu stanovenou v čl. III, odst.1


pro předložení zastupitelstvu města

402/16 RM 11
3.
neschvaluje



 záměr prodeje pozemku  parc.č. 3088-orná půda k.ú. Opava-Předměstí

 pro předložení zastupitelstvu města



403/16 RM 11

Smlouva o umístění odchycených psů do Městského útulku v Opavě


Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00D8CZ2), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Obcí Hrabyně se sídlem Hrabyně 70, 747 63 Hrabyně, IČ 00300136, zastoupenou Zdeňkou Jordánovou, starostkou




404/16 RM 11

Návrh obce s rozšířenou působností na přidělení finančních příspěvků

Rada města


1.
doporučuje



Ministerstvu kultury České republiky schválit přidělení příspěvků dle bodu 10 článku II. Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ ve II. kole těmto žadatelům:
Žadatel
Památka
Název projektu
Částka 
(v Kč)

Základní škola, Střední škola, Dětský domov, Školní jídelna a Internát Velk￩ HeralticeVelké Heraltice, p. o.
zámek
Oprava havarijního stavu střechy a krovu kolem válcové věže v objektu školského zařízení zámku Velké Heraltice
100.000,00

Římskokatolická farnost Bohdanovice
kostel sv. Michaela
Obnova svatostánku hlavního oltáře kostela sv. Michaela v Bohdanovicích
100.000,00

Městys Litultovice
zámek
Obnova fasády zámku v Litultovicích – I. etapa
308.000,00

Ludmila Štenclová
Altův dům
Rekonstrukce fasády
308.000,00

CELKEM

816.000,00










404/16 RM 11

2.
nedoporučuje


Ministerstvu kultury České republiky schválit přidělení příspěvků dle bodu 10 článku II. Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ ve II. kole těmto žadatelům:
Žadatel
Památka
Název projektu
Částka 
(v Kč)

Mgr. Eva Stašková
venkovská usedlost
Oprava střechy hospodářské budovy
316.000,00

CELKEM

316.000,00



3.
ukládá


doručit přijaté žádosti Ministerstvu kultury České republiky, odboru památkové péče
Z: odbor rozvoje města a strategického plánování
T: 31.05.2011



405/16 RM 11

Členství Statutárního města Opava v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR

Rada města


1.
schvaluje



podání žádosti o členství Statutárního města Opava v asociaci Národní síť Zdravých měst ČR (NSZM ČR)


2. 
pověřuje 


Ing. Hanu Tvrdou pro koordinaci Projektu Zdravé město a místní Agendy 21                      













3.
doporučuje 


a)
aby Zastupitelstvo Statutárního města Opavy schválilo „Deklaraci Zdravého města“ v předběžném znění bez připomínek

b)
aby Zastupitelstvo Statutárního města Opavy pověřilo jako politika Projektu Zdravé město a místní Agendy 21 Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora













406/16 RM 11

Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje


a)
mandátní smlouvu o výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 90/2011/PRI (MMOPP009BOZJ) mezi Statutárním městem Opava a Bc. Petrem Stiborem, Přerovecká 205/13, 747 95 Opava – Suché Lazce, IČ: 87010445, DIČ: CZ5510141791 na zakázku malého rozsahu „Vnitroblok ul. Holasická – Grudova - Vítečkova“ za cenu nejvýše přípustnou 40.800,- Kč (není plátcem DPH)


b)
Rozpočtové opatření č. 2011/80



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Vnitroblok ul. Holasická – Grudova - Vítečkova - PD




(2219,6121,00000,0220,0007696000000) 
      +      40.800,- Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -     40.800,- Kč



407/16 RM 11

Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výpůjčce radiostanic vozidlových


Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 (MMOPP004FKJG) ke smlouvě o výpůjčce (MMOPP00340A1) ze dne 24.7.2006 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem 



408/16 RM 11

Dodatek č. 2 ke ZL Střediska volného času, Opava, PO

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 2, (MMOPP008V4JW), ke Zřizovací listině Střediska volného času, Opava, příspěvkové organizace pro předložení zastupitelstvu města 




409/16 RM 11

Platové postupy do vyššího platového stupně a plat nově jmenovaných ředitelů školských PO


Rada města



stanoví


a)
plat níže uvedeným ředitelkám školských příspěvkových organizací z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy dle předloženého návrhu:

	Mgr. Dagmar Mlčochová, ředitelka Základní školy a Mateřské školy Opava–Malé Hoštice – příspěvková organizace

pí Marcela Kašpárková, ředitelka Mateřské školy Opava, Heydukova – příspěvková organizace
pí Iva Otipková, ředitelka Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská – příspěvková organizace            


b)
plat dle předloženého návrhu pro nově jmenované ředitele škol:

	Mgr. Michal Vitásek, ředitel Základní školy Opava, Mařádkova 15
– příspěvková organizace

Mgr. Roman Podzemný, ředitel Základní školy Opava, Vrchní 19 
– příspěvková organizace
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Zřízení přípravné třídy při ZŠ Opava, Mařádkova 15 - PO

Rada města



schvaluje



zřízení přípravné třídy Základní školy Opava, Mařádkova 15 – PO s účinností  od 1. 9. 2011
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Projekt „Evropské jazykové portfólio pro učitele“

Rada města



bere na vědomí a podporuje



záměr projektu pod názvem EVROPSKÉ JAZYKOVÉ PORTFÓLIO PRO UČITELE pro pedagogické pracovníky z opavského regionu. Projekt bude v případě schválení realizován společností Linguistic – Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky v.o.s., se sídlem Akátová 1296, Orlová – Poruba, která projektovou žádost předkládá v rámci I. kola výzvy OPVK  v ose 1.3. 



