                                                                     13                                                    17. RMO 6. 6. 2011
file_0.png


file_1.wmf


RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

ze 17. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 6. 6. 2011


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 6. 6. 2011 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 
p. David Horák
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Jiří Lehnert
Ing. Lubomír Měch
Mgr. Tomáš Kubný
Mgr. Réka Struhár







































441/17 RM 11

Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem pozemku parc.č. 579-zast.pl. a nádvoří o výměře 282 m2 k.ú. Opava-Předměstí spoluvlastníkům domu Skřivánčí 8 – paní Irmě Beinhauerové, manželům Petrovi a Aleně Juříčkovým, manželům Mgr. Pavlovi a Bc. Daniele Schmidtovým, manželům Lubomíru a Kateřině Škrobánkovým a Petru Urbančíkovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 140/11) 

b)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/117-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Lence Mendesové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 241/11)

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/85-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Michalu Tkačíkovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 241/11)

d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2627/148-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Tomáši Zapletalovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 241/11)

e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2627/19-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Jiřímu Hrubému na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 241/11)

f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 515/7-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Město Ing. panu Petrovi Bendovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 241/11) 

g)
výpůjčku části pozemku parc.č. 611/39-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí  paní Janě Ševčíkové na dobu neurčitou za účelem zřízení zpevněné plochy –chodníku pro zajištění příjezdu invalidního vozíku k místu bydliště (zveřejněno č. 331/11) 

h)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Kateřinky u Opavy

i)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 383-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

j)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 320-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

k)
záměr prodeje pozemku parc.č. 5-zahrada k.ú. Palhanec – obecní zastupitelstvo doporučuje

l)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 205/25-ost.pl./ost.komunikace dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. kateřinky u Opavy
 
m)
záměr bezúplatného převodu části pozemku parc.č. 3024/3-ost.pl./ost.komunikace dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

n)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 742/3-ost.pl. k.ú.Kateřinky u Opavy




2. 
 schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2625/18-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/9- zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Město 
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3.
schvaluje ponechání původního nájmu


a)
vlastníkům domu Krnovská 85 – pozemek parc.č. 2162/2 k.ú. Opava-Předměstí

b)
paní Dagmar Losertové – pozemek parc.č. 2051/43 k.ú. Opava-Předměstí

c) 
manželům Rychtářovým – pozemek parc.č. 2051/42 k.ú. Opava-Předměstí

d)
manželům Zajícovým – pozemek parc.č. 2706/1 k.ú. Kateřinky u Opavy

e)
Základní kynologická organizace Městské sady- část pozemku parc.č. 2045/1 a pozemky parc.č. 2045/17, parc.č. 2044/2 k.ú. Opava-Předměstí 

f)
KATMAJ Opava – část pozemku parc.č. 2045/1 a pozemek parc.č. 2545/5 k.ú. Opava-Předměstí 

g)
KÁNOE KLUB Opava – pozemek parc.č. 2301/1 k.ú. Kateřinky u Opavy 



4.
schvaluje částečné zvýšení nájmu


a)
VESTAM – pozemky parc.č. 3113/179, parc.č. 3113/166, parc.č. 3113/177, parc.č. 3113/178, parc.č. 3113/167, parc.č. 3113/168 k.ú. Opava-Předměstí - zvýšení o 20% z rozdílu původního nájmu a nového nájmu

b)
manželům  Klementovým – část pozemku parc.č.445/1 k.ú. Opava-Předměstí - zvýšení o 10% z rozdílu původního nájmu a nového nájmu

c)
manželům Kopperbergovým – pozemky parc.č. 873 a parc.č. 874 k.ú. Malé Hoštice - zvýšení nájmu na 5,- Kč/m2/rok




5.
neschvaluje ponechání původního nájmu


a)
paní Jaškové – část pozemku parc.č. 2530/9 k.ú. Opava-Předměstí

b)
panu Nekoranci - část pozemku parc.č. 2530/9 k.ú. Opava-Předměstí

c)
Ing. Pavlíčkovi - část pozemku parc.č. 2530/9 k.ú. Opava-Předměstí


d)
panu Hankemu – parc.č. 1604 k.ú. Opava-Předměstí

e)
vlastníkům domu Englišova 53 – pozemek parc.č. 2530/164 k.ú. Opava-Předměstí

f)
vlastníkům domu Englišova 74 – pozemek parc.č. 2370/16 k.ú. Opava-Předměstí

g)
společnosti VOLTIME s.r.o. – část pozemku parc.č. 875/50 k.ú. Kylešovice


h)
paní Vavrlové – zahrádkářská osada Zátiší

i)
panu Chmelaři – část pozemku parc.č. 858/1 k.ú. Malé Hoštice





6.
neschvaluje omezení nájmu


panu Věnckovi – pozemky parc.č. 1817, parc.č. 1742 k.ú. Opava-Předměstí
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města



