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U S N E S E N Í

z 16. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 9. 6. 2015


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 9. 6. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Ing. Radka Honková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Jana Onderková
Mgr. Marcela Poštulková
Ing. Lenka Grigarová
Mgr. Renáta Mrákotová
p. Radomír Bittner
Ing. Jiří Elbl
Hosté
Ing. Michal Štěpánek, jednatel Tiskána Grafico, s.r.o. – prezentace
Ing. Marek Hájek, člen Sportovní komise RMO
MUDr. Petr Slaný, OASA GROUP  Raduň
































498/16 RM 15
bod 1/16
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 

a)
nájemní smlouvu PID MMOPP00EDSDQ mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Daliborem a Mgr. Kateřinou Kurzicovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 405/47 – orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 1.750,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


b)
dodatek č. 1 nájemní smlouvy č. 0711/60-04/1418-P mezi ČR 
– Ministerstvem obrany jako pronajímatelem a Statutárním městem Opavou jakožto nájemcem, jejímž předmětem změna údajů u pronajímatele 


2.
schvaluje

a)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDQ63 mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a paní Želmírou Bílou, panem Luďkem Bílým 
a panem Zdeňkem Kubelou jakožto vypůjčiteli, jejímž předmětem je část pozemku parc.č. 2626/358 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


b)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDSEL mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a společností DanCars CZ s.r.o. jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je část pozemku parc.č. 2154/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


3.
schvaluje


dohodu o zrušení věcného břemene PID MMOPP00EDTHZ mezi Statutárním městem Opavou jako povinným z věcného břemene, panem Tomášem Ovčáčkem a paní Evou Škrobánkovou jako oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene chůze a jízdy přes pozemky parc.č. 1985/22 a parc.č. 1985/229, k.ú. Kateřinky 
u Opavy
 

4.
schvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1628 – orná půda, k.ú. Kylešovice, podle zákresu ve snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 148 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2154/67 – ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1885/3 – zahrada, a částí pozemků parc.č. 1885/1 – zahrada a parc.č. 1888/1 – zahrada, vše k.ú. Opava – Předměstí, podle zákresu ve snímku katastrální mapy
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bod 1/16
e)
záměr prodeje pozemků parc.č. 97/28 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 97/29 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 97/16 – zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc.č. 97/17 – zahrada, k.ú. Opava 
– Předměstí, podle zákresu ve snímku katastrální mapy

f)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 97/17 – zahrada, 
k.ú. Opava –Předměstí, podle zákresu ve snímku katastrální mapy


g)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 97/17 – zahrada, 
k.ú. Opava – Předměstí, podle zákresu ve snímku katastrální mapy

h)
záměr prodeje pozemku parc.č. 97/13 – zahrada, a části pozemku parc.č. 97/17 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, podle zákresu ve snímku katastrální mapy

i)
záměr prodeje pozemku parc.č. st. 914 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy


5.
schvaluje


záměr směny částí pozemku parc.č. 2492 – ostatní plocha, ve vlastnictví SMO, za části pozemku  parc.č. 369/2 – zahrada, ve vlastnictví společnosti DOS – TRADING,  vše k.ú Kateřinky u Opavy, dle zákresu ve snímku katastrální mapy


6.
schvaluje


záměr pronájmu částí pozemků parc.č. 278/13 – ostatní plocha, parc.č. 278/2 - zahrada, parc.č. 277/1 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 289/1 - zahrada, vše k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy


7.
schvaluje
-garážiště Jurečkova II


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/121 - zastavěná plocha        a nádvoří  a podílu o velikosti 1/17 pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava – Předměstí


8.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1705 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy 

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/210 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 11-0-0











499/16 RM 15
bod 2/16
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQWH mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Emilem Hajdukem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/416 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQVM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Kaplanem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/402 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQXC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Janem Hamplem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/360 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRHD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Lamichem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/358 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRSU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely JUDr. Jaroslavem a PhDr. Helenou Khulovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/344 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRTP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Miroslavou Halámkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/381 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj.500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDSB0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Lubomírem a Bronislavou Matýskovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 88/5 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj.500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDSCV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Martinem Zedkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2168/234 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj.500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
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i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDTIU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Tomášem Jelenem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2168/69 
– zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/7 části pozemku parc.č. 2166/32 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2166/36 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 15.943,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDTKK mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Janou Fryčovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2168/159 
– zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/7 části pozemku parc.č. 2166/32 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2166/36 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 17.943,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDTLF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Korbelem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2168/157 
– zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/7 části pozemku parc.č. 2166/32 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2166/36 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 18.443,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDTMA mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Ing. Vladislavem Novotným jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2168/158 – zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/7 části pozemku parc.č. 2166/32 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2166/36 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 18.443,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


m)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDTO0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MUDr. Zdeňkem a MUDr. Helenou Truksovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2166/22 – zastavěná plocha a nádvoří, a podílu 
o velikosti 1/7 části pozemku parc.č. 2166/32 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2166/36 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.943,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy


n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDTN5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Kamilem a Jitkou Škrobánkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/20 – zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/7 části pozemku parc.č. 2166/32 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2166/36 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.943,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



pro předložení zastupitelstvu města



499/16 RM 15
bod 2/16
2.
schvaluje
-garážiště na ulici Holasická

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRMO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Milanem Kuchařem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2747/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2747/3,  
k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 2.000,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDROE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Zdeňkem a Drahomírou Černými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2002 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2747/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“,  
k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 13.300,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRNJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Vandou Kubíčkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2000
- zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc.č. 2747/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „b“ 
a podílu o velikosti 1/7 dle geometrického plánu na nově vymezeném pozemku parc.č. 2747/1 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za kupní cenu 15.729,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRP9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vilémem a Jarmilou Šrámkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2001
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/7 dle geometrického plánu na nově vymezeném pozemku parc.č. 2747/1 – ostatní plocha, 
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.129,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRQ4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jaroslavem Kohutkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2004
- zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc.č. 2747/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „c“ 
a podílu o velikosti 1/7 dle geometrického plánu  na nově vymezeném pozemku parc.č. 2747/1 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za kupní cenu 15.329,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRRZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marcelou Kubalákovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 2006
- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/7 dle geometrického plánu na nově vymezeném pozemku parc.č. 2747/1 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.129,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRJ3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Jiřím a Ing. Taťánou Niderlovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/7 
dle geometrického plánu na nově vymezeném pozemku parc.č. 2747/1 
– ostatní plocha,  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 4.629,00 Kč, 
tj. 200,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRKY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Marií Klubalovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/7 dle geometrického plánu na nově vymezeném pozemku parc.č. 2747/1 – ostatní plocha,  k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za kupní cenu 4.629,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



pro předložení zastupitelstvu města

3.
schvaluje
-garážiště Jiráskova


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRI8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jaroslavem Hanáčkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/26 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