412/16 RM 11

Informace o zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2011/2012

Rada města



bere na vědomí



informaci o zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2011/2012 
pro předložení zastupitelstvu města
 



413/16 RM 11

Udělení záštity statutárního města Opavy

Rada města



schvaluje



udělení záštity statutárního města Opavy Sportovnímu klubu p.e.m.a. nad akcí Mistrovství České republiky v badmintonu neregistrovaných hráčů 2011




414/16 RM 11

Výpůjčka prostor Slezského divadla

Rada města



ukládá


a)
řediteli Slezského divadla Opava zajistit 1. 6. 2011 a 3. 6. 2011 bezplatnou výpůjčku prostor Slezského divadla Opava v nezbytném rozsahu pro akci ZŠ Englišova – oslavy 50. výročí založení ZŠ


b)
řediteli Slezského divadla Opava zajistit 26. 6. 2011 bezplatnou výpůjčku prostor Slezského divadla Opava v nezbytném rozsahu pro akci SVČ Opava – Přehlídka amatérských tanečních kolektivů



415/16 RM 11

Seniorcentrum Opava - navýšení počtu bytových jednotek

Rada města



schvaluje



realizaci stavebních úprav na Penzionu II, Rolnická 1591/29 dle projektové dokumentace na akci „Penzion II – Navýšení bytových jednotek – 1. část“  




416/16 RM 11

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 5 pracovních míst   „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 6. 2011 do 30. 9. 2011 na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, odd. ochrany přírody a krajiny


b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-104/2011 (MMOPP00CYKA2) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřánkovou, ředitelkou kontaktního pracoviště, Bochenkova č. 4, Opava 1, IČ 72496991


 c)
Rozpočtové opatření č. 2011/81



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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




(0000,4116,00013101,0000,0002520000000)
+ 180.000,- Kč






Ve výdajích –  kancelář tajemníka,odd. PAM




Veřejně prospěšné práce – platy




(3639,5011,00013101,0192,0002520000000)
134.328,- Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.




(3639,5031,00013101,0192,0002520000000)
+ 33.582,- Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.




(3639,5032,00013101,0192,0002520000000)
+ 12.090,- Kč


417/16 RM 11

Veřejná zakázka malého rozsahu s názvem „Projektové řízení – metodika, vzdělávání, software pro projektové řízení“ – výsledek zadávacího řízení a smlouva

Rada města


1.
rozhodla



o výběru nabídky uchazeče VDI Meta – výrobní družstvo invalidů, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava Vítkovice, IČ 25861808, jehož nabídka byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou a zároveň jako nabídka s nejvyšší technickou úrovní nabízeného řešení jednotlivých částí plnění

417/16 RM 11

2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí hodnocení nabídek dle § 81, odst. 3 písmeno b) v tomto pořadí:
1. VDI Meta – výrobní družstvo invalidů, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava-Vítkovice


b)
smlouvu, MMOPP002M16D, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a VDI Meta – výrobní družstvo invalidů, 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava-Vítkovice, IČ 25861808, zastoupené Ing. Jaroslavem Plucarem, předsedou družstva 



418/16 RM 11

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a)
umístění vodovodního řadu na pozemcích parc.č. 895/1 a 895/15 v k.ú. Malé Hoštice v rámci stavby „Malé Hoštice, ul. Cihelní – rekonstrukce vodovodního řadu“


b) 
umístění blokové domovní předávací stanice pro provozování technologického zařízení pro přípravu a ohřev teplé užitkové vody v budově s číslem pop. 2455, objektu občanské vybavenosti v části obce Předměstí, na pozemku parc.č. 2370/70 (Mateřská škola na ul. Čajkovského č.or. 30) a budovy s č.pop. 1082, objektu občanské vybavenosti v části obce Předměstí, na pozemku parc.č. 2370/22 v k.ú. Opava – Předměstí a budovy bez čísla popisného, který se nachází na pozemku parc.č. 2370/76 v k.ú. Opava - Předměstí (Základní škola na ul. Englišova č.or. 82) v rámci stavby „Domovní předávací stanice tepla – sídliště Olomoucká, Opava“   



419/16 RM 11

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, (MMOPP00CP3OO) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o., se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28628250, zastoupenou Ivo Kurečkou, samostatným projektantem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a podzemního vedení vysokého napětí do pozemků parc.č. 3040, 2893/12, 2722/81, 2722/82, 2722/105 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Opava, Těšínská, LIDL, DTS“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 
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b) 
smlouva o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP4BA) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 – Nové Město, IČ: 69797111, za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního kabelu veřejného osvětlení do pozemků parc.č. 742/16 a 742/17 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro v rámci zrealizované stavby“ Osvětlení přechodů pro chodce – Hlučínská ul. v Opavě“ 



420/16 RM 11

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení  s názvem „Opava – Městské sady“ - smlouva

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP009BOYO, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, zastoupenou Alešem Žižlavským, ředitelem a jednatelem společnosti za cenu nejvýše přípustnou:  2.866.575,50 Kč včetně DPH



421/16 RM 11

Záměry prodejů – budovy, pozemky

Rada města


1.
schvaluje


a)
záměr prodeje budovy a pozemku v obci Opava, části obce Milostovice - budova č.p. 15 způsob využití objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 31/1 a pozemku parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 617 m2 , k.ú. Milostovice (Lihovarská 20), forma prodeje dobrovolná veřejná dražba

b)
záměr prodeje budovy a pozemku v obci Opava, části obce Město - budova bez čp/če způsob využití garáž na pozemku parc.č. 38/7 a pozemku parc.č. 38/7 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 19 m2 , k.ú. Opava-Město (garáž ul. Nákladní), forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou

c)
záměr prodeje budovy a pozemku v obci Opava, části obce Předměstí - budova bez čp/če způsob využití garáž na pozemku parc.č. 2154/69 a pozemku parc.č. 2154/69 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 67 m2 , k.ú. Opava-Předměstí (garáž ul. Krnovská), forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou

d)
záměr prodeje budovy a pozemku v obci Opava, části obce Předměstí - budova bez čp/če způsob využití garáž na pozemku parc.č. 2154/68 a pozemku parc.č. 2154/68 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 51 m2 , k.ú. Opava-Předměstí (garáž ul. Krnovská), forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou
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e)
záměr prodeje budovy a pozemku v obci Opava, části obce Kateřinky u Opavy - budova bez čp/če způsob využití garáž na pozemku parc.č. st. 1290 a pozemku parc.č. st. 1290 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2 , k.ú. Kateřinky u Opavy (garáž ul. Fügnerova 38), forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou


f)
záměr prodeje budovy a pozemku v obci Skřípov - budova č.p. 58 způsob využití objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 136, pozemek parc.č. St. 136 zast. plocha a nádvoří o výměře 1.261 m2, pozemek parc.č. 1554 zahrada o výměře 3.812 m2, pozemek parc.č. 1555 zahrada o výměře 281 m2 a pozemek parc.č. 1690 ostatní plocha o výměře 179 m2, vše v k.ú. Skřipov (Skřípov Požaha), forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou


g)
záměr prodeje budovy a pozemku v obci Opava, části obce Předměstí - budova bez čp/če způsob využití stavba technického vybavení na pozemku parc.č. 2530/568 a pozemku parc.č. 2530/568 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 121 m2 , k.ú. Opava-Předměstí (Slámova ul.), forma prodeje dobrovolná veřejná dražba 