schvaluje návrhy na prodeje, směny a bezúplatný převod pozemků včetně kupních smluv, směnných smluv a darovací smlouvy


a)
prodej pozemku parc.č.  st.191-zast.pl. a nádvoří o výměře 280 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu Michalovi Havlickému za cenu sjednanou dohodou 201.600,- Kč (zveřejněno č. 241/11)

b)
prodej 1201/10000 podílu pozemku parc.č. 2477-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí panu Milanovi Balnarovi za cenu sjednanou dohodou 30.352,- Kč (zveřejněno č. 1718/10)

c)
prodej 3937/10000 podílu pozemku parc.č. 2702/284-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí panu Marku Solnému za cenu sjednanou dohodou 46.488,- Kč (zveřejněno č. 554/10)

d)
prodej pozemku parc.č. 588/16-zast.pl. a nádvoří o výměře 11 m2 k.ú. Opava-Město společnosti BREDA&WEINSTEIN a.s. za cenu dle znaleckého posudku 51.540,- Kč tj. 4.685,- Kč/m2 (zveřejněno č. 241/11)

e)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/411-zast.pl. a nádvoří o výměře 37 m2 k.ú. Opava-Předměstí MUDr. Soni Ježovicové za 18.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 331/11)

f)
směnu části pozemku parc.č. 1663/3-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „a“ o výměře 34 m2 ve vlastnictví paní Evy Fojtáchové za část pozemku parc.č. 1663/4-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1663/9 o výměře 34 m2 ve  vlastnictví Statutárního města Opavy vše v k.ú. Kylešovice (zveřejněno č. 1718/10)

g)
bezúplatný převod  pozemku parc.č. 2893/3-ost.pl./silnice a části pozemku parc.č. 2896-ost.pl./silnice na nezapsaném geometrickém plánu značný novým parc.č. 2896/1 o výměře 3849 m2 v k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Moravskoslezského kraje - Správy silnic Moravskoslezského kraje (zveřejněno č. 1873/10)

h)
prodej části pozemku parc.č. 106-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 106/4 o výměře 86 m2 k.ú. Opava-Město manželům Ing. Luďkovi a paní Věře Zdražilovým za cenu dle znaleckého posudku 180.000,- Kč tj. 2.093,- Kč/m2 (zveřejněno č. 521/11)


i)
prodej části pozemku parc.č. 106-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 106/1 o výměře 366 m2 k.ú. Opava-Město panu Petru Ježkovi za 73.200,- Kč tj. 200,- Kč/m2 (zveřejněno č. 16/11)

j)
směnu části pozemku parc.č. 1985/5-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „g“ o výměře 201  m2, části pozemku parc.č. 1985/88-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „h“ o výměře 242  m2 a části pozemku parc.č. 1985/90-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „i“ o výměře 499  m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc.č. 1985/91-ost.pl. o výměře 228 m2 a části pozemku parc.č. 1985/92-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „e“ o výměře 320 m2 ve vlastnictví paní Věry Ježkové vše v k.ú. Kateřinky u Opavy (zveřejněno č. 521/11)
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k)
výkup části pozemku parc.č. 1985/190-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1985/224 o výměře 355 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníků pana Lva Franka, pana Petra Franka, paní  Kristy   Lexové,   paní Edity   Vlčkové,   paní   Alžběty   Walikové    za
284.000,- Kč



pro předložení zastupitelstvu města




443/17 RM 11

Smlouva o provádění údržby pískovišť


Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00D8UXU), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností GRIGAR, s.r.o. se sídlem U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ 25826638 zastoupenou Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem


444/17 RM 11

Smlouva o přístupu do modulu sedimenty v rámci registru LPIS


Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00D8WGT), 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 – Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským se sídlem Hroznová 2/63, 656 06 Brno, IČ 00020338, zastoupeným RNDr. Jaroslavem Staňou, ředitelem
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Darovací smlouva – Rodinný pivovar BERNARD a. s.

