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Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 19. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 19. 8. 2015


Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 19. 8. 2015 se zúčastnili












Členové RMO
9

Omluveni
Mgr. Simona Horáková
Mgr. Libor Menšík 

Tajemník MMO
-
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 

Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Lenka Grigarová
Mgr. Lada Dobrovolná

Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Mgr. Bc. Pavel Vltavský
Ing. Jiří Elbl
p. Radomír Bittner
Mgr. Marek Drozdek
Mgr. Bc. Silvie Vltavská
pí Hana Fraňková
Bc. Eva Týlová

Hosté
Mgr. Miroslava Konečná, starostka MČ Malé Hoštice
TJ SOKOL Opava:
Ing. Čestmír Duda, starosta TJ Sokol Opava
Ing. Jiří Lesák, vedoucí trenér TJ Sokol Opava
Mgr. Jan Škrabal, vedoucí družstva TJ Sokol Opava
Občanské sdružení Mažoretky AMA Opava:
pí Zavadilová Alžběta, místopředsedkyně
pí Natálie Nosková, trenérka
Taneční škola Vítr:
p. Miroslav Spáčil 
Bludný kámen, o.s.:
MVDr. Martin Klimeš 
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Majetkové záležitosti

Rada města


schvaluje

	
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDT6I) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem 
a Ing. Lenkou Sionovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/398 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

	

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDT5N) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a paní Marcelou Vlčkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/442 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

	

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EO9XO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a panem Jindřichem Dohnalem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/210 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

	

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDT7D) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a paní Zdenkou Vargovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/118 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   

	

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDSYT) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a manžely Jiřím a Lucií Uhlířovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1062 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 840,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

	

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDT93) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a společností Car and Truck s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/116 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 2.700,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 
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2.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00EO9OX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a panem Markem Mackem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 3290 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu 
ve snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

b)
smlouvu o zemědělském pachtu pozemku (PID MMOPP00EDTSG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako propachtovatelem a paní Ludmilou Bučkovou jakožto pachtýřem, jejímž předmětem je dočasné užívání a požívání pozemku parc.č. 154 – orná půda, k.ú. Milostovice, za cenu ve výši 500,00 Kč/rok, (cena dle zásad)




3.
schvaluje

a)
nájemní smlouvu PID MMOPP00EDTBT mezi paní Alenou Bubeníčkovou a JUDr. Evou Chalupovou jako pronajímateli a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem  pozemku parc.č. 513/1 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 569/3 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 
37.960,00 Kč/rok, tj. 65,00 Kč/m2/rok (cena dohodou)


b)
Rozpočtové opatření 2015/181
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
	 výkupy pozemků

(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)              -37.960,00 Kč

	 nájemné (MMOPP00EDTBT)

(3639,5164,00000000,0052,0000000000000)             +37.960,00 Kč





4.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 483 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí

b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 578 – ostatní plocha o výměře 6 m2, k.ú. Opava – Město, dle přiloženého snímku katastrální mapy




5.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1453/2 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2774 – zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy
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c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1209/14 - ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1209/33 o výměře 25 m2, pozemku parc.č. st. 174/3 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 1208/12 - ostatní plocha, pozemku parc.č. 1209/3 -  ostatní plocha, pozemku parc.č. st. 175/3 - zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 1209/5 - ostatní plocha, pozemku parc.č. 1208/9 - ostatní plocha, k.ú. Podvihov
 

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 483 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí


6.
schvaluje


záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/403 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí



7.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/68 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 553/7 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/403 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí


8.
schvaluje

a)
dohodu o zrušení věcného břemene PID MMOPP00EDSGB váznoucím na pozemku parc.č. 339/7 – zastavěná plocha, k.ú. Opava - Předměstí

b)
provedení komplexních pozemkových úprav, k.ú. Stará Ves u Bílovce 

9.
schvaluje


záměr udělení souhlasu s postoupením Smlouvy o nájmu a o budoucí kupní smlouvě (PID smlouvy: MMOPP0004C6O) uzavřené dne 29. 5. 2009 mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, jako pronajímatelem/ budoucím prodávajícím a Ing. Zdeňkem Kostřicou, bytem K Rybníčkům 329, 747 81 Otice jakožto nájemcem/ budoucím kupujícím, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 8.7.2010, Dodatku č. 2 ze dne 15.1.2014, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc.č. 285 – zahrada 
a částí pozemků parc.č. 278/2 – zahrada, parc.č. 2912/19, parc.č. 283/1, parc.č. 286/2 – ostatní plocha, parc. 278/13 ostatní plocha a části parc.č. 2912/18, katastrálním území Opava - Předměstí za účelem realizace stavby „Dostavba nároží ulic Nákladní  - Oblouková Opava“ a případný budoucí prodej částí těchto pozemků zastavěných uvedenou stavbou; postoupení se má uskutečnit mezi Ing. Zdeňkem Kostřicou jako postupitelem a společností ZAALEX s.r.o., 
se sídlem K Rybníčkům 9, 747 81 Otice, IČ: 47666978 jako postupníkem



10.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2679 – ostatní plocha o výměře 13m2, k.ú. Kateřinky u Opavy dle přiloženého snímku katastrální mapy
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11.
neschvaluje


snížení výše nájmu u části pozemku parc.č. 583 – ostatní plocha o výměře 12 m2  a části pozemku parc.č. 362 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 37 m2, k.ú. Opava - Město


Hlasování: 9-0-0

12.
odročuje

a)
projednání záměru pachtu pozemku parc.č. 717/15 – ostatní plocha, parc.č. 1745/64 – orná půda, parc.č. 2341/1 – orná půda, parc.č. 1208/24 – orná půda, parc.č. 1210/357 – orná půda, parc.č. 2054/62 – orná půda a parc.č. 995/37 – orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy



Hlasování: 9-0-0

b)
projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 2202/2 – ostatní plocha o výměře 1.080 m2, k.ú. Opava – Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy



Hlasování: 9-0-0
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Jmenování členů konkursní komise na pracovní místo ředitele Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6


Rada města


schvaluje


členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele 
Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6, a to:
Předseda konkursní komise:
Ing. Andrea Štenclová, pověřena řízením odboru školství
 Členové konkursní komise:
Mgr. Simona Bierhausová, 1. náměstkyně primátora
	Ing. Pavel Šveda, referent oddělení správy škol OŠMS KÚ
	Mgr. Jan Škrabal, ředitel Základní školy Opava - Englišova 82
	RNDr. Libor Kubica, školní inspektor České školní inspekce
	Radim Kubala, pedagog Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6
	Ing. Vladan Šetka, předseda školské rady při Základní škole 
Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6
Odborník s hlasem poradním:
Mgr. Simona Horáková, členka RMO