2.
nepřijala usnesení 


k záměru prodeje budov a pozemků v obci Opava, části obce Předměstí – budova č. p. 1217 způsob využití obč. vybavenost na pozemku parc. č. 2290/9, budova bez čp/če způsob využití tech. vybavenost na pozemku parc. č. 2290/44,	 pozemek parc. č. 2290/2 ostatní plocha o výměře 5636 m2, pozemek parc. č. 2290/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2655 m2, 	pozemek parc. č. 2290/10 ostatní plocha o výměře 630 m2, 	pozemek parc. č. 2290/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 a 	pozemek parc. č. 2290/72 ostatní plocha o výměře 1654 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí (Vančurova 5), forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou



422/16 RM 11

Záměry pronájmů

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu - budovy v části obce Město, č.p. 21, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/3, budovy v části obce Město, č.p. 27, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/2 a na pozemku parc.č. 270, budovy v části obce Město bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/5, podílu ve výši 41290/100000 na budově v části obce Město bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/4 a podílu ve výši 41290/100000 na budově v části obce Město č.p. 22, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 260/4, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město, část obce Město, obec a okres Opava, (OC Slezanka) 






423/16 RM 11

Bytové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
přidělení volné obytné místnosti č.18 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1  v Opavě p. Gabriele Bendíkové  trvale bytem Pekařská 19 , Opava


b)
přidělení volného bytu č.11 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 33 v Opavě žadateli p. Marií Ondrákové  trvale bytem  Cihelní 11, Malé Hoštice 


c)
výměnu bytů mezi p.Annou Filipiovou nájemcem  obecního bytu  č.4 velikosti 2+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě a volným obecním bytem č.5 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě a to pouze za podmínky :
uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č.5 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě a ukončení nájemního vztahu a fyzickému předání bytu č.4 velikosti 2+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě SMO nejpozději do termínu 30.6.2011


2.
odročuje


projednání výměny bytů mezi p.Hanou Brňákovou nájemcem  obecního bytu  č.13 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě a volným obecním bytem č.6 velikosti 3+1 v domě na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě a to pouze za podmínky :
uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č.6 velikosti 3+1 v domě na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě a ukončení nájemního vztahu a fyzickému předání bytu č.13 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě SMO nejpozději do termínu 30.6.2011




424/16 RM 11

Odpis pohledávky na náklady na vyklizení obytné místnosti

Rada města



schvaluje



odpis pohledávky na náklady na vyklizení ve výši 6.660,- Kč po bývalém nájemci obytné  místnosti č.20 velikosti 1+1 na adrese Opava, U Cukrovaru 1  p.Boženě Balážové  z důvodu nemožnosti vymoci předmětný dluh










425/16 RM 11

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor – Horní nám. 34, Opava

Rada města



schvaluje



dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R0NI mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sportovním klubem Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 1/20, 746 01  Opava, IČ 27017974, zastoupeným Miroslavem Mařádkem, členem statutárního orgánu (nebytový prostor na adrese Horní nám. 34, Opava) 



426/16 RM 11

Smlouva o nájmu nebytových prostor – Mezi Trhy 3,5, Opava

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R00P mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ludmilou Pachovou, místo podnikání Zeyerova 1381/8, 747 05 Opava - Kateřinky, IČ 12692158 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 3,5, Opava) 



427/16 RM 11

Záměr pronájmu – Krnovská 71, Opava

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu části nebytového prostoru pro umístění nápojového prodejního automatu v budově č.p. 431, stavba pro administrativu ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2157/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 3618 (nebytový prostor na adrese Krnovská 71B, 746 01  Opava)


b)
záměr pronájmu části nebytového prostoru pro umístění nápojového prodejního automatu v  budově č.p. 2955, stavba občanského vybavení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2157/3, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 3618 (nebytový prostor na adrese Krnovská 71C, 746 01  Opava)







428/16 RM 11

Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/82



ve příjmech – odbor finanční a rozpočtový 




Předpokládaná výše podílu modifikované platby (Úřad Regionální rady MSK) 




Kulturní dům Na Rybníčku



231 0000
(0000,4223,00000030,0020,0007697000000)
 + 8.284.989,17 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Kulturní dům Na Rybníčku



231 0000
(3429,6121,00000030,0220,0007697000000)
 + 8.284.989,17 Kč


231 0000
(3429,6121,00000022,0220,0007697000000)
+ 8.762.313,66 Kč


231 0000
(3429,5171,00000022,0220,0007697000000)
+ 461.128,38 Kč


231 0800
(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 9.223.442,04 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2011/83



ve příjmech – odbor finanční a rozpočtový 




Předpokládaná výše podílu modifikované platby (Úřad Regionální rady MSK)




Dům umění – Dominikánský klášter



231 0000
(0000,4223,00000030,0020,0007814000000)
+ 13.564.766,71 Kč


231 0000
(0000,4123,00000030,0020,0007814000000)
+ 5.646.538,45 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Dům umění – Dominikánský klášter