Rada města



schvaluje


a)
darovací smlouvu (MMOPP00D7F6V) mezi Rodinným pivovarem BERNARD a. s., se sídlem 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809, zastoupen Ing. Stanislavem Bernardem, předsedou představenstva a Ing. Josefem Vávrou, členem představenstva a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem




b)
přijetí finančního daru od společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s. ve výši 7.756 Kč
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  c)
Rozpočtové opatření č. 2011/96



v příjmech – odbor rozvoje města a strategického plánování 




přijetí daru – Rodinný pivovar Bernard




(6171, 2321,00000000,0140,0009131000000)
 + 7.756,- Kč







ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




drobný hmotný dlouh. majetek




(2219,5137,00000000,0140,0000000000000)
 + 7.756,- Kč
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Statutární město Opava vs. Česká republika – Ministerstvo obrany o určení vlastnictví k nemovitostem – rozhodnutí o podání žaloby


Rada města



schvaluje 



podání žaloby v právní věci žalobce Statutární město Opava proti žalované České republice – Ministerstvu obrany se sídlem Praha 6, Hradčany, Tychonova 1, PSČ: 160 00, IČ: 60162694, o určení vlastnictví k nemovitostem, jejímž předmětem je návrh na určení, že vlastníkem pozemku parc.č. 16/2, zahrada, a pozemku parc.č. 16/4, zahrada, nacházejících se v katastrálním území Opava-Předměstí, je Statutární město Opava 
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Sloučení klubů důchodců

Rada města



schvaluje



sloučení Klubu důchodců  Opava, Horní náměstí 48  s Klubem důchodců Opava, Masarykova Třída 25 od 1.1.2012
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Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města



schvaluje
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a)
dodatek č. 2 (MMOPP009BOWY) k dohodě o provedení záchranného archeologického výzkumu č. 274/2009/PRI (MMOPP006RFUM) mezi Statutárním městem Opava a Národním památkovým ústavem, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333 v rámci akce „Dominikánský klášter – Dům umění“ na rozšíření předmětu dohody a prodloužení termínu plnění: 
Pův. cena díla vč. D1 bez DPH: 1.696.765,00 Kč (2.036.118,00 Kč vč.DPH) 
Nová cena vč. D2 bez DPH:      1.817.965,00 Kč (2.181.558,00 Kč vč. DPH) 
Navýšení D2 bez DPH:                121.200,00 Kč    (145.440,00 Kč vč. DPH)


b)
mandátní smlouvu o výkonu činností koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci č. 107/2011/PRI (MMOPP009BOV3) mezi Statutárním městem Opava a Petrem Stiborem, Přerovecká 205/13, 747 95 Opava – Suché Lazce, IČ: 73748013, DIČ: CZ8201165412 na zakázku malého rozsahu „ZŠ Šrámkova“ (revitalizace) za cenu nejvýše přípustnou 
51.000,- Kč bez DPH (61.200,- Kč vč. DPH)



c)
Rozpočtové opatření č. 2011/97



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Dominikánský klášter – Dům umění - ZAV




(3322,6121,00000,0220,0007814000000) 
      +     145.440,- Kč








Investice 




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







cb)
ZŠ Šrámkova (revitalizace) - PD




(3113,6121,00000,0220,0007760000000) 
      +        61.200,- Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -      61.200,- Kč
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Žádost  ZŠ  Opava,  Otická  18  a  ZŠ  Opava,  Vrchní 19  o  příslib zřizovatele 
k předfinancování a spolufinancování projektů

Rada města



schvaluje


a)
příslib zřizovatele k předfinancování  a spolufinancování projektu „Svátky přes hranice“  Základní školy Opava, Otická 18 – PO, IČ: 70999252 ve výši 
245.000 Kč


b)
příslib zřizovatele k předfinancování  a spolufinancování projektu „Umění v pohybu“ Základní školy Opava, Vrchní 19 – PO, IČ: 70999325 ve výši 559.605 Kč


pro předložení zastupitelstvu města
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Výměna výtahů v Zařízení školního stravování Opava

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace  Zařízení školního stravování Opava provedení výměny výtahů 
na pracovištích:
	Školní jídelna Otická

Školní jídelna Englišova
v hodnotě 634.560 Kč vč. DPH z investičního fondu organizace
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Nákup robotů pro Zařízení školního stravování Opava

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 2. písm. a) Dodatku č. 4 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace  Zařízení školního stravování Opava nákup
	robotu RE 22

universálního robotu RM 040H
v hodnotě 187.619 Kč vč. DPH výhradně z investičního fondu organizace
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Rekonstrukce v budově ZŠ Opava, Otická 18

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy Opava, Otická 18 rekonstrukci v budově v hodnotě cca 352.000 Kč z investičního a rezervního fondu organizace
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Návrh programu 6. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 20. 6. 2011

Rada města



bere na vědomí



upravený návrh  programu  6. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 20. června 2011