4.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00EDR7R 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Lindou Beinhauerovou, paní Andreou Celtovou, manžely Jiřím a Hanou Demčíkovými, Ing. Gabrielou Felkelovou, paní Eliškou Glogarovou, 
Ing. Ladislavou Halfarovou, Mgr. Rudou Halfarovou, panem Miroslavem Kovalčíkem, paní Martou Kovalčíkovou, paní Jaroslavou Kurákovou, manžely Janem a Bc. Evou Leksovými, paní Marcelou Masnou, panem Antonínem Minarčíkem manžely Michalem a Janou Pavlíčkovými, paní Marií Schneiderovou, panem Markem Surovým, paní Kristinou Šemberovou, paní Janou Víchovou a manžely Janem a Emilií Vilčovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2890/81  – zastavěná plocha, části pozemku parc.č. 2890/206 – zastavěná plocha a části pozemku parc.č. 2890/435 – ostatní plocha označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/81, k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 1.229.600,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRVF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Kateřinskou zemědělskou a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 1769/1 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 948/57 – orná půda dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 984/115, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 137.204,00 Kč, tj. 373,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
499/16 RM 15
bod 2/16
c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDRC2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vítězslavem a Vladimírou Hájkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 520/8 
– ostatní plocha, označené písmenem „a“ a části pozemku parc.č. 2928/1 
– ostatní plocha, označené písmenem „b“, které se dle nezapsaného geometrického plánu slučují do nově vzniklého pozemku parc.č. 2928/3 
– ostatní plocha, vše k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 49.680,00 Kč, 
tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDTF9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností Podzemní stavby KOSPER, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1985/229 
– ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 411.380,00 Kč, 
tj. 1.052,00 Kč/m2 (cena dohodou) 

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDTG4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím, panem Tomášem Ovčáčkem a paní Evou Škrobánkovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1985/13 – ostatní plocha a parc.č. 1985/153 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 35.600,00 Kč, tj. 100,00 Kč/m2 (cena dohodou)


f)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00EDS6P 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Michalem Havlickým jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2198/7 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2198/9 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2198/10 – zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc.č. 2198/15 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2198/23, k.ú. Opava – Předměstí, 
za kupní cenu 1.564.752,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy 
+ náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu

g)
návrh Dodatku č.1 ke Kupní smlouvě ze dne 31.3.2015 PID MMOPP00EO9SD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím 
a Ing. Zdeňkem Kostřicou jako kupujícím, jehož předmětem je upřesnění kupní ceny předmětu koupě, tj. pozemku parc.č. 283/2 v kat. území Opava – Předměstí  


pro předložení zastupitelstvu města

5.
schvaluje


návrh směnné smlouvy PID MMOPP00EDR6W mezi Statutárním městem Opavou a Kateřinskou zemědělskou a.s., jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 260 – zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „e“ ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 3243 – ostatní plocha označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „b“ ve vlastnictví Kateřinské zemědělské a.s., vše k.ú. Kateřinky u Opavy, bez finančního vyrovnání


pro předložení zastupitelstvu města

6.
schvaluje


návrh úplatného převodu mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu 
ve věcech majetkových jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 3191/3  
- ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 100.000,00 Kč 
a přenesené daňové povinnosti k zaplacení daně z nabytí nemovité věci


pro předložení zastupitelstvu města
499/16 RM 15
bod 2/16
7.
schvaluje


přenesení daňové povinnosti k zaplacení daně z nabyté nemovité věci – části pozemku parc.č. 569/2  - ostatní plocha,, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 569/6, o výměře 31 m2, k.ú. Opava - Město


pro předložení zastupitelstvu města

8.
schvaluje 


návrh dohody o změně hranic obcí  PID MMOPP00EDTDJ mezi Statutárním městem Opavou a obcí Neplachovice, jejímž předmětem je provedení pozemkových úprav v části k.ú. Neplachovice a k.ú. Vlaštovičky


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0

9.
revokuje


usnesení RMO ze dne 8.4.2015, č.u. 329/11 RM 15 bod 12 písm. f) (návrh směnné smlouvy PID MMOPP00EDPCG mezi Statutárním městem Opavou a Ing. Pavlem Hadamczikem, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 515/6 – zastavěná  plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 640 
– orná půda, označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 640/2, k.ú. Jaktař, ve vlastnictví Ing. Pavla Hadamczika,
 bez finančního vyrovnání)



pro předložení zastupitelstvu města

10.
schvaluje


návrh směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00EDPCG mezi Statutárním městem Opavou a Ing. Pavlem Hadamczikem, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 515/6 
– zastavěná  plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 640 – orná půda, označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 640/2, 
k.ú. Jaktař, ve vlastnictví Ing. Pavla Hadamczika, bez finančního vyrovnání a zřízení věcného břemene pro vstup a vjezd na pozemek a pro umístění inženýrských sítí v pozemku parc.č. 640/2, k.ú. Jaktař


pro předložení zastupitelstvu města

11.
neschvaluje

a)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2  na cenu 400,00 Kč/m2  za prodej pozemku parc.č. 2154/16 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí

b)
snížení kupní ceny podle znaleckého posudku ve výši 1.517.810,00 Kč  
na cenu 500.000,00 Kč a prodej formou dražby  za prodej pozemků parc.č. 2537/1 – ostatní plocha a parc.č. 2537/2 – vodní plocha, k.ú. Kylešovice


pro předložení zastupitelstvu města
499/16 RM 15
bod 2/16
12.
neschvaluje


záměr prodeje pozemků parc.č. 1134/1 - orná půda, parc.č. 1135/2 – orná půda, parc.č. 1181/1 – orná půda, k.ú. Jaktař