231 0000
(3322,6121,00000030,0220,0007814000000)
+ 12.930.327,29 Kč


231 0000
(3322,6122,00000030,0220,0007814000000)
+ 634.439,42 Kč


231 0000
(3322,5171,00000030,0220,0007814000000)
+ 5.646.538,45 Kč


231 0000
(3322,6121,00000022,0220,0007814000000)
+ 2.692.173,48 Kč


231 0000
(3322,6122,00000022,0220,0007814000000)
+ 132.094,18 Kč


231 0000
(3322,5171,00000022,0220,0007814000000)
+ 1.175.643,95 Kč


231 0800
(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 3.999.911,61 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2011/84



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Tyršův stadion - tělocvična



85 %
(3412,6121,00000022,0220,0007895000000)
+ 15.964.758,65 Kč


15 %
(3412,6121,00000000,0220,0007895000000)
+  2.817.310,35 Kč


neuzn.
(3412,5171,00000000,0220,0007895000000)
+ 3.000,00 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-  2.820.310,35Kč



(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 15.964.758,65 Kč






428/16 RM 11
d)
Rozpočtové opatření č. 2011/85



ve příjmech – odbor finanční a rozpočtový 



231 0000
Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,00029898,0020,0007766000000)
+ 5.000.000,- Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



231 0000
Malé Hoštice – splašková kanalizace




(2321,6121,00029898,0220,0007766000000)
+ 5.000.000,- Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2011/86



ve příjmech – odbor finanční a rozpočtový 




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000134,0020,0000000000039)
+ 38.000,- Kč







ve výdajích – odbor školství




účelový příspěvek na účast dětského pěveckého souboru Domino na festivalu Světlo za Lidice




(3421,5336,00000134,0030,0001002000039)
+ 38.000,- Kč






  f)
Rozpočtové opatření č. 2011/87



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



fa)
Malé Hoštice – splašková kanalizace




(RM 250/11 RM 11  z 21/3)




(2321,6121,00000000,0220,0007766000000)
 -     81.084,- Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+     81.084,- Kč



(2321,6121,00000011,0220,0007766000000)
  +     81.084,- Kč



(6409,6121,00000011,0220,0009967000000)
-     81.084,- Kč







fb)
Malé Hoštice – splašková kanalizace




(RM 2873/83 RM 10  z 17/8)



uznatelné 
(2321,6121,00000011,0220,0007766000000)
 +  6.649.878,- Kč



(6409,6121,00000011,0220,0009967000000)
 -  6.649.878,- Kč


neuznatelné 
(2321,6121,00000000,0220,0007766000000)
 +  3.059.232,- Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 -  3.059.232,- Kč







fc)
Jižní obchvat – Hradecká – Těšínská




(RM 2771/79 RM 10  z 8/6)




(2212,5171,00000022,0220,0007921000000)
 +     2.141.240,- Kč



(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-     2.141.240,- Kč







fd)
Významné hroby 
(Grauerova hrobka)




(RM 2925/84 RM 10  z 14/9)




(3632,6121,00000000,0220,0007736000000)
 +     2.119.014,- Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-     2.119.014,- Kč







428/16 RM 11

fe)
Vnitroblok ul. Holasická – Grudova - Vítečkova




(RM 333/13 RM 11  z 11/4)




(2219,6121,00000022,0220,0007696000000)
 +     10.332.781,05 Kč


zeleň
(3745,5171,00000022,0220,0007696000000)
+         945.255,85 Kč



(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-     11.278.036,90 Kč


následná údržba 3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007696000000)
  +         334.357,10 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-         334.357,10 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2011/88



k usn. 365/14 g) RM 11 z 27/4



ve příjmech – odbor finanční a rozpočtový 




investiční přijaté dotace od regionálních rad




Cyklistická stezka č. 55 – Slezská magistrála



231 0000 CZ
(0000,4223,38188501,0020,0007959000000)
+  337.959,38 Kč


2310000 EU
(0000,4223,38588505,0020,0007959000000)
+ 3.830.206,24 Kč



předpokládaná modifikovaná platba




(0000,4223,00000030,0020,0007959000000)
- 4.168.165,62 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Cyklistická stezka č. 55 – Slezská magistrála



231 0000
(2219,6121,00000030,0220,0007959000000)
 - 4.168.165,62 Kč



(2219,6121,38188501,0220,0007959000000)
+ 337.959,38 Kč



(2219,6121,38588505,0220,0007959000000)
+ 3.830.206,24 Kč






  h)
Rozpočtové opatření č. 2011/89



ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Malé Hoštice




neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001000000027)
 - 96.000,- Kč







ve výdajích – MČ Malé Hoštice




ostatní osobní výdaje




(3421,5021,00000000,0810,0000000000000)
+ 96.000,- Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2011/90



v příjmech – MČ Podvihov




příjmy z poskytování služeb




(4359,2111,00000000,0820,0009382000000)
+ 25.000,- Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




nákup ostatních služeb




(4359,5169,00000000,0820,0000000000000)
+ 25.000,- Kč








428/16 RM 11
  j)
Rozpočtové opatření č. 2011/91



ve výdajích – odbor školství




vratka neinvestič. příspěvku na LV




ZŠ B.Němcové




(3113,5331,00000000,0030,0001000000018)
 - 8 000,- Kč








ZŠ Englišova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000019)
+ 4 000,- Kč








ZŠ Mařádkova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000020)
- 12 000,- Kč



ZŠ Otická




(3113,5331,00000000,0030,0001000000022)
- 26 000,- Kč








ZŠ I.H.Ochranova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000023)
- 20 000,- Kč








ZŠ T.G.M., Riegrova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000030)
- 42 000,- Kč








ZŠ Vrchní




(3113,5331,00000000,0030,0001000000025)
- 14 000,- Kč








ZŠ Kylešovice




(3113,5331,00000000,0030,0001000000031)
- 56 400,- Kč








ZŠ a MŠ Šrámkova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000032)
- 24 000,- Kč








ZŠ E.Beneše




(3113,5331,00000000,0030,0001000000024)
- 42 000,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 240 400,- Kč






  k)
Rozpočtové opatření č. 2011/92



ve výdajích – odbor majetku města




neplánované platby – opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
- 7.750,- Kč








neplánované platby – stroje, přístroje a zařízení




(2219,6122,00000000,0050,0001029000000)
+ 7.750,- Kč









428/16 RM 11
  l)
Rozpočtové opatření č. 2011/93



ve výdajích – odbor kontroly




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0210,0002472000000)
- 3.730,- Kč








programové vybavení




(6171,6111,33100000,0210,0002472000000)
+ 3.730,- Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,33514013,0210,0002472000000)
- 347.850,60 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. pers a mzd.