454/17 RM 11

Smlouva o spolupráci s organizací Natura Opava

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu MMOPP002J362 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Šárkou Královou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsané v obchodním rejstříku, s místem podnikání Krnovská 141/162, 747 07 Opava – Jaktař, IČ 66723752 a Naturou Opava – Czech Republic, občanským sdružením se sídlem Edvarda Beneše 30, 747 05 Opava, IČ 26546591, zastoupeným Bc. Jakubem Kubačkou, statutárním orgánem


  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/98



v příjmech – kancelář primátora




Příjmy příspěvků rodičů (Řecko – Zlatý delfín)




(3421,2329,00000000,0120,0001053000000)
+ 264.800,- Kč   







ve výdajích – kancelář primátora




Řecko – Zlatý delfín




(3421,5169,00000000,0120,0001053000000)
+ 264.800,- Kč




  2.
nařizuje



ředitelce Opavské kulturní organizace převést na účet 6015-1842619349/0800 částku 264.800,- Kč (příspěvek dětí na zájezd v rámci projektu „Za zlatým delfínem Amvrakijského zálivu“)
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Změna závazných ukazatelů Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace


Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2011/99



ve výdajích – Kancelář primátora, odd. kultury 




snížení příspěvku na provoz Opavské kulturní společnosti, příspěvkové organizace




(3319,5331,00000000,0121,0001000000038)
 - 90.000,- Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Řecko – Zlatý delfín




(3421,5169,00000000,0120,0001053000000)
+ 90.000,- Kč






455/17 RM 11

b)
Změnu závazných ukazatelů Opavská kulturní organizace



Příspěvek na provoz celkem
8.910.000,- Kč


z toho příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku*
1.973.031,- Kč


z toho limit mzdových prostředků
3.917.866,- Kč


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


456/17 RM 11

Záměr projektu turistických balíčků

Rada města



schvaluje



záměr projektu opavských turistických produktů a přípravu žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů


457/17 RM 11

Udělení záštity statutárního města Opavy

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Udělení záštity statutárního města Opavy“



458/17 RM 11

Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/100



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Opava – Městské sady - zeleň




(RM 420/16 RM 11  z 23/5)



zeleň
(3745,5171,00000022,0220,0007898000000)
+      2.672.520,50 Kč



(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-      2.672.520,50 Kč


následná údržba 3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007898000000)
  +         194.055,00 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-         194.055,00 Kč







ab)
Dětská hřiště




(RM 44/03 RM 10  z 6/12)




(3421,6121,00000022,0220,0007710000000)
 +     6.833.860,- Kč



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





458/17 RM 11

ac)
ZŠ B. Němcové – tělocvična – střecha - PD




(objednávka)




(3113,5169,00000000,0220,0007667000000)
 +         2.400,- Kč








investice – projektová dokumentace




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






b)
Rozpočtové opatření č. 2011/101



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu




(0000,4111,00098116,0020,0000000000000)
+ 237.000,- Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




výkon přenesené působnosti v r. 2011




platy zaměstnanců v pracovním poměru




(6171,5011,00098116,0192,0001096000000)
+ 176.870,- Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00098116,0192,0001096000000)
+  44.215,- Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00098116,0192,0001096000000)
+  15.915,- Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2011/102



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR




(0000,4116,00014005,0020,0002448000000)
+ 136.000,- Kč







ve výdajích – odbor školství




Městský program prevence kriminality na rok 2011




projekt „Prevence recidivy trestných činů




projekt „Vzdělávání strážníků“




(4349,5169,00014005,0030,0002448000000)
+ 136.000,- Kč



(4349,5169,00000000,0030,0002448000000)
+ 24.000,- Kč








- finanční a rozpočtový odbor




podíl na dotačních titulech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 24.000,- Kč 
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  d)
Rozpočtové opatření č. 2011/103



k usn. č. 215/09 RM 11 d) ze dne 23.02.2011



ve výdajích – kancelář tajemníka




sociálně právní ochrana dětí




oddělení hospodářské správy




nákup ostatních služeb - stravenky




(6171,5169,00098216,0191,0001089000000)
- 65.000,- Kč








oddělení personální a mzdové




nákup ostatních služeb - stravenky




(6171,5169,00098216,0192,0001089000000)
- 65.000,- Kč








platy zaměstnanců v prac. poměru




(6171,5011,00098216,0192,0001096000000)
+ 85.820,- Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00098216,0192,0001096000000)
+ 21.454,- Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00098216,0192,0001096000000)
+ 7.726,- Kč