Hlasování: 9-0-0
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Závěrečné zprávy – Periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení


Rada města


bere na vědomí


Zprávy o výsledcích periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení 
za období duben – červen 2015


Hlasování: 8-0-1 
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Smlouva o výpůjčce

Rada města


schvaluje


smlouvu o výpůjčce MMOPP009KPNR mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským zemským muzeem, se sídlem Nádražní okruh 31, 746 01 Opava, IČ: 00100595, zastoupenou 
Mgr. Janou Horákovou ředitelkou


Hlasování: 9-0-0
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Povolení výjimky ze stavební uzávěry v městské části Opava - Vlaštovičky

Rada města


schvaluje


povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16. 03. 1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl pro Statutární město Opava 
na novostavbu rodinného domu ve Vlaštovičkách včetně oplocení, zpevněných ploch a napojení na dopravní a technickou infrastrukturu na pozemcích parc. č. 191/3, 228, 232 v k. ú. Jarkovice 



Hlasování: 9-0-0
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


schvaluje

	

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EDS7K) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Václavem Demelem, paní Barborou Kašpárkovou, paní Pavlou Válkovou, paní Hanou Musálek, paní Evou Sedláčkovou, paní Kateřinou Spáčilovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 339/7 – zastavěná plocha společný dvůr, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 339/7 o výměře 64m2, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 40.960,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy  


	

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EDTJP) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Marcelem Wittkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 339/7 – zastavěná plocha společný dvůr, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 339/8 o výměře 28m2, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 35.000,00 Kč, tj. 1.250,00 Kč/m2, (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


	

návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva                             (PID MMOPP00EDTPV) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Petrem Strnadelem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2494/5 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 364.500.000,00 Kč, tj. 1.223,15 Kč/m2, (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


	

návrh kupní smlouvy PID MMOPP008TXCY mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely Adolfem a Drahomírou Balharovými, manžely Gerhardem a Jaroslavou Hajkovými, panem PhDr. Luďkem Hamplem, panem Jiřím Hrubým, panem Romanem Kohutem DiS., manžely Rudolfem a Drahomírou Kopťákovými, paní Milenou Kořenou, panem Davidem Košťálem, panem MUDr. Jaroslavem Kretkem, panem Ondřejem Kretkem, paní Silvií Kupčíkovou, panem Ivo Lamplotou, panem Jiřím Nováčkem, Ing. Vilémem Pavlíčkem, paní Marií Pavlíčkovou, paní Svatoslavou Pavlíčkovou, manžely Zdeňkem a Janou Rychtrovými, paní Andreou Římalovou, panem Janisem Sarafisem, panem Jiřím Serafinem, paní Kamilou Serafinovou, paní Lenkou Stankeovou, manžely Josefem a Miroslavou Szczepański, paní Janou Štekrtovou, manžely Janem a Marií Švanovými, panem Pavlem Teichmannem, panem Aloisem Waligorou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 174/15 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 133.760,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy  
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e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EO9U3 mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely Ing. Pavlem a Ing. Olgou Ištvánkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1284 – zahrada, k.ú. Jaktař, za kupní cenu 120.320,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



Hlasování: 8-0-0


2.
neschvaluje 

a)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2  na cenu 400,00 Kč/m2 za prodej pozemku parc.č. 919/9 – orná půda k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
snížení kupní ceny 650,00 Kč/m2 na cenu 430,00 Kč/m2 za prodej části pozemku parc.č. 659/1 – zahrada, k.ú. Jaktař

c)
koupi pozemku ve zjednodušené evidenci (PK) parc.č. 393 o výměře 39.509m2, k.ú. Vávrovice

d)
převzetí majetku po pozůstalém Janu Labajovi, tj. spoluvlastnický podíl ve výši 1/4 pozemku parc.č. 664 – zahrada, k.ú. Leskovec, obec Leskovec, okres Vsetín

e)
převzetí majetku po pozůstalém Josefu Zajíčkovi, tj. zůstatek vkladu na běžném účtu ve výši 9.201,99 Kč a spoluvlastnický podíl ve výši 8/63 pozemku parc.č. 2433/2 – ostatní plocha, k.ú. Vítkov, obec Vítkov


Hlasování: 7-0-1 
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Zásady pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


Rada města


schvaluje


upravenou změnu Zásad pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy, schválených RMO dne 9.5.2011 usn.č. 386/15 RM 11 – Zásady pro určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy  



Hlasování: 8-0-0 
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Bytové záležitosti


Rada města


schvaluje

	

snížení výše kauce ze 4.000,00 Kč na 2.000,00 Kč nájemci ubytovací jednotky 
č. 1 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1A v Opavě - žadateli p. Zdeňku Kalejovi trvale bytem Opava


	

výměnu bytů mezi p. Zdeňkem Kokym nájemcem  obecního bytu  č.1 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 29 v Opavě a manželi Růženou a Deziderem Husárem nájemci obecního bytu č.2 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě


	

podnájem p. Marku Čechovi bytu č. 6 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 15A v Opavě, jehož nájemcem je p. Andrea Plodzieňová a to na dobu 1 roku tj. do 1.9.2016


d)
mimořádné přidělení volného bytu č. 9 velikosti 3+1 v domě na adrese Horní náměstí 28 v Opavě p. Mgr. Karlovi Drgáčovi  trvale bytem Brno, který mu bude pronajat jako byt služební a to za smluvní měsíční nájemné za 1 m2  podlahové plochy bytu ve výši 78,00 Kč



 Hlasování: 9-0-0




630/19 RM 15
9/19
Smlouva č. 15237433 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí - projekt „MŠ Vaníčkova, Opava – revitalizace“


Rada města


schvaluje


smlouvu č. 15237433 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (MMOPP00D6TU6) mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 (korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4), IČ: 00020729, zastoupený Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Bc. Martinem Vítečkem, primátorem


Hlasování: 8-0-0 









631/19 RM 15
10/19
Dražba Horní náměstí 63

Rada města


schvaluje

a)
Prodej níže uvedené nemovitosti formou veřejné dobrovolné dražby, pro předložení zastupitelstvu města

b)
Pořadí dražebníků na základě podání cenové nabídky a výběr dražebníka 
pro konání veřejné dobrovolné dražby na prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – pozemek parc.č. 292 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 150 m2, k.ú. Opava – Město, jehož součástí je budova č.p.377, objekt k bydlení, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 168, 
pro katastrální území Opava – Město, obec Opava, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, adresa Horní náměstí 377/63, jak následuje:
	Aukční síň JUSTITIAS s.r.o., Podjárky 396, 747 66 Dolní Lhota, 
IČ 61973173