ostatní osobní výdaje




(6171,5021,33514013,0192,0002472000000)
+ 259.590,- Kč








sociální pojištění




(6171,5031,33514013,0192,0002472000000)
+ 64.897,50 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,33514013,0192,0002472000000)
+ 23.363,10 Kč



429/16 RM 11

Dotace ostatní – schválení smluv

Rada města


1.
schvaluje



v návaznosti na schválenou dotaci ze dne 21.3.2011, usnesení číslo 246/11 RM 11, bod 1) :

a)
smlouvu o dotaci MMOPP0084VK9, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a SH ČMS – Sboru dobrovolných hasičů ve Skřipově se sídlem Skřipov 223, 747 45, IČ 75113759, zastoupeným Zdeňkem Láryšem, starostou, na dovybavení vozidla Ford Transit, ve výši 30.000,00 Kč


b)
smlouvu o dotaci MMOPP0084VL4, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sborem dobrovolných hasičů Milostovice se sídlem Milostovice, 746 01, IČ 66738270, zastoupeným Jiřím Osadníkem, starostou, na volnočasové a sportovní aktivity v Městské části Milostovice, ve výši 25.000,00 Kč
429/16 RM 11
c)
smlouvu o dotaci MMOPP0084VMZ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ČESKÝM RYBÁŘSKÝM SVAZEM MÍSTNÍ ORGANIZACÍ OPAVA se sídlem Heritesova 13, 746 01 Opava, IČ 18050361, zastoupeným Bohumilem Niklem, jednatelem, na rozvoj rybářských kroužků v roce 2011, ve výši 12.000,00 Kč

  d)
Rozpočtové opatření č. 2011/94



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 67.000,- Kč








SDH Skřipov




(5512,5222,00000000,0020,0000369000000)
+ 30.000,- Kč








SDH Milostovice




(5512,5222,00000000,0020,0000342000000)
+ 25.000,- Kč








Český rybářský svaz Opava




(3429,5222,00000000,0020,0000337000000)
+ 12.000,- Kč






2.
schvaluje



dodatek č.1 MMOPP00CXRTF ke smlouvě MMOPP0084S1H, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Národním památkovým ústavem se sídlem Valdštejnské náměstí 3, 118 00 Praha 1 – Malá Strana, IČ 75032333, zastoupeným  doc.PhDr.Ing.arch. Milošem Matějem, PhD. et PhD, pověřeným řízením, na prodloužení lhůty čerpání účelové dotace                        



430/16 RM 11

Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Československé obci legionářské, o.s. se sídlem Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2, IČ 45247455, na náklady související s provozem Jednoty Československé obce legionářské Moravskoslezského kraje se sídlem v Opavě, ve výši 8.000,00 Kč 


b)
finanční dotaci Jiřímu Arlethovi bytem Věnceslava Hrubého 10, 747 06 Opava 6, na náklady související s účastí Adély Solské na závodech v dálkovém plavání v zahraničí v roce 2011, ve výši 10.000,00 Kč 


c)
finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, na exhibici – skok o tyči a bench, ve výši 50.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
430/16 RM 11
d)
finanční dotaci Sportovnímu klubu p.e.m.a. Opava se sídlem Holasická 7, 747 05 Opava 5, IČ 70630119, na náklady související s pořádáním 1. Mistrovství České republiky v badmintonu neregistrovaných hráčů, ve výši 15.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


2.
neschvaluje


a)
finanční dotaci Pěveckému sdružení Collegium Bonum se sídlem Bezručovo náměstí 2, 746 01 Opava, IČ 22855157, na zakoupení přenosného elektrického klavíru zn. YAMAHA, ve výši 15.000,00 Kč


b)
finanční dotaci společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 28614593, na dofinancování 7.ročníku Mezinárodního festivalu outdoorových filmů v Opavě, ve výši 80.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města 


3.
odročuje

a)
projednání finanční dotace Dětskému centru Čtyřlístek, příspěvkové organizaci se sídlem Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, na nákup  100 ks zavinovaček, ve výši 50.000,00 Kč


b)
projednání finanční dotace Pěveckému sdružení slezských učitelek Opava se sídlem Liptovská 11, 747 06 Opava 6, IČ 26642697, na dopravu na III.Mezinárodní festival pěveckých sborů Kolíňany, ve výši 22.000,00 Kč



4.
nepřijalo usnesení 


k finanční dotaci Sportovnímu klubu Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje o.s. se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava – Ostrava-Jih . Zábřeh, IČ 70312834, na podporu čtyř sportovců sloužících na stanici HZS Opava, kteří se zúčastní 14. Světových hasičských a policejních  her konaných v New Yorku, ve výši 50.000,00 Kč 
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Smlouva o budoucí kupní smlouvě

Rada města



schvaluje



Smlouvu o budoucí kupní smlouvě (MMOPP008SO2G), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ELIO Slezsko a.s. se sídlem Holasovice II č. p. 202, 747 74 Holasovice, IČ 60913860, jednající Ing. Petrem Markem, předsedou představenstva a Ing.Tomášem Barčem, členem představenstva, pro předložení zastupitelstvu města
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Zvýšení základního kapitálu KIC Odpady, a.s.