povinné pojistné na úrazové pojištění




(6171,5038,00098216,0192,0001096000000)
+ 15.000,- Kč






  e)
Rozpočtové opatření č. 2011/104



ve výdajích – odbor životního prostředí




posudky, konzultace a revize




(3749,5169,00000000,0130,0002525000000)
- 40.000,- Kč








obnova zeleně - kácení




(3749,5169,00000000,0130,0001070000000)
+ 40.000,- Kč






  f)
Rozpočtové opatření č. 2011/105



ve výdajích – odbor majetku města




neplánované platby – pozemky 




(3639,6130,00000000,0050,0001029000000)
+ 1,- Kč








neplánované platby - silnice




(2212,6121,00000000,0050,0001029000000)
+ 1,- Kč








neplánované platby – odvádění a čištění odpadních vod




(2321,6121,00000000,0050,0001029000000)
+ 1,- Kč








neplánované platby – ostatní služby




(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)
- 3,- Kč






458/17 RM 11
  g)
Rozpočtové opatření č. 2011/106



ve výdajích – odbor majetku města




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 64.800,- Kč








ostatní záležitosti pozemních komunikací – ostatní služby




(2219,5169,00000000,0050,0000000000000)
+ 64.800,- Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2011/107



ve výdajích – kancelář primátora




Akce města




(3399,5169,00000000,0120,0001056000000)
- 1.820,- Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




Akce města - OOV




(3399,5021,00000000,0192,0001056000000)
+ 1.820,- Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2011/108



ve výdajích – odbor školství




neinv. příspěvek ZŠ a MŠ Komárov




(3113,5331,00000000,0030,0001002000026)
+ 73.909,- Kč








neinv. příspěvek  MŠ Neumannova




(3111,5331,00000000,0030,0001002000007)
+ 99.155,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva - havarijní fond




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
- 173.064,- Kč



459/17 RM 11

Dodatek č. 5 ke smlouvě o výpůjčce – Rybářská 86, Opava  

Rada města



schvaluje



dodatek č.5 ke smlouvě o výpůjčce MMOPP006QZZE mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,  zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a občanským sdružením Armáda spásy se sídlem Petržílková 2565/23, 158 00 Praha 5, IČ 40613411, zastoupeným majorem Michaelem Raymondem Stannettem, národním velitelem







460/17 RM 11

Smlouva o nájmu nebytových prostor – Na Pastvisku 78, Opava

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R0UJ mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Milanem Kašpárkem, místo podnikání Skřivánčí 2745/4, 746 01  Opava, IČ 70607630 (nebytový prostor na adrese Na Pastvisku 78, Opava) 




461/17 RM 11

Nákup interaktivních tabulí pro Základní školu Opava, Ochranova 6

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 2. písm. a) Dodatku č. 2 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace  Základní škola Opava, Ochranova 6 nákup interaktivních tabulí opatřených diaprojektorem a ozvučením v hodnotě 394.416 Kč vč. DPH z investičního fondu organizace




462/17 RM 11

Svěření rozhodovací působnosti

Rada města



svěřuje



rozhodování o převzetí majetku nepatrné hodnoty ve smyslu ustanovení  § 175 h)  odst. 2 občanského soudního řádu, který zanechala osoba, o jejíž pohřeb se postaralo Statutární město Opava, odboru majetku města Magistrátu města Opavy



463/17 RM 11

Záměr pronájmu

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu nebytového prostoru nacházejícího se v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti (Zimní stadion v Opavě), ležící na pozemku parc. č. 6/1 kat. území Opava-Město, umístěného na levé straně od hlavních vstupních dveří budovy, o výměře 29,39 m2  

464/17 RM 11

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Organizace výběrových řízení a 	kompletní poradenské služby v rámci projektů financovaných z Integrovaného 	operačního programu“ – výsledné pořadí
	

Rada města


1.
ruší



veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Organizace výběrových řízení a 	kompletní poradenské služby v rámci projektů financovaných z Integrovaného 	operačního programu“ 
	

2.
ukládá



vyhlásit novou veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Organizace výběrových řízení a 	kompletní poradenské služby v rámci projektů financovaných z Integrovaného 	operačního programu“, ve které  bude vyzváno k podání nabídky minimálně 10 firem



465/17 RM 11

Mandátní smlouva na věcné a organizační zajištění veřejné zakázky na služby s názvem „Přípravné a projekční služby – Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – Západní část - DÚR“