JUDr. Marcela Šebrlová –RK REALIKA –realitní kancelář, Dolní náměstí 21,746 01 Opava, IČ 47635835
Atrim spol.s.r.o.,Ostrožná 6,746 01 Opava, IČ 48396777

c)
Návrh podmínek smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby na prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy  – pozemek parc.č. 292 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2, k.ú. Opava – Město, jehož součástí je budova č.p.377, objekt k bydlení, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 168, pro katastrální území Opava – Město, obec Opava, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, adresa Horní náměstí 377/63, jak následuje, pro předložení zastupitelstvu města:
	Nejnižší podání          8.900.000,- Kč  

Dražební jistota            500.000,- Kč
Minimální příhoz             20.000,- Kč
Dražebník : Aukční síň JUSTITIAS s.r.o. se sídlem Podjárky 396, 747 66 Dolní Lhota, IČ 61973173
Oprávnění snížit nejnižší podání: NE
Odměna dražebníka : 1,49 % z ceny dosažené vydražením, přičemž v odměně jsou zahrnuty veškeré náklady dražby, včetně nákladů případné opakované dražby, včetně DPH


d)
Rada Statutárního města je oprávněna pro případ konání opakované veřejné dražby, z důvodu nevydražení předmětu dražby -– pozemek parc.č. 292 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 150 m2, k.ú. Opava – Město, jehož součástí je budova č.p.377, objekt k bydlení , vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 168, pro katastrální území Opava – Město, obec Opava, 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, adresa Horní náměstí 377/63, - rozhodnout o snížení nejnižšího podání do výše maximálně 20% z částky nejnižšího podání 8.900.000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0




632/19 RM 15
11/19
Dražba Horní náměstí 62,66

Rada města


schvaluje

a)
Prodej níže uvedených nemovitostí formou veřejné dobrovolné dražby, pro předložení zastupitelstvu města

b)
Pořadí dražebníků na základě podání cenové nabídky a výběr dražebníka 
pro konání veřejné dobrovolné dražby na prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – pozemek parc.č. 289/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2, k.ú. Opava – Město, jehož součástí je budova č.p.378, objekt k bydlení , vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 168, 
pro katastrální území Opava – Město, obec Opava, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, adresa Horní náměstí 378/62 a  pozemek parc.č. 289/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2, k.ú. Opava – Město, jehož součástí je budova č.p.374, objekt k bydlení, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 168, pro katastrální území Opava – Město, obec Opava, okres Opava, u Katastrálního úřadu 
pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, adresa Horní náměstí 374/66, jak následuje:

	 JUDr. Marcela Šebrlová –RK REALIKA –realitní kancelář, Dolní náměstí 21,746 01 Opava, IČ 47635835


 
	Aukční síň JUSTITIAS s.r.o., Podjárky 396, 747 66 Dolní Lhota, 
IČ 61973173


	Atrim spol. s.r.o., Ostrožná 6,746 01 Opava, IČ 48396777




c)
Návrh podmínek smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby na prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy  – pozemek parc.č. 289/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2, k.ú. Opava – Město, jehož součástí je budova č.p.378, objekt k bydlení , vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 168, pro katastrální území Opava – Město, obec Opava, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, adresa Horní náměstí 378/62  a – pozemek parc.č. 289/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2, k.ú. Opava – Město, jehož součástí je budova č.p.374, objekt k bydlení, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 168, pro katastrální území Opava – Město, obec Opava, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, adresa Horní náměstí 374/66, jak následuje pro předložení zastupitelstvu města:
:
	Nejnižší podání          4.200.000,- Kč  

Dražební jistota            500.000,- Kč
Minimální příhoz             20.000,- Kč
Dražebník: JUDr. Marcela Šebrlová – RK REALIKA realitní kancelář, Dolní náměstí 25, IČ 47635835 
Oprávnění snížit nejnižší podání: NE
Odměna dražebníka: 2,2 % z ceny dosažené vydražením, přičemž v odměně jsou zahrnuty veškeré náklady dražby, včetně nákladů případné opakované dražby, včetně DPH

632/19 RM 15
11/19
d)
Rada Statutárního města je oprávněna pro případ konání opakované veřejné dražby, z důvodu nevydražení předmětu dražby Opavy  – pozemek parc.č. 289/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2, k.ú. Opava – Město, jehož součástí je budova č.p.378, objekt k bydlení , vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 168, pro katastrální území Opava – Město, obec Opava, okres Opava, u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, adresa Horní náměstí 378/62  a – pozemek parc.č. 289/2 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 66 m2, k.ú. Opava – Město, jehož součástí je budova č.p.374, objekt k bydlení, vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví č. 168, pro katastrální území Opava – Město, obec Opava, okres Opava, 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava, adresa Horní náměstí 374/66, - rozhodnout o snížení nejnižšího podání do výše maximálně 20% z částky nejnižšího podání 4.200.000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0



633/19 RM 15
12/19
Uplatnění předkupního práva

Rada města

1.
schvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následující nabízené nemovitosti  
pro předložení zastupitelstvu města:


budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 1007/18 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Hany Gebauerové, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 15.000,00 Kč


2.
neschvaluje


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

a)
Budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 1561/9 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Jolany Foltisové, bytem Neplachovice
Budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 1561/4 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Jolany Foltisové, bytem Neplachovice za nabízenou kupní cenu 200.000,- Kč celkem za obě nemovitosti 


b)
Podílu 1/16 na budově č.p. 2799, objekt k bydlení, ležícím na pozemku parc.č. 3292 v katastrálním území Opava – Předměstí , který  je ve vlastnictví Jiřiny Václavíkové, bytem Opava za nabízenou kupní cenu 24.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



634/19 RM 15
13/19
Ukončení projektu EPC II

Rada města


schvaluje

a)
ukončení projektu „ Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku Statutárního města Opavy metodou EPC  část druhá“

b)
dohodu o ukončení (MMOPP00EIO6O) příkazní smlouvy na projekt „Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku Statutárního města Opavy metodou EPC část druhá (MMOPP00DSQZ4) ze dne 29.4.214 uzavřenou mezi Krajskou energetickou agenturou Moravskoslezského kraje, o.p.s. se sídlem Klicperova 504/8, 709000 Ostrava – Mariánské Hory, 
IČ 27848230, zastoupenou ing. Rostislavem Rožnovským, ředitelem obecně prospěšné společnosti a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746026 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem



Hlasování: 8-0-0



635/19 RM 15
14/19
Rozpočtová opatření 2015

Rada města


schvaluje

	

Rozpočtové opatření č. 2015/182


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



investiční akce




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 13.721,40 Kč








Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a VO – nezpůsobilé náklady (fa MMOPP00EM00Q)




(2212,5171,00000000,0220,0007615000000)
+ 13.721,40 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2015/183



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Parter Olomoucká-Sokolovská-Vančurova




- komunikace, stavby




(2219,6121,00000000,0220,0007708000000)
- 23.056,55 Kč








- veřejná zeleň, opravy a údržba




(3745,5171,00000000,0220,0007708000000)
+ 23.056,55 Kč












635/19 RM 15
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c)
Rozpočtové opatření č. 2015/184



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000
EU
(0000,4116,32533058,0020,0000000000022)
+ 796.854,60 Kč

231 0000
SR
(0000,4116,32133058,0020,0000000000022)
+ 140.621,40 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání – projekt „ Výzva č. 56“– ZŠ Otická




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 



EU
(3113,5336,32533058,0030,0001002000022)
+ 796.854,60 Kč


SR
(3113,5336,32133058,0030,0001002000022)
+ 140.621,40 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2015/185



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO na splátku jistiny úvěru v roce 2015 a 2016




(6409,5901,00000120,0020,0009965000000)
- 2.261.817,58 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




MŠ Mnišská – SO 02 – zřízení 5. třídy – nezpůsobilé výdaje projektu




(3111,6121,00000120,0220,0007630000000)
+ 2.261.817,58 Kč











e)
Rozpočtové opatření č. 2015/186



v příjmech – kancelář tajemníka, oddělení 
                    havarijního a krizového řízení




úhrada nákladů za zásah JSDH od pojišťovny


231 0600

(5512,2324,00000000,0193,0009167000000)
+ 16.800,00 Kč







ve výdajích  - kancelář tajemníka, oddělení 
                      havarijního a krizového řízení




JSDH – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
+ 16.800,00 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2015/187



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000
EU
(0000,4116,32533058,0020,0000000000020)
+ 470.662,00 Kč

231 0000
SR
(0000,4116,32133058,0020,0000000000020)
+ 83.058,00 Kč
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ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání – projekt „Učíme se v zahraničí“ – ZŠ Mařádkova




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 



EU
(3113,5336,32533058,0030,0001002000020)
+ 470.662,00 Kč


SR
(3113,5336,32133058,0030,0001002000020)
+ 83.058,00 Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2015/188



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000
EU
(0000,4116,32533058,0020,0000000000027)
+ 204.467,50 Kč

231 0000
SR
(0000,4116,32133058,0020,0000000000027)
+ 36.082,50 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání – projekt „Celá škola čte“ -  ZŠ a MŠ Opava – Malé Hoštice




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 



EU
(3113,5336,32533058,0030,0001002000027)
+ 204.467,50 Kč


SR
(3113,5336,32133058,0030,0001002000027)
+ 36.082,50 Kč










h)
Rozpočtové opatření č. 2015/189



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000
EU
(0000,4116,32533058,0020,0000000000024)
+ 754.235,60 Kč

231 0000
SR
(0000,4116,32133058,0020,0000000000024)
+ 133.100,40 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání – projekt „Podpora čtenářství a zahraničních pobytů pro žáky“– ZŠ Edvarda Beneše




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 



EU
(3113,5336,32533058,0030,0001002000024)
+ 754.235,60 Kč


SR
(3113,5336,32133058,0030,0001002000024)
+ 133.100,40 Kč











635/19 RM 15
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i)
Rozpočtové opatření č. 2015/190



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000
EU
(0000,4116,32533058,0020,0000000000040)
+ 214.150,70 Kč

231 0000
SR
(0000,4116,32133058,0020,0000000000040)
+ 37.791,30 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání – projekt „S knihou do Země Nezemě“ – ZŠ Nový svět




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 



EU
(3113,5336,32533058,0030,0001002000040)
+ 214.150,70 Kč


SR
(3113,5336,32133058,0030,0001002000040)
+ 37.791,30 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2015/191



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000
EU
(0000,4116,32533058,0020,0000000000018)
+ 675.129,50 Kč

231 0000
SR
(0000,4116,32133058,0020,0000000000018)
+ 119.140,50 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání – projekt „Dovol mi ukázat ti svět“ –  ZŠ Boženy Němcové




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 



EU
(3113,5336,32533058,0030,0001002000018)
+ 675.129,50 Kč


SR
(3113,5336,32133058,0030,0001002000018)
+ 119.140,50 Kč





k)
Rozpočtové opatření č. 2015/192



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000
EU
(0000,4116,32533058,0020,0000000000026)
+ 258.458,65 Kč

231 0000
SR
(0000,4116,32133058,0020,0000000000026)
+ 45.610,35 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání – projekt „ŠKOLA ČTE“ – ZŠ a MŠ Opava - Komárov






- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 
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EU
(3113,5336,32533058,0030,0001002000026)
+ 258.458,65 Kč


SR
(3113,5336,32133058,0030,0001002000026)
+ 45.610,35 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2015/193



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000
EU
(0000,4116,32533058,0020,0000000000025)
+ 838.312,50 Kč

231 0000
SR
(0000,4116,32133058,0020,0000000000025)
+ 147.937,50 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání – projekt „Podpora výuky jazyků“ – ZŠ Vrchní




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 



EU
(3113,5336,32533058,0030,0001002000025)
+ 838.312,50 Kč


SR
(3113,5336,32133058,0030,0001002000025)
+ 147.937,50 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2015/194



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000

(0000,4116,00033060,0020,0000000000019)
+ 149.699,00 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení – projekt „Zabezpečení ZŠ Englišova“




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 




(3113,5336,00033060,0030,0001002000019)
+ 149.699,00 Kč





n)
Rozpočtové opatření č. 2015/195



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000

(0000,4116,00033060,0020,0000000000012)
+ 180.706,00 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci programu Podpora zabezpečení škol a školských zařízení – projekt „Bezpečný Dětský svět“ – MŠ Dětský svět




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 




(3111,5336,00033060,0030,0001002000012)
+ 180.706,00 Kč





635/19 RM 15
14/19
o)
Rozpočtové opatření č. 2015/196



ve výdajích – kancelář tajemníka – oddělení
                  hospodářské správy




válečné hroby, pietní místa




(3326,5171,00000000,0191,0000000000000)
- 30.705,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                  pracoviště




neplánované platby – oprava pomníku Bedřicha Smetany v Smetanových sadech




(3326,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 30.705,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2015/197