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0
 



500/16 RM 15
bod 3/16
Smlouva o spolupráci (CHEMON - Chemický monitoring)

Rada města



schvaluje 








smlouvu o spolupráci, MMOPP004FKUX, mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh,  IČ 70884561, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem a Statutárním městem Opava  
se sídlem Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města



Hlasování: 



501/16 RM 15
bod 4/16
Smlouva o poskytnutí služeb přenosu dat o poloze vozidel v síti GSM v reálném čase na území ČR

Rada města



schvaluje



Smlouvu o poskytnutí služeb přenosu dat o poloze vozidel v síti GSM v reálném čase na území ČR (MMOPP00EQ604), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Echoton – CZ s.r.o., se sídlem Josefa Šavla 761/21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, 
IČ 26813297, zastoupená Šárkou Vavříkovou, jednatelkou společnosti



Hlasování: 11-0-0











502/16 RM 15
bod 5/16
Darovací smlouva

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP00EPGEL), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností B&F – výroba chovatelských potřeb, s.r.o., se sídlem Cerhenská 325, 290 01 Sokoleč, IČ 45804249 zastoupenou Karlem Fajmonem, jednatelem


b)
přijetí věcného daru v hodnotě 3.376,00 Kč pro potřebu jeho využití v Městském útulku v Opavě



Hlasování: 11-0-0


503/16 RM 15
bod 6/16
Projekt destinační management – Dohoda o partnerství

Rada města


 
schvaluje

dohodu (MMOPP00EQ0VZ) o partnerství k akci: „Podpora tvorby a marketingu produktů CR na území Moravskoslezského kraje“ uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a realizátorem Moravian – Silesian Tourism , s.r.o., Klicperova 504/8, 709 00, Ostrava, IČ: 02995832 zastoupený Mgr. Martinem Radvanem, LL. M., jednatelem společnosti


Hlasování: 11-0-0


504/16 RM 15
bod 7/16
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. 28/2015/PRI (MMOPP00GGOVZ) mezi Povodím Odry, s.p., Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a Statutárním městem Opava na umístění mostu nad vodním tokem na pozemcích parc.č. 3036 a 224/2 v k.ú. Jaktař za jednorázovou úhradu v rámci akce „Rekonstrukce mostu ul. Slavkovské“, pro předložení zastupitelstvu města


b)
smlouvu o právu provést stavbu č. 27/2015/PRI (MMOPP00GGOWU) mezi Moravskoslezským krajem, ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Statutárním městem Opava na napojení mostu 
na pozemek parc.č. 3047 v k.ú. Jaktař v rámci akce „Rekonstrukce mostu ul. Slavkovské“
504/16 RM 15
bod 7/16
c)
dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 
č. 30/2015/PRI (MMOPP00GGOT9) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, 
IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 a Statutárním městem Opava 
na pozemku parc. č. 1155/1 v k.ú. Podvihov v rámci akce „Podvihov – hasičská zbrojnice a obecní úřad“  


d)
smlouvu č. 29/2015/PRI (MMOPP00GGOU4) o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 a Statutárním městem Opavou v rámci akce „Podvihov – hasičská zbrojnice a obecní úřad“  



Hlasování: 11-0-0

 

505/16 RM 15
bod 8/16
Dohoda o navázání mezinárodních vztahů

Rada města



schvaluje



Dohodu o navázání mezinárodních vztahů (PID MMOPP00EQ0QO), mezi městem Kearney, 18 East 22nd St., Kearney, Nebraska 68847, USA, zastoupeným Stan Clouse, starostou, Nebraskou univerzitou v Kearney, 905 West 25th Street, Kearney, NE 68849, USA, zastoupenou Douglas A. Kristensen, J.D., rektorem, statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, Česká republika, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě, Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, Česká republika, IČ 47813059, zastoupenou Doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem  pro předložení zastupitelstvu města
  


Hlasování: 11-0-0




506/16 RM 15
bod 9/16
Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014 - 2016

Rada města



schvaluje


aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2014 – 2016 pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 11-0-0





507/16 RM 15
bod 10/16
Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2016

Rada města



schvaluje



systém dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2016, včetně Zásad pro poskytování účelových dotací z rozpočtu SMO a jejích příloh: Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Pravidla pro monitoring poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu statutárního města Opavy, Zápis z monitoringu poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu SMO, Žádost o poskytnutí účelové dotace, Rozpočet projektu, Personální zajištění projektu, Bodové ohodnocení projektu, Stanovisko manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Zásady užití loga pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 11-0-0



508/16 RM 15
bod 11/16
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

Rada města



schvaluje


a)
finanční dotaci organizaci Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupenou Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, 
ve výši 30.000,00 Kč

  b)
Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. – osobní asistence




(4351,5221,00000000,0040, 0000102000000)
+ 30.000,00 Kč 








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2015




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 30.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města

Hlasování: 9-1-1





509/16 RM 15
bod 12/16
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“ – výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výběr nabídky uchazeče ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, 747 52, IČ: 46580646

b)
smlouvu MMOPP00GGORJ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, 747 52, IČ: 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem společnosti pro předložení zastupitelstvu města

c)
Rozpočtové opatření č. 2015/112


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí




(3631,6121,000000000,0220,0007616000000)           
+ 316.937,52 Kč




     



Investice




(6409,6121,000000000,0220,0000000000000)        
-  316.937,52 Kč


Hlasování:  10-0-0





510/16 RM 15
bod 13/16
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 39/2014/PRI – „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP00GGOPT) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností  JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 714/31, 719 00 Ostrava  - Kunčice, IČ: 25855581, zastoupenou Bc. Lukášem Janko, jednatelem společnosti 

	cena díla dle smlouvy			9.562.376,00 Kč

změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1    	-  424.944,12 Kč
	celková cena			9.137.431,88 Kč
DPH 21%					1.918.860,69 Kč
	nová cena celkem s DPH				 11.056.292,57 Kč

pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-1



511/16 RM 15
bod 14/16
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 8/2015/PRI – „Parter Olomoucká – Sokolovská – Vančurova“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP00GGOOY) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností VZS Rychtář s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428, zastoupenou Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem společnosti

	cena díla dle smlouvy	1.624.643,94 Kč

změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1        	-  75.719,75 Kč
celková cena				1.548.924,19 Kč
DPH 21%						   325.274,08 Kč
	nová cena celkem s DPH			1.874.198,27 Kč