Rada města



schvaluje



uzavření mandátní smlouvy MMOPP005Q3IG na komplexní zajištění realizace zadávacího řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění (formou otevřeného řízení na služby § 27) na nadlimitní veřejnou zakázku s názvem „Přípravné a projekční služby – Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – Západní část - DÚR“ se společností: SELLER MORAVIA, s. r.o. se sídlem: Horymírova 2914/112, 700 30 Ostrava – Zábřeh, zastoupenou : Romanem Tylem, jednatelem společnosti, IČ:25829637, za cenu nejvýše přípustnou: 102.000,- Kč vč. DPH



466/17 RM 11

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka automobilů pro Statutární město Opava“ – výsledné pořadí 

Rada města


1.
rozhodla



o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Autonova Brno, spol. s r.o., Masná 418/20, 657 79 Brno, IČ: 46960341 jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou


2.
schvaluje



dodání automobilu od tohoto uchazeče:
Autonova Brno, spol. s r.o., Brno - 1x Škoda SUPERB 

466/17 RM 11

3.
odročuje


projednání dodání  automobilů od těchto uchazečů:
a) ADIV, spol. s r.o., Opava - 1x Škoda OCTAVIA 
b)  Autocentrála, s.r.o., Hlučín - 2x Škoda OCTAVIA Combi
c)  REPREcar, s.r.o., Opava - 1x Opel Corsa




467/17 RM 11

Dohoda o narovnání - paní Husarová

Rada města



schvaluje


a)
dohodu o narovnání MMOPP006R11D mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a p.Žanetou Husarovou bytem Horní náměstí 287/54 v Opavě, kterým se SMO zavazuje  uhradit jmenované částku ve výši 150.000,-Kč 


b)
Rozpočtové opatření č. 2011/109



ve výdajích – odbor majetku města




vrácení částky prvního smluvního nájemného




(6409,5909,00000000,0051,0009981000000)
 + 150.000,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




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



468/17 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, (MMOPP00CP3GS) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Josefem Wiesnerem 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  do pozemku parc.č. 206/2 v k.ú. Milostovice pro stavbu: "Kabelová přípojka NN pro parcelu č. 22/1, Milostovice, Odbojářů, stavebník: Bala“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 

468/17 RM 11
b)
smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP3HN) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Josefem Wiesnerem 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  do pozemku parc.č. 206/2 v k.ú. Milostovice pro stavbu: "Kabelová přípojka NN pro parcelu č. 27/1, Milostovice, Odbojářů, stavebník: Grossmann“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYNMA) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o., se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ: 46580646, zastoupenou Miroslavem Mackem, jednatelem 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 do pozemku parc.č. 1825/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Opava, Staňkova 2751/7, Sabo, smyčka kNN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

d)
smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP3S4) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Stanislavem Rychtářem 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 v pozemku parc.č. 1566/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Pekařská, přípojka NN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,- Kč + DPH v platné výši

e)
smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP3II) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností AUTO BÁRTA s.r.o. se sídlem Resslovo nábřeží 3, 746 01 Opava, IČ: 00535371, zastoupenou Pavlem Bártou, jednatelem, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 2918 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "PNEU BÁRTA, Vojanova ulice Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP3NT) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Miroslavem Moravcem bytem Písková 8, 747 07 Opava, pro umístění podzemního vedení  plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 206/2 v k.ú. Milostovice pro stavbu: "Milostovice – plynovodní přípojka pro RD p. Moravce“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
468/17 RM 11

g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00CP5MK) mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746  26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a SMP Net, s.r.o. se sídlem Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961, zastoupena RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a panem Ing. Ivo Bolkem, technikem správy nemovitého majetku a Petrem Slipkem, bytem Kylešovská 353, 747 81 Otice, pro umístění STL plynovodu a středotlaké přípojky plynu do pozemku parc.č. 2893/33 v k.ú. Opava-Předměstí pro  stavbu: „STL plynovod a středotlaká přípojka plynu + venkovní plynoinstalace pro objekt na parcele č. 2886/22+23 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


h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP3CC) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jiřím Koudelou bytem Jantarová 45, 747 73 Vávrovice, pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 674/2 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: "Provozovna s bytovou jednotkou na pozemku parc.č. 96 v katastrálním území Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,- Kč + DPH v platné výši 


i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP008D5NN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a MUDr. Jaroslavou Hadámkovou bytem Mendlova 1301/21, 746 01 Opava-Předměstí a MUDr. Hanou Chodurovou bytem Antonína Sovy 1484/31, 747 05 Opava-Kateřinky pro umístění rozvaděče veřejného osvětlení včetně kabelového vedení na venkovní stěnu budovy č.p. 776 ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 801 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,- Kč včetně DPH 