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




úprava kompetencí dle usn.177/6 RM 15 bod 28/6 písm. 3 e)




bytové hospodářství- vratky přeplatků




(3612,5909,00000000,0051,0001035000000)
   - 298.557,00 Kč



nebytové hospodářství- vratky přeplatků




(3613,5909,00000000,0051,0001035000000)
+ 297.979,00 Kč



bytové hospodářství-opravy a udržování




(3612,5909,00000000,0051,0001035000000)
 + 578,00 Kč








bytové hospodářství- vratky přeplatků




(3612,5909,00000000,0051,0001035000000)
+ 300.000,00 Kč 








nebytové hospodářství- vratky přeplatků




(3613,5909,00000000,0051,0001035000000)
+ 200.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 500.000,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2015/198


v příjmech – kancelář tajemníka



oddělení hospodářské správy




příjem z pojistného plnění




(6171,2322,00000000,0191,0009282000000)
+ 5.841,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka



oddělení hospodářské správy




autoprovoz-opravy a udržování




(6171,5171,000000000,0191,0002512000000)
+ 5.841,00 Kč










635/19 RM 15
14/19
r)
Rozpočtové opatření č. 2015/199



ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování




ostatní a územní příprava a urbanistické studie




ostatní nákup dlouh.nehmotného majetku




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
- 24.200,00 Kč








nákup ostatních služeb




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
+ 24.200,00 Kč






s)
Rozpočtové opatření č. 2015/200



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000
EU
(0000,4116,32533058,0020,0000000000031)
+ 514.969,95 Kč

231 0000
SR
(0000,4116,32133058,0020,0000000000031)
+ 90.877,05 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání – ZŠ Kylešovice




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 



EU
(3113,5336,32533058,0030,0001002000031)
+ 514.969,95 Kč


SR
(3113,5336,32133058,0030,0001002000031)
+ 90.877,05 Kč






t)
Rozpočtové opatření č. 2015/201



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


231 0000
EU
(0000,4116,32533058,0020,0000000000029)
+ 322.133,00 Kč

231 0000
SR
(0000,4116,32133058,0020,0000000000029)
+56.847,00 Kč







ve výdajích – odbor školství 




neinvestiční dotace v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost – zvyšování kvality ve vzdělávání – projekt „Rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti“ - ZŠ a MŠ Opava - Vávrovice




- neinvestiční transfery zřízeným příspěvkovým organizacím 



EU
(3113,5336,32533058,0030,0001002000029)
+ 322.133,00 Kč


SR
(3113,5336,32133058,0030,0001002000029)
+ 56.847,00 Kč



Hlasování: 9-0-0





635/19 RM 15
14/19
2.
neschvaluje



Rozpočtové opatření č. 2015/


ve výdajích – odbor Kancelář primátora samostatné prac.



Inzerce




(3349,5169,00000000,0120 ,000254400000)
   - 71.444,00 Kč







ve výdajích – odbor Finanční a rozpočtový
   



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000 ,0020 ,000299600000)
   + 71.444,00 Kč


Hlasování: 7-0-2  



636/19 RM 15
15/19
Schválení smluv

Rada města


schvaluje

	

smlouvu, MMOPP00CWVK9, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou asociací extrémních sportů, P.P.Box 10, 747 06 Opava 6, IČ 47815647, zastoupenou Ing. Markem Hájkem, na náklady související s expedicí Wild Challenge – New route alpen style – Gasherbrum, ve výši 10.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWVJE, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Michalem Zahelem bytem Opava, na náklady spojené s účastí na Mistrovství světa v Beatboxu v Berlíně, ve výši 5.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWV1W, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Sportovním klubem SIPA SPORT Opava, z.s. se sídlem Za Humny 1442/26, 747 05 Opava Kateřinky, IČ 68177738, zastoupeným Andreasem Drastíkem, statutárním zástupcem, na podporu fotbalových turnajů O pohár mladších přípravek a Benjamin Cup, ve výši 30.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWV2R, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Fotbalovým klubem Kylešovice se sídlem  U Hřiště, 747 06 Opava Kylešovice, IČ 66144272, zastoupeným Lukášem Gebauerem, předsedou, na fotbalový turnaj žáků – II.ročník Pospěch Cup, ve výši 20.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWVT0, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a sdružením Ze Země se sídlem Kalvodova 300/16, Jeseník, IČ 01363280, zastoupeným Mgr. Jiřím Glabazňou, předsedou, na projekt Pocta krajině Opavy, ve výši 30.000,00 Kč





636/19 RM 15
15/19

Rozpočtové opatření č. 2015/202


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 95.000,00 Kč








Extrémní sporty




(3419,5222,00000000,0020,0000304000000)
   + 10.000,00 Kč








Michal Zahel




(3312,5212,00000000,0020,0000219000000)
   + 5.000,00 Kč








SIPA SPORT Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000476000000)
   + 30.000,00 Kč








FK Kylešovice




(3419,5222,00000000,0020,0000315000000)
   + 20.000,00 Kč








Ze země




(3429,6322,00000000,0020,0000173000000)
   + 30.000,00 Kč




g)
dodatek č. 1, MMOPP00CWUYI ke smlouvě, MMOPP00CX15T ze dne 
30. 4. 2015, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským gymnáziem Opava se sídlem Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava, IČ 47813075, zastoupeným Ing. Miladou Pazderníkovou, ředitelkou, 
o změně účelu použití grantu EWO č. 002/3.1/2015, ve výši 33.500,00 Kč


Hlasování: 8-0-1 



637/19 RM 15
16/19
Dotace ostatní

Rada města


schvaluje 

	

finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, na náklady související s účastí na Evropském poháru klubových družstev v Istanbulu, ve výši 50.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstva města


Hlasování: 8-0-1 

	

finanční dotaci Občanskému sdružení Mažoretky AMA Opava se sídlem Opavská 860/88, 747 21 Kravaře, IČ 22756035, na cestovné pro mažoretky na Mistrovství světa v Praze, ve výši 30.000,00 Kč 


Hlasování: 9-0-0

	

finanční dotaci finanční dotaci sdružení Bludný kámen, o.s. se sídlem Gudrichova 1332/6, 746 01 Opava, IČ 66144108, na výstavní projekt Time, 
ve výši 25.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-2
637/19 RM 15
16/19


	

finanční dotaci Miroslavu Spáčilovi se sídlem Antonína Sovy 1512/19, 747 05 Opava 5, IČ 11545577, na náklady související s účastí šesti stepařů na Mistrovství Evropy 2015 v Praze, ve výši 15.000,00 Kč