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0




512/16 RM 15
bod 15/16
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města



schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81 zákona o veřejných zakázkách:
	HOCHTIEF CZ a.s.	, Plzeňská 16, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468

ALPINE Bau CZ a.s.			, Jiráskova 13, 757 01 Valašské Meziříčí, Krásno nad Bečvou, IČ: 02604795
PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ: 25397087
AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, IČ: 47676175
STRABAG a.s. (Odštěpný závod Ostrava), Na Bělidle198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744
	SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 940/30, 794 01 Krnov – Pod Bezručovým vrchem, IČ: 25357352
KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213

b)
v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách výběr nabídky uchazeče HOCHTIEF CZ a.s.	, Plzeňská 16, 150 00 Praha 5, 
IČ: 46678468, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
512/16 RM 15
bod 15/16
c)
smlouvu, MMOPP00GGOQO, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností HOCHTIEF CZ a.s.	, Plzeňská 16, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, zastoupenou Ing. Stanislavem Papajem, ředitelem provozu Ostrava DDS a Ing. Pavlem Mertou, vedoucím nabídkového týmu
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0



513/16 RM 15
bod 16/16
Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Poskytnutí střednědobého revolvingového úvěru Statutárnímu městu Opava do výše 150 mil. Kč“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva


Rada města



schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81 zákona o veřejných zakázkách:
	Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350 

Komerční banka, a.s., Na Příkopě 696/33, 114 07 Praha 1, 
IČ: 45317054

b)
v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách výběr nabídky uchazeče Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu, MMOPP00CWVIJ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, zastoupenou Ing. Romanem Havrlantem, ředitelem a Ing. Milanem Klapuchem, firemním bankéřem
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0

















514/16 RM 15
bod 17/16
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.

doporučuje


Zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 22/2 ZM 14 a) ze dne 15. 12. 2014 (Zastupitelstvu města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDMB6) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a PhDr. Františkem Honkou bytem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti pro umístění silniční kanalizace v pozemku parc.č. 1672/9 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 303 – Silniční kanalizace přeložky silnice III/01129“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 80,00 Kč)


2. 
schvaluje

a)
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDMB6_upr) 
mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a PhDr. Františkem Honkou bytem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající 
Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti pro umístění silniční kanalizace v pozemku parc.č. 1672/9 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 303 – Silniční kanalizace přeložky silnice III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města


b) 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. SMPOZ29/1567/15, (MMOPP00A1G4J) mezi  Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění zatrubnění vodního toku soužícího jako dešťová kanalizace v pozemku parc.č. 238 v k.ú. Milostovice za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 30.200,00 Kč + DPH,  pro předložení zastupitelstvu města

514/16 RM 15
bod 17/16
c) 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
č. SMPOZ29/1601/15, (MMOPP009WHBN) mezi  Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění vedení veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 2880/1, 2880/122, 2888/4, 3050/1 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 930/4 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu : „Osvětlení cesty pro pěší: lávka – most ČD“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 39.200,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města


d)
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě 
č. 15/600/0077, (MMOPP009WHCI) mezi  Českou republikou – Generálním ředitelstvím cel se sídlem Budějovická 1387/7, 14096 Praha 4 – Michle, 
IČ 71214011, zastoupeným Ing. Jiřím Ovčáčkem, ředitelem odboru 13  Generálního ředitelství cel a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění datového kabelu v pozemku parc.č. 2157/18 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu : „Parkovací systém Magistrátu města Opavy, Opava, Předměstí, 
ul. Krnovská (areál MMO)“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 18.400,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města


e)
smlouvu o zřízení věcného břemene č. OP/3/e/2015/Je, (MMOPP00EDOLE) mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 
28. října 117,70218Ostrava, IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 70223 Ostrava, IČ 00095711, zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace a 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 splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 2759/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká – III. etapa, k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 24.100,00 Kč + DPH


f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00EODG9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Janem Schindlerem a Dagmar Schindlerovou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 551 v k.ú. Jaktař pro stavbu : „Přípojka vody pro RD ul. Slepá 2, parc.č. 550 k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 

514/16 RM 15
bod 17/16
g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP009WHT5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117, Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 65702, Brno, 
IČ 27935311, zastoupenou Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever a Pavlem Sedlickým, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever a Martinem Jurczkem bytem Hněvošice 
pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 2308/9 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu : „Přeložka NTL plynovodní přípojky Opava, Hlučínská č. 24 v rámci stavby Stavební úprava, nástavba, přístavba a změna účelu užívání RD, zřízení ret. jímky, oplocení, zpevněných ploch, přeložek přípojek inž. sítí a terénní úpravy“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


h)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP009WHWQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117, Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 65702, Brno, 
IČ 27935311, zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje PZ – Morava sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever a Vendulou Klementovou bytem Opava, Suché Lazce pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 897/4 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu : „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 149/1 v k.ú. Suché Lazce – STL plynovodní přípojka“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


i) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP009WHRF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 40117, Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 65702, Brno, 
IČ 27935311, zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje PZ – Morava sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever a Vlastou Matouškovou bytem Opava, Vlaštovičky pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Vlaštovičky pro zrealizovanou stavbu : „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc.č. 51“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
514/16 RM 15
bod 17/16
j)
návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00EODDO) mezi  TBB s.r.o. se sídlem Nárožní 1390/4, 158 00 Praha, IČ 60826916, zastoupenou Dr. Aloisem Knausederem, jednatelem a Ing. Jiřím Šulcem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
pro umístění podzemního vedení veřejného osvětlení do pozemku parc.č. 2875/91 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu : „Osvětlení cesty pro pěší: most ČD – Globus“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města

k)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EOCTN) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Jiřím Hendrychem bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, plynovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 116/1 v k.ú. Palhanec a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 116/1 v k.ú. Palhanec za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 24 v k.ú. Palhanec pro stavbu: „Novostavba rodinného domu a garáže na parc.č. 24 v k.ú. Palhanec“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


l) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP009WHSA) 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. Lenkou  Malinovou, vedoucí přípravy staveb Ostrava a Václavem Malíkem, technikem majetkoprávní podpory pro umístění  podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 2912/22 v k.ú. Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


m) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP009WHF3) 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 pozemků parc.č. 278/13, 278/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Kasárenská, Kostřica, přeložka kNN, č. stavby EP-12-89002965“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