j) 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP3PJ) mezi Českými dráhami, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ: 70994226, zastoupenou Ing. Václavem Petráškem, MBA, ředitelem odboru správy nemovitostí 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 a sloupu veřejného osvětlení do pozemku parc.č. 2754/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: “Veřejné osvětlení Opava, lávka pro pěší, parc.č. 2754/1“ 



k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP3Z5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Michalem Štěpánkem bytem Krnovská 2445/84, 746 01 Opava, pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky splaškové tlakové  kanalizace a přípojky vysokého napětí v pozemcích parc.č. 1845/1 a 1843/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Provozní budova Tiskárny Grafico s.r.o. na pozemcích parc.č. 2574/1, 2572/1, 1845/1, 1843/1, 2570/1 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 80.000,- Kč + DPH v platné výši

468/17 RM 11

l)
smlouvu o podmínkách provedení stavby a podmínkách jejího následného provozu, (MMOPP00CP3AM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem, pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu do pozemků parc.č. 895/1 a 895/15 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Malé Hoštice, ul. Cihelní – rekonstrukce vodovodního řadu“


m)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00CP3JD) mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746  26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a manžely Rostislavem Grossmannem a Jitkou Grossmannovou oba bytem 6. května 23, 746 01 Opava, Zlatníky, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, plynovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 206/2 v k.ú. Milostovice pro  stavbu: „Novostavba RD na pozemku parc.č. 27/1 v k.ú. Milostovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


469/17 RM 11

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a)
umístění podzemního komunikačního vedení do pozemků parc.č. 492/1 a  565/5 v k.ú. Opava – Město a parc.č. 2896 a 3028 v k.ú. Opava -Předměstí  v rámci stavby „Opava 75002 Zeyerova 75086 Hradecká IRN 108542/2011 108541/2011“


b) 
umístění vstupního schodiště na pozemku parc.č. 2530/252 v k.ú. Opava-Předměstí v rámci stavby: „Stavební úpravy hlavního vstupu a schodiště u bytového domu na ul. Krásnohorské 2466/19 v Opavě“


470/17 RM 11

Smlouva o zabezpečení přeložky kanalizace z důvodu investiční výstavby, smlouva o poskytnutí finančního příspěvku a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
návrh smlouvy o zabezpečení přeložky kanalizace z důvodu investiční výstavby, smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00CP3D7) mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746  26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. a manžely Rostislavem Grossmannem a Jitkou Grossmannovou oba bytem 6. května 23, 746 01 Opava-Zlatníky týkající se poskytnutí finančního příspěvku ve výši  50.000,- Kč na úhradu části nákladů spojených s realizací přeložky kanalizace nacházející se na pozemku parc.č. 27/1 v k.ú. Milostovice, pro předložení zastupitelstvu města   
470/17 RM 11
  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/110



ve výdajích – odbor majetku města




neplánované platby – opravy a udržování




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








neplánované platby – účelové neinv. transfery fyzickým osobám 




(2321,5493,00000000,0050,0001029000000)
               + 50.000,- Kč



471/17 RM 11

Záměr prodeje – Vančurova 5

Rada města



schvaluje



záměr 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



472/17 RM 11

Smlouvy o poskytování služeb – dodávky vody

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytování služeb MMOPP003FFUD, uzavřenou mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako poskytovatelem a Správou vojenského bytového fondu Praha, p.o. se sídlem U Prioru 1047/8, PSČ 160 00 Praha 6, IČ: 60460580, zastoupenou Ing. Dagmar Kynclovou MBA, ředitelkou, jako odběratelem – dodávka vody a odvod odpadních vod kanalizací, areál Krnovská ul. Opava


b)
smlouvu o poskytování služeb MMOPP003FFW3, uzavřenou mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako poskytovatelem a Českou republikou – Českou správou sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 25, PSČ 150 00 Praha 5, IČ: 00006963, zastoupenou Ing. Janou Miklasovou, ředitelkou pracoviště Ostrava se sídlem Zelená 3158/34a, PSČ 702 00 Ostrava 2, jako odběratelem – dodávka vody a odvod odpadních vod kanalizací, areál Krnovská ul. Opava


472/17 RM 11

c)
smlouvu o poskytování služeb MMOPP003FFV8, uzavřenou mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako poskytovatelem a Českou republikou – Generálním ředitelstvím cel se sídlem Budějovická 1387/7, PSČ 140 96 Praha 4, IČ: 7124011, jednajícím plk. Mgr.  Petrem Skudrzykem, ředitelem Celního ředitelství Ostrava se sídlem Náměstí Svatého Čecha 8, PSČ 702 09 Ostrava – Přívoz, na základě pověření č.j. 2007/411/5/10 ze dne 24.01. 2007, jako odběratelem – dodávka vody a odvod odpadních vod kanalizací, areál Krnovská ul. Opava