Rada města


1.
doporučuje



aby zastupitelstvo města o vzniklém přednostním právu Statutárního města Opavy upsat část nových akcií společnosti KIC Odpady, a.s., se sídlem Ostrava, Přívoz, Slovenská 1083/1, PSČ: 702 00, IČ: 28564111, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 4086 (dále jen „Společnost“), v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti dle usnesení valné hromady Společnosti ze dne 28. 3. 2011,  r o z h o d l o  tak, že Statutární město Opava své přednostní právo upsat část nových akcií Společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu  u p l a t n í  
a  v y k o n á  je v rozsahu 6 (šesti) nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu Společnosti o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,- Kč, druhu akcie kmenová, formy na jméno, podoby listinné a výše emisního kursu ve výši jmenovité hodnoty těchto nových upisovaných akcií, 
a dále aby zastupitelstvo  u l o ž i l o  primátorovi města, aby nejpozději do dne 3. 6. 2011 zajistil doručení písemného oznámení Statutárního města Opavy, že Statutární město Opava své přednostní právo vykonává (uplatňuje) v rozsahu výše uvedeném, do sídla Společnosti a aby ve lhůtě 21 (dvaceti jedna) kalendářních dnů ode dne, v němž Statutární město Opava doručí do sídla Společnosti oznámení o vykonání (uplatnění) přednostního práva, zajistil, aby Statutární město Opava splatilo emisní kurs akcií upsaných s využitím přednostního práva v souladu s usnesením valné hromady Společnosti o zvýšení základního kapitálu ze dne 28. 3. 2011 


2.
ukládá


primátorovi města svolat 5. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy na  2. 6. 2011 v 16.00 hodin k projednání tohoto bodu
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Petice občanů Pustých Jakartic

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Petice občanů Pustých Jakartic“









434/16 RM 11

Tělocvična Zámecký okruh


Rada města



schvaluje



návrh Závazného prohlášení o výmazu zástavního práva ve výši 2.000.000,- Kč váznoucího na nemovitostech ve vlastnictví Statutárního města Opavy - budovy v části obce Město  č. p. 461 - stavba občanského vybavení, ležící na pozemcích parc. č. 6/11, parc. č. 6/12, parc. č. 6/13, parc. č. 6/14, a parc. č. 6/15, zapsanou v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 168 vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Město (Zámecký okruh 8) a o podmínkách převzetí odpovědnosti ze závazků Okresního sdružení Českého svazu tělesné výchovy v okrese Opava o.s., se sídlem Vodárenská 18, 747 07 Opava – Vávrovice (dále jen ČSTV Opava), IČ: 00436062 a HC Slezanu Opava o.s., se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ: 00535176 (dále jen HC Slezan) ve smyslu Smlouvy o předání díla ze dne 08.10. 2002 uzavřené mezi ČSTV se sídlem Zátopkova 2, 160 17 Praha 6, IČ: 00469548 jako předávajícím a HC Slezan jako přejímajícím a Smlouvy o zřízení zástavního práva k nemovitostem ze dne 24.04. 2003 uzavřené mezi ČSTV se sídlem Zátopkova 2, 160 17 Praha 6, IČ: 00469548 jako zástavním věřitelem a HC Slezan a ČSTV Opava jako zástavci, pro předložení zastupitelstvu města
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Rozpis schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2011
Pravidla k provádění změn rozpisu rozpočtu
Závazné ukazatele PO na rok 2011

Rada města


1.
schvaluje
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Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2011 – příjmy

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2011 - výdaje dle jednotlivých odborů
Odbor finanční a rozpočtový ORJ 0020
Odbor školství ORJ 0030
Odbor sociálních věcí ORJ 040
Odbor majetku města 
           samostatné pracoviště majetku ORJ 0050
           správa a evidence budov ORJ 0051
           správa evidence pozemků ORJ 0052
Odbor výstavby ORJ 0060
Odbor hlavního architekta a územního plánu ORJ 0080
Odbor vnitřních věcí ORJ 0090
Městská policie ORJ 0110
Odbor kanceláře primátora 
           kancelář primátora ORJ 0120
           Oddělení kultury ORJ 0121
Odbor životního prostředí ORJ 0130
Odbor rozvoje města a strategického plánování ORJ 0140
Odbor živnostenský ORJ 0150
Odbor dopravy ORJ 0160
Odbor právní a organizační ORJ 0180
Odbor kanceláře tajemníka 
           oddělení hospodářské správy ORJ 0191
           oddělení mzdové a personální  ORJ 0192
           oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení  ORJ 0193
           oddělení veřejných zakázek  ORJ 0194
Odbor kontroly ORJ 0210
Odbor přípravy a realizace investic ORJ 0220
Technické služby ORJ 0790
Rozpis rozpočtu  na rok 2011 - městské části 
Městské části celkem
Městská část Komárov ORJ 0800
Městská část Malé Hoštice ORJ 0810
Městská část Podvihov ORJ 0820
Městská část Suché Lazce ORJ 0830
Městská část Vávrovice ORJ 0840
Městská část Vlaštovičky ORJ 0850
Městská část Zlatníky ORJ 0860
Městská část Milostovice ORJ 0870





2.
ukládá


a)
 všem vedoucím odborů, řediteli městské policie, starostům městských částí, ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem a zástupcům organizací založených městem ve věcech spojených s rozpočtem (dále jen správcům rozpočtových prostředků) předkládat průběžně všechny požadavky na změny  rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2011 oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového (u příspěvkových a obchodních organizací prostřednictvím svého odvětvového odboru)


b)
starostům městských částí předkládat průběžně všechny požadavky na změny  rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2011 pouze na základě usnesení zastupitelstev městských částí, popřípadě na základě zmocnění zastupitelstva městské části


c)
všem správcům rozpočtových prostředků, kteří v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2011 mají rozepsány položku – rezerva  – předložit použití finančních prostředků prostřednictvím odboru finančního a rozpočtového RMO ke schválení před jejich použitím 


d)
 vedoucí odboru přípravy a realizace investic předkládat průběžně seznam zadaných akcí a projektových dokumentací objednaných pod limit stanovený vnitřní směrnicí ( o veřejných zakázkách) odboru finančnímu a rozpočtovému k provedení návrhu úpravy rozpisu rozpočtu na rok 2011