Hlasování: 7-1-1


2.
neschvaluje

a)
finanční dotaci Železničnímu muzeu moravskoslezskému, o.p.s. se sídlem Frýdlantská 499/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 29452228, 
na náklady související s přípravou a tiskem brožury „160 let trati Svinov – Opava“, ve výši 50.000,00 Kč
 


Hlasování: 9-0-0

b)
finanční dotaci panu Radku Gelnarovi bytem Opava, na náklady související 
se zabezpečením výstavy zaměřené na návštěvu Lichtenštejnského knížete Hanse Adama II. v Opavě, ve výši 12.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-1




638/19 RM 15
17/19
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města


revokuje

a)
usnesení č. 2597/73 RM13 c) ze dne 25. 11. 2013 (Rada  města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DEVAO) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 zastoupenou 
Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 2729556, zastoupenou Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění přeložky plynovodů a přípojek v pozemku parc.č. 1806/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Výšková úprava (přeložka) NTL plynovodů a přípojek“ v rámci stavby „Otický příkop 
km 0,0000-2,402“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 3.000,00 Kč)

638/19 RM 15
17/19
b) 
usnesení č. 2597/73 RM13 d) ze dne 25. 11. 2013 (Rada  města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DEVBJ) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 zastoupenou 
Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 70900 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 2729556, zastoupenou 
prof. Dr. 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 prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění vodního díla v pozemku parc.č. 1806/1 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu: „Otický příkop km 0,0000-2,402 – přeložky vodovodu v km 0,720.00, v km 1,246.10 a v km. 1,567“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč


2.
schvaluje

	

smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DEVAO_upr) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 zastoupenou 
Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 2729556, zastoupenou Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění NTL a STL plynovodu, včetně součástí příslušenství, opěrných a vytyčovacích bodů,  v pozemku parc.č. 1806/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Přeložky plynu STL a NTL“ v rámci stavby „Otický příkop 
km 0,0000-2,402“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 4.200,00 Kč


b)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DEVBJ_upr) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 zastoupenou 
Ing. Karolem Siwkem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 70900 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 2729556, zastoupenou 
prof. Dr. 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 vodního díla v pozemku parc.č. 1806/1 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu: „Otický příkop km 0,0000-2,402 – přeložky vodovodu v km 1,246.10 a v km 1,567“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FN02M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mgr. Pavlínou Mazačovou bytem Olomouc pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 1904/6 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Přípojka kanalizace pro rodinný dům na ul. Hořicova 37“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 
638/19 RM 15
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d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FN01R) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Sabinou Martikánovou bytem Opava pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 1904/6 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Přípojka kanalizace pro rodinný dům na ul. Hořicova 39“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FN00W) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a JUDr. Vladimírem Sýkorou bytem Opava pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 1904/6 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Přípojka kanalizace pro rodinný dům na ul. Hořicova 41“  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 a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FMZZL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Petrem Hlávkou a Ing. Jarmilou Hlávkovou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 1904/6 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Přípojka kanalizace pro rodinný dům na ul. Hořicova 43“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FMZ4W) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Martinem Kovářem a Libuší Kovářovou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 1904/6 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Přípojka kanalizace pro rodinný dům na ul. Hořicova 45“  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 (MMOPP00FMZ31) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Karolínou Skřontovou bytem Opava pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 1904/6 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Přípojka kanalizace pro rodinný dům na ul. Hořicova 47“  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 (MMOPP00FMZ8C) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Petrou Ertel bytem Opava, Suché Lazce pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: „Novostavba RD s garáží, přípojek inž. sítí, zpevněných ploch, retenční jímky a domovní ČOV“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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j)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00EODA3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Davidem Honkou bytem Opava, Kateřinky pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 2322/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Stavba rodinného domu k.ú. Kateřinky u Opavy, parc.č. 405/83, 917/8“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


k) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00EO6Q8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Zuzanou Binarovou a Marií Juchelkovou obě bytem Opava  pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 608 v k.ú. Jaktař pro stavbu: „Přípojka vody pro objekt na parcele č. 615 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


l)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00EO6SY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Milanem Stonišem bytem Opava  pro umístění podzemního vedení venkovní plynoinstalace do pozemku parc.č. 2028/122 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Plynovodní přípojka NTL + venkovní plynointalace pro objekt na parcele st. 1650 k.ú. Kateřinky u Opavy“  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 (MMOPP00EO6PD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Markétou Kmentovou bytem Bruntál a Ing. Erichem Stavařem bytem Borová  pro umístění podzemního vedení kanalizačního řadu dešťové kanalizace a přípojky dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 1071 v k.ú. Jaktař pro stavbu: „Dešťová kanalizace pro RD  na parc.č. 1131/1 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


n)
Dodatek č. 1 (MMOPP00EOD4X)  ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 30. 5. 2015 (MMOPP00A8VEP) 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, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou Ing. Petrem Hřebcem, vedoucím přípravy staveb a Ing. Lenkou Vrzalovou, vedoucí majetkoprávní podpory týkající se prodloužení termínu realizace stavby „REKO MS Opava, Máchova +1“  na pozemcích parc.č. 3000, 2373/273, 2373/312, 2999/2, 2373/21, 2373/579, 2373/362, 2373/335, 2373/347, 2373/334 v k.ú. Opava – Předměstí  do 12/2017 
638/19 RM 15
17/19
o)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FMZCS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Martinou Harazimovou bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 1362/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Přípojka vody pro RD ul. Mlčochova 1a, Opava 5“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


p)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00EODFE) 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 Andreou Praskovou, DiS pro umístění  podzemního vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č. 520/3, 521 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Kulturní dům Na Rybníčku, smyčka kVN, č. stavby IV-12-8005385“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5.200,00 Kč  + DPH


q)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DZRWT) 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, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje PZ – Morava sever a  Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ – Morava sever a Martinem Pivodou bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění plynovodní přípojky v pozemcích parc.č. 175/11, 176 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu : „Rodinný dům Malé Hoštice ul. Svobody parc.č. 177/7 – plynovodní přípojka“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


r)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EOD7I) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 45193665, zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
pro umístění  podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 2665/2, 2702/218, 2663/50, 2665/1 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Gudrichova - rekonstrukce vodovodního řadu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 112.000,00 Kč + DPH


s)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00EOD5S) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 04084063 zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem  Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem 
pro umístění  podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
do pozemku parc.č. 2344/34 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "11010-053001 CG5M_PAV_OPYHA_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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t) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00EODCT) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 04084063 zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem  Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem 
pro umístění  podzemního vedení veřejné komunikační sítě 
do pozemku parc.č. 993/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "11010-053536 PVDSL5M_EO3_T_OPAV129_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