514/16 RM 15
bod 17/16
n)
smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu, (MMOPP00EOCRX) 
mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. 
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ 48394637, jednající Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti pro umístění veřejného osvětlení v pozemcích parc.č. 1985/13, 1985/6 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 452 – VO prodloužené ul. Mostní a přeložky sil. III/01129“ 

o)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti (MMOPP00EOD98) 
mezi Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 13000 Žižkov, Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou Ing. Evou Sapákovou, seniorem specialistou pro výstavbu sítě a  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupeným Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava pro umístění komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 3084/2 v k.ú. Jaktař a parc.č. 2952/2, 2952/3, 3333/1, 3333/2, 3333/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "I/11 Opava, okružní křižovatka ul. Krnovská s ul. Vančurovou“


Hlasování: 11-0-0



515/16 RM 15
bod 18/16
Smlouva o dílo - Stavební úpravy tělocvičny Církevní základní školy 
sv. Ludmily, Slavkovská 2, Opava

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP009WM2X mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní nám. 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem a společností GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 
746 01 Opava, IČ: 25826638, zastoupenou Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem 


Hlasování: 10-0-0














516/16 RM 15
bod 19/16
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  - Výměna koberců Krnovská 71 B, Opava

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  PID MMOPP009WM4N mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností PODLAHY OPAVA s.r.o. se sídlem Na Starém břehu 2756/7, 746 01 Opava, IČ 02371154, zastoupenou Jakubem Zygulou, jednatelem


Hlasování: 10-0-0




517/16 RM 15
bod 20/16
Ukončení smlouvy k provádění ročních odečtů indikátorů /ITN/, rozúčtování topných nákladů dle ITN, zajištění kontroly a servisu ITN

Rada města



schvaluje



výpověď smlouvy PID MMOPP00C7QWL mezi Statutárním městem Opavou jako objednatelem a společností REMARK reality & marketing s.r.o., IČ: 25898469, jakožto zhotovitelem, jejímž předmětem je provádění ročních odečtů a rozúčtování odpařovacích indikátorů /ITN/ 


Hlasování: 10-0-0



518/16 RM 15
bod 21/16
Žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015

Rada města



doporučuje zastupitelstvu


a)
neměnit přílohu č. 1 s názvem „Určení veřejně přístupných míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her“ k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her na základě žádosti o zařazení adresy mezi veřejně přístupná místa provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her ze dne 11.5.2015 podané Marianem Kantorem, IČ: 01632183, Jablunkov, Mariánské náměstí 2


b)
neměnit přílohu č. 1 s názvem „Určení veřejně přístupných míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her“ k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her na základě žádosti ze dne 19.5.2015 podané společností POUBA TRAVEL s. r. o., IČ: 64618846, Opava, Nám. Republiky 450/17 



Hlasování: 11-0-0



519/16 RM 15
bod 22/16
Platový postup do vyššího platového stupně ředitele ZŠ Englišova

Rada města



stanoví




plat Mgr. Janu Škrabalovi, řediteli Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti 
na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy s účinností od 1. 8. 2015



Hlasování: 10-0-0



520/16 RM 15
bod 23/16
Základní škola Opava, Mařádkova  – rekonstrukce kotelny v budově Krnovská 101

Rada města

	

schvaluje




v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Opava, Mařádkova 15 provedení rekonstrukce kotelny v budově Krnovská 101 z investičního fondu PO


Hlasování: 10-0-0 



521/16 RM 15
bod 24/16
Rozpočtová opatření 2015

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2015/113



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



231 0000
(0000,4116,00034053,0020,0000000000035)
+ 40.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora 




Knihovna Petra Bezruče v Opavě – projekt „Vybavení učebny projekční technikou“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3 pro rok 2015




(3314,5336,00034053,0121,0001002000035)
+ 40.000,00 Kč





521/16 RM 15
bod 24/16
b)
Rozpočtové opatření 2015/114



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



231 0000
(0000,4116,00034053,0020,0000000000035)
           + 128.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Knihovna Petra Bezruče v Opavě – projekt „Modernizace multimediální studovny – veřejný internet“ v rámci programu Veřejné informační služby knihoven – VISK3 pro rok 2015




(3314,5336,00034053,0121,0001002000035)
+ 128.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření 2015/115



ve výdajích – odbor majetku města - TSO




TSO – souhrnné nájemné – správa pohřebišť – vratka přeplatku




(6409,5909,00000000,0790,0009235000000)
        + 479,90 Kč








TSO – služby – správa pohřebišť – vratka přeplatku




(6409,5909,00000000,0790,0009236000000)
+ 1.568,10 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 2.048,00 Kč







d)
Rozpočtové opatření 2015/116



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



231 000
(0000,4116,00034070,0020,0000000000039)
+ 25.000,00 Kč







ve výdajích  - odbor školství




Středisko volného času – projekt „Přehlídka dětských folklorních souborů – Vítání jara“ v rámci programu Kulturní aktivity – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit




(3421,5336,00034070,0030,0001002000039)
+ 25.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření 2015/117



v příjmech – úhrada nákladů vynaložených na
                     likvidaci havárie v roce 2014 (slepé 
                     rameno Jaktarky) od Krajského 
                     úřadu Moravskoslezského kraje



231 0000
(0000,4122,00000320,0020,0001110000000)
+ 181.318,50 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 181.318,50 Kč
521/16 RM 15
bod 24/16
f)
Rozpočtové opatření 2015/118



v příjmech – neinvestiční přijaté transfery od 
                     regionálních rad – Plán udržitelné 
                     městské mobility Opava



231 0000
(0000,4123,38588005,0020,0002562000000)
+ 3.267.544,50 Kč







ve výdajích – finanční a rozpočtový odbor




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 3.267.544,50 Kč






g)
Rozpočtové opatření 2015/119



v příjmech – Kancelář primátora




„Konference k dějinám města 2014: Opava – město na hranici“ – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (Euroregion Silesia)



231 0000
(3319,2324,00000000,0120,0002439000000)
+ 114.739,77 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 114.739,77 Kč