3.
zmocňuje

a)
 vedoucího odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2011 u odboru přípravy a realizace investic na jednotlivé akce ve všech případech v návaznosti na schválené smluvní vztahy dle platné rozpočtové skladby 




b)
 vedoucího odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2011 u dotací z grantového systému po uzavření smluvního vztahu podle příjemce dotace dle platné rozpočtové skladby 
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c)
 vedoucího odboru finančního a rozpočtového k použití finančních prostředků z položky havarijní fond v jednotlivém případě do výše 50,- tis. Kč. Zvláštní postup bude uplatněn v případě havárií, kde není znám původce dle „vodního zákona“, kdy havárie vznikla o svátcích, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu – v těchto případech bude vystavena objednávka pověřeným pracovníkem odboru životního prostředí se všemi náležitostmi a bez finančního krytí – rozpočtově bude řešeno v nejbližším pracovním dni formou rozpočtového opatření z havarijního fondu z  rozpočtu odboru finančního a rozpočtového a následně předloženo ke schválení radě města (další postup upravuje příkaz tajemníka)


d)
vedoucího finančního a rozpočtového odboru provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2011 v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu od 1.1.2011 v případech, kdy účel finančních prostředků se nemění
 

e)
vedoucího finančního a rozpočtového odboru provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2011 na základě předložených návrhů jednotlivých správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ODPA (odvětvové třídění) nebo ORG (jednotlivé akce), mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) (vyjma projektových dotačních akcí, investičních akcí a jmenovitých akcí TSO)



 4.
schvaluje


   a)
Závazné ukazatele mimoškolských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2011


Na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2011 č. usnesení 74/04 ZM 11, ze dne 2.5.2011 se stanovují závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2011:



Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  pracovních dnů  příslušného měsíce.



Odvětvový odbor:

Kancelář primátora


Název organizace:

KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava


účel
částka

příspěvek na provoz celkem
12 800 000,00

z toho:
 

příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
746 000,00

limit mzdových prostředků
6 740 000,00

specifické ukazatele:
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Název organizace:

Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava


účel
částka

příspěvek na provoz celkem
69 000 000,00

z toho:
 

příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
2 000 000,00

limit mzdových prostředků
43 000 000,00

specifické ukazatele:
 

dotace MSK a MK-doposud neschváleny
 

 
 




Název organizace:

OKO Opavská kulturní organizace


účel
částka

příspěvek na provoz celkem
9 000 000,00

z toho:
 

příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku *
1 973 031,00

limit mzdových prostředků 
3 917 866,00

specifické ukazatele:
 

Soutěž mladého historika
90 000,00

 
 

* příspěvek na odpisy majetku bude upraven (navýšen) v průběhu roku 2011 po navýšení hodnoty budov Dům umění a Dominikánský kláštěr o technické zhodnocení.




Odvětvový odbor:

Odbor sociálních věcí


Název organizace:

Seniorcentrum Opava


účel
částka

příspěvek na provoz celkem
800 000,00

z toho:
 

příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
800 000,00

limit mzdových prostředků
3 783 000,00

specifické ukazatele:
 

 
 


Odvětvový odbor:

Odbor majetku města 


Název organizace:

Městské lesy


účel
částka

příspěvek na provoz celkem
0,00

z toho:
 

příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
 

limit mzdových prostředků
7 100 000,00

specifické ukazatele:
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  b)
Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2011 – dle přílohy  č. 1, která je nedílnou  součástí  usnesení




Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  pracovních dnů  příslušného měsíce.
file_2.wmf
limit prostředků na platy 

účelová dotace na lyžař. 

výcvik

účelová dotace na plav. 

výcvik

příspěvek na odpisy

Mateřská škola Opava, Heydukova 

01

325 500

10 990

Mateřská škola Opava,  Olomoucká 

03

2 241 700

890 360

95 260

Mateřská škola Opava, Riegrova 

04

1 093 600

38 590

Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská 

06

582 900

151 150

Mateřská škola Opava,  Neumannova  

07

926 700

36 080

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše 

08

787 400

48 030

Mateřská škola Opava, Pekařská

10

321 200

8 440

Mateřská škola Opava, 17. listopadu 

12

2 510 800

188 770

Mateřská škola Opava, Na Pastvisku 

13

622 000

26 880

Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská 

15

834 100

46 610

Mateřská škola Opava, Havlíčkova 

16

1 054 300

184 000

Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská 

17

939 100

45 020

170 000

mezisoučet za mateřské školy

12 239 300

890 360

879 820

170 000

Základní škola Opava, Boženy Němcové 

18

2 066 500

118 000

28 500

224 340

Základní škola Opava, Englišova 

19

3 821 100

130 000

53 040

407 140

Základní škola Opava, Mařádkova 

20

4 014 800

86 000

48 640

503 380

Základní škola Opava, Otická 

22

2 435 100

180 000

31 000

239 100

Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 

23

2 300 300

84 000

35 720

280 120

Základní škola Opava, Edvarda Beneše

24

4 328 000

399 000

136 000

33 000

412 980

Základní škola a Mateřská škola Opava, Vrchní 

25

2 224 200

80 000

34 580

231 140

Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov 

26

1 413 000

0

14 000

188 550

300 000

100 000

Základní škola a Mateřská škola Opava- Malé Hoštice 

27

958 800

0

10 640

140 170

Základní škola a Mateřská škola Opava- Suché Lazce 

28

663 900

0

13 020

7 900

Základní škola a Mateřská škola Opava- Vávrovice 

29

554 300

0

19 760

184 800

Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 

30

3 957 200

94 000

75 620

571 000

300 000

Základní škola Opava-Kylešovice 

31

3 418 600

132 000

44 440

368 950

Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 

32

4 587 000

74 000

25 460

1 000 720

mezisoučet za základní školy

36 742 800

399 000

1 114 000

467 420

4 760 290

600 000

100 000

Zařízení školního stravování Opava

33

9 579 600

1 281 800

Středisko volného času, Opava

39

1 858 000

139 270

700 000

mezisoučet za školská zařízení

11 437 600

0

0

0

1 421 070

0

700 000

Celkem za školské příspěvkové organizace

60 419 700

1 289 360

1 114 000

467 420

7 061 180

770 000

800 000

účelový neinvestiční 

příspěvek-dotace z rozpočtu 

zřizovatele

Z á v a z n ý   u k a z a t e l

Název příspěvkové organizace

Č. 

org.