u)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00FMZ97) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 04084063 zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol. s r.o. se sídlem  Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem 
pro umístění  podzemního a nadzemního vedení veřejné komunikační sítě 
na pozemku parc.č. 2702/144 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "11010-053695 PVDSL5M_E03_T_OPAV81_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


v)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00FMZ6M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Lesy Morava s.r.o. se sídlem Svatováclavská 167/5, 794 01, Krnov, Pod Cvilínem, IČ 28569334, zastoupenou Nikolou Naumovským, jednatelem a Markétou Dubinskou bytem Opava a Petrou Pendzichovou bytem Opava a Luďkem Rozsypalem bytem Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2965/1 v k.ú. Opava - Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 195/3 v k.ú. Opava – Předměstí z veřejné komunikace ul. Provaznická za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


w)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00FMZA2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, 702 00, Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 70890021, zastoupenou
Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem pro umístění sjezdů na pozemku parc.č. 3044 v k.ú. Jaktař za účelem přístupu a příjezdu k pozemkům parc.č. 239, 240 a 241/1 v k.ú. Jaktař z veřejné komunikace ul. Slavkovská a sjezdu na pozemku vedeném ve zjednodušené evidenci parc.č. 112/1 v k.ú. Zlatníky u Opavy za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 351/2 v k.ú. Zlatníky u Opavy z veřejné komunikace ul. Pod Háj za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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x)
smlouvu o souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FMZBX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Rostislavem Hanákem bytem Otice pro umístění zpevnění části pozemků parc.č. 535/3, 535/6, 534/2, 534/3 v k.ú. Vávrovice v celkové šířce 5,0 m a v délce 72,5m v rámci stavby „Příjezdová účelová komunikace, Opava Vávrovice, 
ul. Novosvětská“


y)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00EDM50) 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, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou Andrejem Prnem, MBC, BBA, ředitelem strategie a správy DS a Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku pro umístění plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 348/2, 2799/2, 2773/1, 606, 2759/35, 2759/36, 2773/6, 19/4, 1381, 1382/7, 2772/1, 1813/1, 1813/15, 192/2, 1663/5, 1811, 1843/1, 2759/34, 2772/31 v k.ú. Kylešovice pro zrealizované stavby : „NTL plynovod vč. přípojek – 1. etapa v Opavě Kylešovicích 
na ul. J. Davida, Bílovecká, Malá, Na dolní hrázi, Lužická, Tylova a Na pomezí“, „NTL plynovodní řad v Opavě Kylešovicích 1. etapa dodatek, 2. etapa“, „NTL plynovod Opava – Kylešovice, ulice Bílovecká (KS 3-20-125/03 – Statutární město Opava)“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 180.750,00 Kč + DPH


Hlasování: 9-0-0
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Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města

1.
schvaluje

a)
Umístění podzemního vedení dešťové kanalizace včetně úpravy místa napojení na stávající kanalizaci související s přemístěním uliční vpusti na pozemku parc.č. 198/5 v k.ú. Jarkovice v rámci realizace stavby : „Veřejná a dopravní infrastruktura a 4 RD „U Pikule“ Opava – Vlaštovičky“  


b)
Umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 35/2 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby „Opava, Komárov, Ostravská, obn. vNN“  



Hlasování: 9-0-0

2.
odročuje


projednání umístění 2 ks vjezdů  včetně povrchového žlabu a dešťové kanalizace  na pozemcích parc.č. 2541 a 2995 v k.ú. Opava – Předměstí sloužících pro připojení pozemku parc.č. 2530/7 v k.ú. Opava – Předměstí k pozemku parc.č. 2994 v k.ú. Opava – Předměstí (ul. Otická), provedení terénních úprav na pozemcích parc.č. 2541 a 2995 v k.ú. Opava – Předměstí  
a provedením kácení 25 ks stromů (javor mleč) na pozemku parc.č. 2541 v k.ú. Opava – Předměstí za náhradní výsadbu 25 ks stromů    



Hlasování: 9-0-0
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Smlouva o výpůjčce části pozemku v rámci stavby opravy chodníku podél silnice 
I. třídy č. I/11


Rada města


schvaluje


smlouvu o výpůjčce části pozemku v rámci stavby opravy chodníku podél silnice I. třídy č. I/11 číslo smlouvy ŘSD ČR: OP-205-15-11-Ro (MMOPP00FMZEI) 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, státní příspěvkovou organizací se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 140 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 zastoupenou 
Ing. Tomášem Opělou, ředitelem správy Ostrava, týkající se výpůjčky části pozemku parc.č. 972/1 v katastrálním území Komárov u Opavy za účelem provedení opravy chodníku


Hlasování: 8-0-0 
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Seniorcentrum Opava – organizační záležitosti

Rada města


schvaluje

	

Zásady pro přidělování nájemních bytů ve správě Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace


	

odpisový plán Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace na rok 2015 s celkovými účetními odpisy ve výši 1.738.588,00 Kč



Hlasování: 8-0-0 



642/19 RM 15
21/19
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o realizaci integrovaného plánu rozvoje města

Rada města


schvaluje


dodatek č. 2 (MMOPP00D71SJ) ke smlouvě, (MMOPP0032K4P) ze dne 
11. 11. 2008 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady


Hlasování: 8-0-0



643/19 RM 15
22/19
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK „Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Opavě 2015“


Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00EPZUO), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 


Hlasování: 8-0-0 



644/19 RM 15
23/19
Smlouva o poskytování služeb pro VIP partnery

Rada města


odročuje


projednání materiálu „Smlouva o poskytování služeb pro VIP partnery“
 


Hlasování: 9-0-0




645/19 RM 15
24/19
Destinační management – výpověď smlouvy na značení kulturních a turistických cílů



Rada města


schvaluje


odstoupení od Smlouvy na realizaci značení kulturních a turistických cílů (MMOPP00EPZD1) uzavřené mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a firmou Dominotrans Opava s. r. o., Hlavní 88/129, 747 06, Opava 6, IČ: 28647793 zastoupenou Pavlem Hrabcem, jednatelem


Hlasování: 9-0-0












646/19 RM 15
25/19
Opavská kulturní organizace - publikace „Troppau 1945. Opava v roce nula“

Rada města


schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2015/203


ve výdajích – odbor kancelář primátora


	

Ediční činnost




(3319,5169,00000000,0120,000251400000)
   - 70.000,00 Kč


	

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace




(3319,5331,00000000,0121,0001002000038)
  + 70.000,00 Kč




b)
Změnu závazných ukazatelů rozpočtu příspěvkové organizace Opavská kulturní organizace zřízené statutárním městem Opava