Částka 4.142,23 EUR přepočítána dle kurzu ČNB k 02. 01. 2015 (1 EUR = 27,70 Kč)







h)
Rozpočtové opatření 2015/120



v příjmech – ostatní neinvestiční přijaté transfery 
                    ze státního rozpočtu



231 0000
(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 236.480,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2014




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 165.393,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 71.087,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření 2015/121



v příjmech – kancelář tajemníka, oddělení 
                    havarijního a krizového řízení




úhrada nákladů za zásah JSDH od pojišťovny



231 0600
(5512,2324,00000000,0193,0009167000000)
+ 28.000,00 Kč







ve výdajích  - kancelář tajemníka, oddělení 
                      havarijního a krizového řízení




JSDH – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
+ 28.000,00 Kč





521/16 RM 15
bod 24/16
j)
Rozpočtové opatření 2015/122



v příjmech – odbor přípravy a realizace investic




přijatá sankce – akce „Demolice objektu MZ“



231 0600
(3639,2212,00000000,0220,0007633000000)
+ 1.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




investiční akce




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 1.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření 2015/123



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ka)
Kylešovice – Liptovská – komunitní centrum  




(úprava položek)




(3613,6121,00000020,0220,0007655000000)
	 843.200,03 Kč




(3613,5137,00000020,0220,0007655000000)
 + 402.290,92 Kč



(3613,6122,00000020,0220,0007655000000)
 + 352.587,95 Kč



(3745,5171,00000020,0220,0007655000000)
 + 88.321,16 Kč







kb)
Demolice objektu MZ  




(úspora)




(3639,5169,00000000,0220,0007633000000)
 - 39.951,80 Kč







kc)
ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) - BOZP




(objednávka)




(3113,6121,00000000,0220,0007741000000)
 + 46.283,00 Kč







kd)
MŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) - BOZP




(objednávka)




(3111,6121,00000000,0220,0007749000000)
 + 31.763,00 Kč







ke)
MŠ Mnišská - BOZP




(objednávka)




(3111,6121,00000000,0220,0007630000000)
 + 26.250,00 Kč







kf)
MŠ Vaníčkova (zateplení + výměna oken) - BOZP




(objednávka)




(3111,6121,00000000,0220,0007693000000)
 + 17.150,00 Kč







kg)
ZŠ Kylešovice – U Hřiště (zateplení + výměna oken) - BOZP




(objednávka)




(3113,6121,00000000,0220,0007740000000)
 + 21.900,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 103 394,20 Kč
521/16 RM 15
bod 24/16

kh)
Demolice objektu MZ  




(objednávka)




(3639,5169,00000000,0220,0007633000000)
 + 16.940,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 16.940,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2015/124



ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu




ostatní územní příprava a urb.studie




ostatní nákup dlouh.nehm.majetku




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
               - 48.400,00 Kč








nákup ostatních služeb




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
+ 48.400,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2015/125



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




činnost místní správy- opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
	 76.063,00 Kč








ve výdajích – odbor majetku města, Technické 
                   služby Opava




jmenovitá akce TS - Vodovodní přípojka městské lázně 




(3412,6121,00000000,0790,0004140000000)
+ 76.063,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2015/126



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 19.000,00 Kč









Kancelář primátora – odd. kultury




ostatní kulturní činnost




ostatní osobní výdaje




(3319,5021,00000000,0121,000106500000)
+ 19.000,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření 2015/127



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                   pracoviště




věcná břemena
	




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
	 28.399,00 Kč









Lávka pro pěší u víceúčelové haly – hlavní prohlídka a statický přepočet zatížitelnosti lávky




(2219,5169,00000000,0050,0000000000000)
+ 28.399,00 Kč
521/16 RM 15
bod 24/16
p)
Rozpočtové opatření 2015/128



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                   pracoviště




věcná břemena




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
	 49.307,00 Kč









2 lávky přes Jaktarku (ul. Nadační a mezi zahrádkářskými osadami za Jaktarkou) – hlavní prohlídka, statický přepočet zatížitelnosti, stanovení ceny




(2212,5169,00000000,0050,0000000000000)
+ 49.307,00 Kč




(původně  85.668,00 Kč)

  q)
Rozpočtové opatření č. 2015/129



 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






ra)
Rozpočtové opatření č. 2015/130



ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový




úhrady sankcí – úrok z prodlení silniční daň




(6399,5363,00000000,0020,0000000000000)
+ 1.311,00 Kč








Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 1.311,00 Kč








bere na vědomí

rb)
Ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




snížení přeplatku na DPH




(6399,5362,00000000,0020,0001112000000)
	1.311,00 Kč









Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 1.311,00 Kč


Hlasování:  10-0-0










522/16 RM 15
bod 25/16
Dotace ostatní

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o neuzavření Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy mezi Statutárním městem Opava a Opava City Entertainment, schválenou Radou Statutárního města Opavy dne 15.4.2015, usnesením číslo 373/12 RM 15, bod 1cs)
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 11-0-0


2.
schvaluje 



finanční dotaci Handicapovinám z.ú. se sídlem Mánesova 310/8, 746 01 Opava, IČ 03761908, na akci JOY FEST – streetbalový turnaj a turnaj ve vodním fotbálku, ve výši 25.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-2

Rada města o navrženém usnesení pod bodem 3) nehlasovala.
(Rada města
3. schvaluje - neschvaluje	
finanční dotaci 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
pro předložení zastupitelstvu města)




523/16 RM 15
bod 26/16
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CWVOP, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na účast na Mistrovství světa SŠ v atletice, ve výši 50.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CWVNU, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Okresním fotbalovým svazem Opava se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava Vávrovice, IČ 22880488, zastoupeným Ing. Petrem Kašným, předsedou, na 14.ročník charitativní akce „Pomozte postiženým dětem“, ve výši 30.000,00 Kč

523/16 RM 15
bod 26/16
c)
smlouvu, MMOPP00CWVMZ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Sportovními kurzy cz, s.k. se sídlem Lidická 620/9, 746 01 Opava, IČ 26656132, zastoupenými Mgr. Jiřím Reichertem, předsedou, na akci Inline Cup Opava 2015, ve výši 40.000,00 Kč


  d)
Rozpočtové opatření č. 2015/131



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
	 120.000,00 Kč









Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace




(3419,5222,00000000,0020,0000229000000)
+ 50.000,00 Kč








Okresní fotbalový svaz Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000414000000)
+ 30.000,00 Kč