473/17 RM 11

Záměr darování nemovitostí – Zámecký okruh 8

Rada města



schvaluje



záměr darování 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, Opava)



474/17 RM 11

Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2011

Rada města



schvaluje


a)
finanční dotaci občanskému sdružení ANIMA VIVA se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 26591014,  ve výši 100.000,- Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociální služby sociální rehabilitace 

b)
finanční dotaci České provincii Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ: 00494453,  ve výši 90.000,- Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociální služby domov pro seniory 

c)
finanční dotaci občanskému sdružení ELIM – křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 68177615,  ve výši 60.000,- Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a činností dobrovolnického centra Elim  

d)
finanční dotaci EUROTOPII Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ: 25852345,  ve výši 10.000,- Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi 
474/17 RM 11

e)
finanční dotaci občanskému sdružení FOKUS – OPAVA se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881,  ve výši 20.000,- Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociální služby následné péče 

f)
finanční dotaci Charitě Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591,  ve výši 80.000,- Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociálních služeb denní stacionáře

g)
finanční dotaci občanskému sdružení OPEN HOUSE se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál, IČ: 70645671,  ve výši 50.000,- Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociální služby terénní programy

h)
finanční dotaci Pečovatelské službě OASA Opava o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ: 26839857, ve výši 550.000,- Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociální služby pečovatelská služba 

  pro předložení zastupitelstvu města





  i)
Rozpočtové opatření č. 2011/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 100.000,- Kč








Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky




(4357,5223,00000000,0040,0000154000000)
 + 90.000,- Kč








ELIM Opava – sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi




(4379,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 10.000,- Kč








ELIM Opava – dobrovolnické centrum




(4359,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 50.000,- Kč








EUROTOPIA Opava– sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi




(4379,5221,00000000,0040,0000165000000)
 + 10.000,- Kč








FOKUS-Opava – služby následné péče




(4376,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 20.000,- Kč








Charita Opava – denní stacionář




(4356,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 80.000,- Kč








OPEN HOUSE




(4378,5222,00000000,0040,0000167000000)
 + 50.000,- Kč








Pečovatelská služba OASA Opava




(4351,5221,00000000,0040,0000428000000)
 + 550.000,- Kč
474/17 RM 11



Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2011




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 588.100,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 371.900,- Kč

  pro předložení zastupitelstvu města



475/17 RM 11

Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 



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 20.000,- Kč  




476/17 RM 11

Vytvoření seznamu členů komisí pro hodnocení nabídek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Rada města



bere na vědomí


upravený seznam členů komisí pro hodnocení nabídek v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění




477/17 RM 11

Smlouva o ochraně důvěrných informací

Rada města



nepřijala usnesení


ke smlouvě o ochraně důvěrných informací, (MMOPP00B1S91), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností CIBER Novasoft s.r.o.se sídlem Praha 2, Nusle, Oldřichova 49/106, PSČ 128 00, IČ: 26162016, DIČ: CZ26162016 zastoupenou Mgr. Alešem Muroněm, jednatelem 


478/17 RM 11

Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce s názvem „ZŠ Šrámkova (revitalizace)“ –  ukončení smlouvy, nové rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, uzavření nové smlouvy s uchazečem, který se umístil druhý v pořadí


Rada města


1.
revokuje


usnesení č. 392/15 RM 11 ze dne 9. 5. 2011 (Rada města schvaluje smlouvu, MMOPP009BP07, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou Antonín Essler – RENOVA, se sídlem Novodvorská 88, 747 21 Kravaře, IČ: 12123323 , zastoupenou Antonínem Esslerem, majitelem firmy za cenu nejvýše přípustnou 15.451.281,00 Kč bez DPH.)


2.
schvaluje


smlouvu, MMOPP009BOSI, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou DUO STAV s.r.o., se sídlem U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava 5 , IČ: 25357522 , zastoupenou Ing. Vítězslavem Šidákem, jednatelem společnosti za cenu nejvýše přípustnou 16.977.638,00 Kč bez DPH




479/17 RM 11


Dohoda o naložení s částí dotace poskytnuté z rozpočtu SMO 


Rada města



schvaluje



dohodu MMOPP00CXRSK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Pavlou Brady, předsedkyní představenstva pro předložení zastupitelstvu města 







                        Daniel Žídek 			  v.r.                                                     Petr Baránek  v.r.
                     náměstek primátora                                                              radní