účelový investiční příspěvek-

dotace z rozpočtu 

zřizovatele



 Příspěvek na 

provoz 
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Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka automobilů pro Statutární město Opava“ - zahájení


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na dodávky s názvem „Dodávka automobilů pro SMO“ v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy
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b)
o způsobu zadání veřejné zakázky zasláním výzvy níže uvedeným subjektům:
	Autocentrála s.r.o., 748 01 Hlučín

REPREcar s.r.o., 747 07 Opava
ADIV s.r.o., 746 01 Opava  
	Autonova Brno, spol. s r.o.,  Brno 602 00


2.
jmenuje

  a)
členy pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek, a to:
	Ing. Martina Věntusová

Ing. Petr Sordyl
Mgr. Tomáš Kubný

  b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek, 
a to:
	Ing. Magda Handlosová

Ing. Václav Seidler
Mgr. Antonín Binar
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Veřejná zakázka malého rozsahu k uzavření mandátní smlouvy – výsledné pořadí 

Rada města


1.
rozhodla



o výběru nabídky uchazeče SELLER MORAVIA, s.r.o., se sídlem: Horymírová 2914/112, 700 30 Ostrava, IČ: 25829637, k uzavření mandátní smlouvy na komplexní organizační a věcné zajištění veřejné zakázky.  Jeho nabídka byla nabídka s nejnižší nabídkovou cenou 


2.
schvaluje



výsledné pořadí nabídek zakázky malého rozsahu v tomto pořadí:
1. SELLER MORAVIA, s.r.o., Horymírova 2914/112, 700 30 Ostrava
2. STILT PROJECTS, s.r.o., se sídlem Železniční 469/4, 779 00 Olomouc
3. ALLOWANCE  s.r.o., se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha
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Financování projektů „Komunikační infrastruktura Statutárního města Opavy“, „O-linka 	– komunikace občana s úřadem“, „Integrace agendových systémů a datový sklad 	Magistrátu města Opavy“ a „Rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace“ 




Rada města



bere na vědomí



financování projektů s názvy „Komunikační infrastruktura Statutárního města Opavy“, „O-linka – komunikace občana s úřadem“, „Integrace agendových systémů a datový sklad Magistrátu města Opavy“ a „Rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace“ včetně Registračních listů a Podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaných Ministerstvem vnitra, odborem strukturálních fondů v rámci výzvy č. 09 Integrovaného operačního programu
pro předložení do zastupitelstva města
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Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2010

Rada města


1.
schvaluje


a)
Vyhodnocení celoročního hospodaření města  za rok 2010 


b)
Návrh finančního vypořádání za rok 2010

c)
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2011 vyplývající z finančního vypořádání za rok 2010

d)
Hospodaření příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava za rok 2010

e)
Rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2010 dle návrhu zřizovatele

f)
Převod z rezervního fondu do investičního fondu příspěvkových organizací:
Seniorcentrum                       500.000,00 Kč
MŠ Neumannova                   158.261,71 Kč
MŠ E.Beneše                           40.000,00 Kč
MŠ Mnišská                              20.000,00 Kč
ZŠS Otická                          1.121.400,20 Kč


g)
Použití výsledku hospodaření do fondu odměn příspěvkových organizací:
ZŠS Otická                             100.000,00 Kč
ZŠ Englišova                            10.000,00 Kč
ZŠ Mařádkova                        200.000,00 Kč
ZŠ Otická                                 30.267,00 Kč
ZŠ Ochranova                          15.000,00 Kč
ZŠ E.Beneše                            35.000,00 Kč
ZŠ Kylešovice                           30.000,00 Kč
ZŠ Riegrova                              40.000,00 Kč
ZŠ a MŠ Šrámkova                   40.000,00 Kč
MŠ Mnišská                                2.626,00 Kč


h)
Nařízení odvodu z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele:
ZŠ a MŠ Vávrovice                 100.000.,00 Kč

  i)
Rozpočtové opatření č. 2011/Z/XXX



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Daň z příjmu placená obcí




(0000,1122,00000000,0020,0000000000000)
- 2.000.000,00 Kč



(0000,1122,00000000,0020,0000000000000)
+ 37.385.350,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Daň z příjmu placená obcí




(6399,5362,00000000,0020,0000000000000)
- 2.000.000,00 Kč



(6399,5362,00000000,0020,0000000000000)
+ 37.385.350,00 Kč
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j)
Rozpočtové opatření č. 2011/Z/XXX



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2010 ze ZBÚ




(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 49.806.449,03 Kč



(0000,8115,00000201,0000,0000000000000)
 + 5.189.000,00 Kč



(0000,8115,33100020,0000,0000000000000)
 + 419.238,00 Kč



(0000,8115,33514013,0000,0000000000000)
 + 1.950.682,00 Kč



(0000,8115,33514924,0000,0000000000000)
 + 425.000,00 Kč



(0000,8115,32100015,0000,0000000000000)
 + 25.845,75 Kč



(0000,8115,32500015,0000,0000000000000)
 + 146.459,25 Kč



(0000,8115,00000358,0000,0000000000000)
 + 20,00 Kč



(0000,8115,00000014,0000,0000000000000)
 + 17.810.300,38 Kč







ve výdajích – jednotlivé odbory 




Dle tabulky FV za rok 2010
+ 75.772.994.41 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2011/Z/XXX



Ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 44.612.285,77 Kč



Zapojení zůstatku nevyčerpané částky úvěru




(0000,8115,00000014,0000,0000000000000)
+ 14.642.830,55 Kč







Ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 44.612.285,77 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000014,0020,0002996000000)
+ 14.642.830,55 Kč

  pro předložení zastupitelstvu města
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Uzavření krátkodobého pracovního poměru s bývalými zaměstnanci na VPP

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 2 pracovních míst   „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 6. 2011 do 8. 6. 2011 na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, odd. ochrany přírody a krajiny  




 b)
Rozpočtové opatření č. 2011/95



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,00029960000000)
5.550,- Kč
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Ve výdajích –  kancelář tajemníka,odd. PAM




Veřejně prospěšné práce – platy




(3639,5011,0000000,0191,0002520000000)
4.140,- Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.




(3639,5031,00000000,0192,0002520000000)
+ 1.036,- Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.




(3639,5032,00000000,0192,0002520000000)
+ 374,- Kč











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