Sportovní kurzy. cz., s.k., Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000371000000)
+ 40.000,00 Kč


Hlasování: 11-0-0


524/16 RM 15
bod 27/16
Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 22. 6. 2015

Rada města



schvaluje



upravený návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 22. 6. 2015


Hlasování: 11-0-0



525/16 RM 15
bod 28/16
Smlouva o výpůjčce

Rada města



schvaluje



smlouvu (MMOPP00EQVN2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností EKO-KOM, a.s. 
se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701, zastoupenou RNDr. Martinou Vrbovou Ph.D., ředitelkou oddělení využití odpadů



Hlasování: 11-0-0




526/16 RM 15
bod 29/16
Smlouvy o nájmu,  záměr pronájmu


Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple  MMOPP009XGVP mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Gastro Svačina s.r.o. se sídlem V Zátiší 810/1, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 03876799, zastoupenou Radimem Svačinou, jednatelem (prostor na adrese Pekařská 12,          Opava – Dům umění) 


b)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP009XGUU mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města        a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha - Vršovice, IČ 47114304, zastoupenou   Dr. Bc. Vladimírem Kurtišem, MBA, ředitelem pobočky Ostrava a Olomouc,  (prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava) 


c)
návrh na uzavření kupní smlouvy MMOPP009XH6Z mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a HaQa s.r.o. 
se sídlem Zámecký okruh 2966/21, 746 01 Opava, IČ 02494035, zastoupenou Zdeňkem Midrlou, jednatelem, Stanislavem Vavrečkou, jednatelem  a Martinem Čarneckým, jednatelem (nemovitosti na adrese 
U Opavice 19, Opava) pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 8-0-3

d)
upravenou dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu budovy MMOPP009XGZ5 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města  a VYHLÍDKA KRNOV s.r.o. se sídlem Výletní 674/7, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ 26839849, zastoupenou Sawasem Michailidisem, jednatelem (budova na adrese Horní náměstí 62 
a 66, Opava)  


Hlasování: 8-0-2

2.
schvaluje
 

záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 124 a 125, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 433/1 a 434, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (prostor na adrese Hrnčířská 9 a 11, Opava)



Hlasování: 8-0-3





526/16 RM 15
bod 29/16
3.
neschvaluje


záměr převodu nájmu ze smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG5WY mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Jiřím Zajíčkem se sídlem Jantarová 3347/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70613800, na společnost ZLATÝ ČASY MEZI TRHY s.r.o. se sídlem Vilová 1842, 735 32 Rychvald,               IČ 03052559, zastoupenou Daliborem Schneiderem, jednatelem (prostor 
na  adrese Mezi Trhy 4,6,8, Opava) 



Hlasování: 8-0-3





527/16 RM 15
bod 30/16
Záměr prodeje


Rada města



schvaluje

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


b) 
záměr prodeje pozemku par.č. 292, zastavěná plocha a nádvoří, budovy  č.p. 377, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 292, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, katastrální území                 Opava – Město, zapsané na LV č. 168 (na adrese Horní náměstí 63, Opava), způsob prodeje – veřejná dobrovolná dražba



Hlasování: 10-0-0






528/16 RM 15
bod 31/16
Akční plán plnění strategického plánu města pro rok 2015 a 2016

Rada města


1.

schvaluje



Akční plán plnění strategického plánu Statutárního města Opavy pro rok 2015 a 2016

pro předložení zastupitelstvu města

528/16 RM 15
bod 31/16
2.
bere na vědomí


žádost Mgr. Petry Vlčové, referentky odboru rozvoje města a strategického plánování Magistrátu města Opavy o odvolání z funkce členky Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy bez hlasovacího práva v souladu s článkem III, odst. 5, písm. a) Statutu Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy


3.
jmenuje


novou členku Řídícího výboru aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy bez hlasovacího práva

Ing. Hanu Heinzovou

s účinností od 10. 06. 2015


Hlasování: 11-0-0




529/16 RM 15
bod 33/16
Oprávnění k podpisu licenčních smluv

Rada města


1.
svěřuje



v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru kancelář primátora Magistrátu města Opavy působnost rozhodovat o uzavírání následujících smluv, jejichž předmětem je zaplacení autorských práv souvisejících s pořádáním akcí Statutárního města Opavy:
	 smlouvy se společností OSA – Ochranným svazem autorským pro práva k dílům hudebním, z. s., Čs. armády 20, Praha 6 – Bubeneč, 160 56, 
IČ 63839997, 

 smlouvy se společností INTERGRAM, Klimentská 1207/10, Praha 1, 
110 00, IČ: 00537772 
 smlouvy se společností DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agentura o. s., Krátkého 143/1, Praha 9 – Vysočany, 190 03, IČ: 65401875, 

	 na akce pořádané statutárním městem Opava vedoucí odboru kancelář primátora



2.
pověřuje 

Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město Opavu jednala a podepisovala smlouvy uvedené v bodu 1 tohoto usnesení, nebo aby toto oprávnění delegovala na jiné zaměstnance odboru kancelář primátora  


Hlasování: 11-0-0



530/16 RM 15
bod 34/16
Dodatek ke smlouvě - Česká pošta

Rada města



schvaluje 



dodatek č. 1 ke Smlouvě o Roznášce informačních/propagačních materiálů číslo 2013/0496 (PID MMOPP00EQ1M1), mezi Českou poštou, s. p. se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1, IČ: 47114983, zastoupenou Ing. Miroslavem Štěpánem, obchodním ředitelem regionu, a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města


Hlasování: 11-0-0



531/16 RM 15
bod 35/16
Žádost o výjimku z vyhlášky č. 2/2011 O ochraně nočního klidu – Opavský country širák 


Rada města



uděluje



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností panu Jindřichu Böhmovi, bydlištěm Na Tylovách 574, 747 41, Hradec nad Moravicí, pro akci Opavský country širák, která proběhne dne 20. 6. 2015 v areálu hotelu Alfresco, Hlavní 1241/115b, 747 06 Opava - Kylešovice, a to do 24.00 hodin


Hlasování: 11-0-0


532/16 RM 15
bod 36/16
Smlouva o centralizovaném zadávání

Rada města


1. 
schvaluje 

Vzorovou smlouvu o centralizovaném zadávání (MMOPP00EIO5T) 

2.     
svěřuje


v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování              o uzavírání smluv o centralizovaném zadávání, ve znění vzorové smlouvy schválené bod bodem 1 tohoto usnesení, které bude Statutární město Opava jako centrální odběratel uzavírat  s právnickými osobami zřízenými nebo založenými Statutárním městem Opavou a dále rozhodování 
o změnách obsahu vzorové smlouvy, které se budou týkat frekvence centralizovaného zadávání nebo délky poskytování dodávek elektřiny 
a zemního plynu Odboru majetku města Magistrátu města Opavy  
a pověřuje vedoucího Odboru majetku města Magistrátu města Opavy uzavíráním  těchto smluv 


Hlasování: 11-0-0


533/16 RM 15
bod 37/16
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Dodatek č. 1 o poskytování služeb“ 


Hlasování: 11-0-0



534/16 RM 15
bod 38/16
Změna Územního plánu města Opavy

Rada města



nedoporučuje


zastupitelstvu města schválit pořízení změny Územního plánu města Opavy, konkrétně změny funkčního využití pozemků parc. č. 330/3, 329/5, 327/3, 328/2 v k. ú. Malé Hoštice z plochy ochranné a veřejné zeleně (OVZ), na funkční plochu určenou k výstavbě rodinného domu 



Hlasování: 11-0-0 



535/16 RM 15
bod 39/16
Stanovení jednorázové užití závěsného znaku při občanském obřadu

Rada města


1.
pověřuje


pana Mgr. Petra Czudka, člena zastupitelstva Statutárního města Opavy, 
k přijetí projevu vůle, že snoubenci spolu vstupují do manželství 
před Magistrátem města Opavy v souladu s ustanovením § 657 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením § 11a odst. 1 písm. a) zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení 
a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
a to dne 24. 7. 2015

2.
stanoví


aby Mgr. Petr Czudek, člen zastupitelstva Statutárního města Opavy,
v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů užil 
při občanském obřadu (svatba) u Magistrátu města Opavy závěsný odznak se státním znakem České republiky, a to dne 24. 7. 2015



Hlasování: 11-0-0



536/16 RM 15
bod 40/16
Program DOTACE TJ/SK 2015 - vyhodnocení

Rada města


1.
schvaluje



výsledné přidělení dotací v rámci PROGRAMU TJ/SK 2015 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení
pro předložení zastupitelstvu města


2.
ukládá


1. náměstkyni primátora předložit zastupitelstvu města výsledné přidělení dotací dle bodu 1 tohoto usnesení na zasedání zastupitelstva 
den 22. 6. 2015
Z: Mgr. Bierhausová, 1. náměstkyně primátora
T: 22. 6. 2015


Hlasování: 10-0-0


537/16 RM 15
bod 41/16
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 10-0-0



538/16 RM 15
bod 42/16
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1.
bere na vědomí


a)
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 21. 05. 2015              do 08. 06. 2015

b)
rezignaci p. Martina Sedláře na funkci člena Komise pro informatiku Rady statutárního města Opavy ke dni 31. 5. 2015


Hlasování: 10-0-0


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 člena Komise pro informatiku Rady statutárního města Opavy, a to:
pana René Theuera 
s účinnosti od 10.6.2015



Hlasování: 10-0-0


bod 43/16
Žádost HC Slezan Opava o dofinancování nákladů vzniklých od 1. 3. 2015 
do 30. 4. 2015

Rada města o navrženém usnesení nehlasovala.

(Rada města
		schvaluje-neschvaluje 

variantu 1)		
	a)	k dofinancování nákladů HC Slezan Opava vzniklých od 1. 3. 2015 
do 30. 4. 2015 ve výši 1 mil. Kč
	  b)	Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z	
		ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový	
		ba)	HC Slezan	
			(3419,5213,00000060,0020,0000352000000)	 + 1.000.000,00 Kč
						bb)	dotace sportovní (výtěžek z hazardu)	
			(6409,5901,00000060,0020,0000390000000)	-	1.000.000,00 Kč
				
variantu 2)	
a)	k dofinancování nákladů HC Slezan Opava vzniklých od 1. 3. 2015 
do 30. 4. 2015 ve výši 1.800 tis. Kč
	  b)	Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z	
		ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový	
		ba)	HC Slezan	
			(3419,5213,00000060,0020,0000352000000)	 + 1.800.000,00 Kč
						bb)	dotace sportovní (výtěžek z hazardu)	
			(6409,5901,00000060,0020,0000390000000)	-	1.800.000,00 Kč

variantu 3)	
a)	k dofinancování nákladů HC Slezan Opava vzniklých od 1. 3. 2015 
do 30. 4. 2015 ve výši 2.576.675 Kč
	  b)	Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z	
		ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový	
		ba)	HC Slezan	
			(3419,5213,00000000,0020,0000352000000)	 + 776.675,00 Kč
			(3419,5213,00000060,0020,0000352000000)	+ 1.800.000,00 Kč
						bb)	dotace sportovní (výtěžek z hazardu)	
			(6409,5901,00000060,0020,0000390000000)	-	 1.800.000,00 Kč
						bc)	rezerva FaRO	
			(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)	-	 776.675,00 Kč
		pro předložení zastupitelstvu města)


539/16 RM 15
bod 46/16
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – Festival „Šatlava Rock na grilu“


Rada města



uděluje



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Ing. Romanu Jeřábkovi, MBA, výkonnému řediteli Radia Čas s.r.o., Stavební 992, 708 00 Ostrava - Poruba IČ: 25817183 při pořádání akce Festival „Šatlava Rock na grilu“, která proběhne dne 25. 7. 2015 na ploše účelového letiště v Opavě-Kylešovicích, a to do 02.30 hodin následujícího dne


Hlasování: 11-0-0 




540/16 RM 15
bod 47/16
Poskytnutí účelového finančního příspěvku na obnovu kulturní památky v MPZ Opava

Rada města



schvaluje



smlouvu (PID MMOPO00EJ6P6) „Poskytnutí účelového finančního příspěvku na obnovu kulturní památky v MPZ Opava“ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Janem Illíkem, Soňou Illíkovou, Dolní nám.114/ 5, Opava 746 01 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0









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