Odvětvový odbor:
Kancelář primátora

Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace 

účel
částka

Příspěvek na provoz
14.070.000,00

Z toho:


příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 
2.802.620,00

limit mzdových prostředků
4.800.000,00

specifické ukazatele:


odvod z investičního fondu zřizovateli
2.500.000,00




Hlasování: 9-0-0



647/19 RM 15
26/19
Žádost o dotaci „Festival minipivovarů aneb za chutí Slezska“

Rada města


schvaluje

a)
předložení žádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje na projekt „Festival minipivovarů aneb za chutí Slezska“ 

b)
předložení žádosti o dotaci z rozpočtu Ministerstva zemědělství na projekt „Festival minipivovarů aneb za chutí Slezska“


Hlasování: 9-0-0







648/19 RM 15
27/19
Majetek ve správě TSO s.r.o. – prodloužení nájemní smlouvy – revokace usnesení (Zimní stadion v Opavě)


Rada města


revokuje


usnesení č. 560/17 RM 15 odst. b) ze dne 24.06.2015 (Rada města schvaluje dodatek č. 2 (MMOPP009WLTD) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení, (MMOPP00C7QVQ) ze dne 08.10.2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Miroslavem Kupkou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Rolnická 1545/34, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ 63712946)



schvaluje 


dodatek č. 2 (MMOPP00GDAHQ) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení, (MMOPP00C7QVQ) ze dne 08.10.2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Miroslavem Kupkou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Rolnická 1545/34, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ 63712946)



Hlasování: 7-1-1 



649/19 RM 15
28/19
Výjimka z ceníku hřbitovních služeb

Rada města


bere na vědomí


žádost pana Jaromíra Adamce, bytem Opava - Suché Lazce, o zproštění poplatku za pronájem hrobového místa č. 186 na hřbitově v Opavě - Suchých Lazcích  



schvaluje 


výjimku z Ceníku hřbitovních služeb, který tvoří Přílohu č. 2 Řádu veřejného pohřebiště platného od 01.01.2014, pro pana Jaromíra Adamce, bytem  Opava - Suché Lazce, za pronájem hrobového místa č. 186 na hřbitově v Opavě - Suchých Lazcích, na dobu 10-ti let, za symbolické nájemné (včetně služeb spojených s nájmem hrobového místa) v celkové výši 1,00Kč, z důvodu toho, že na tomto hrobovém místě je pohřben zakladatel hřbitova v Opavě - Suchých Lazcích pan Adolf Hajduček    


Hlasování: 9-0-0 




650/19 RM 15
29/19
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Tisk měsíčníku Hláska“ – zahájení výběrového řízení


Rada města


rozhodla


o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Tisk měsíčníku Hláska“, v rozsahu dle Výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy


 2.
jmenuje

	

členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení ve složení:
	Ing. Ilona Honusová
	Mgr. Jana Foltysová
	Mgr. Silvie Vltavská
	Mgr. Lada Dobrovolná
	Bc. Magdaléna Hájková
	Ing. Martin Petrásek


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Jaroslav Machovský
	Mgr. Roman Konečný
	Bc. Eva Hrdličková
	Mgr. Petr Rotrekl
	Ing. Olga Ovčáčková
	Bc. Eva Týlová




Hlasování: 8-0-0  

651/19 RM 15
30/19
Připomínka k návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje podle § 37 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)


Rada města


schvaluje


podání připomínky k návrhu Aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje podle § 37 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve věci:
	Úpravy (rozšíření) koridoru DZ2 dvoupruhové, směrově nedělené silnice - západní část jižního obchvatu v místě křížení se silnicí I/46

Úpravy (rozšíření) koridoru DZ23 (var. 1,2,3) silnice I/11 Opava-Komárov - Opava
	Úpravy koridoru  D54 čtyřpruhové směrově dělené silnice I/56 – severní obchvat v místě napojení na silnici I/57 ve směru od Krnova do Opavy
	Úpravy (rozšíření) koridoru D55 pro přeložku a homogenizaci šířkového uspořádání čtyřpruhové směrově dělené silnice I/56 Opava - Ludgeřovice v prostoru MÚK Opava-východ 
Úpravy koridoru EZ11 vedení VVN 110 kV Velké Hoštice – Opava 
Úpravy (upřesnění) popisu koridoru P14 pro stavební úpravy VTL plynovodu DN 300 Hlučín – Opava – Brumovice na DN 500/PN40


	Úpravy textové části „Ostatní plochy a koridory nadmístního významu“ spočívající ve výslovném vypuštění zrušeného záměru „PO17 zkapacitnění vodního toku Otický příkop“


Hlasování: 9-0-0


652/19 RM 15
31/19
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí podpory

Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00D7125) ke smlouvě, (MMOPP00D723T) ze dne 
9. 7. 2014 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem 


Hlasování: 9-0-0


653/19 RM 15
32/19
Souhlas s instalací invalidní sedačky

Rada města


schvaluje


souhlas s instalací invalidní sedačky do prostoru společného schodiště bytového domu Horní náměstí 28 v Opavě, která je určená pro přepravu pana Jiřího Peška, osobu upoutanou na invalidní vozík, žijící ve společné domácnosti s nájemkyní bytu č. 8 paní Erikou Zdeňkovou 


Hlasování: 9-0-0


654/19 RM 15
33/19
Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem „Vybavení a systému pro svoz a separaci biologicky rozložitelného odpadu v Malých Hošticích“ - výsledek zadávacího řízení + smlouva


Rada města


schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 1 písm. b)  v tomto pořadí:
1. SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
IČ: 29446619
2. SIMED s.r.o., Slovany 140 544 01 Dvůr Králové nad Labem, IČ 64827496

b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SDO Technika s.r.o., Jaselská 451, 742 42 Šenov u Nového Jičína,
IČ: 29446619, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu, MMOPP008VDX7, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností SDO Technika s.r.o., Jaselská 451,
742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 29446619, zastoupenou Janem Štecherem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 2.042.000,00 Kč bez DPH 


Hlasování: 9-0-0

655/19 RM 15
34/19
Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

Rada města


schvaluje

	

smlouvu, (PID MMOPP00D71MD), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem



smlouvu, (PID MMOPP00D6W2H), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem


Hlasování: 9-0-0



656/19 RM 15
35/19
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Rada města


schvaluje


smlouvu, (PID MMOPP00D71RO), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady


Hlasování: 9-0-0



657/19 RM 15
36/19
Žádost o poskytnutí podpory z Národního programu Životní prostředí

Rada města


schvaluje

	

předložení žádosti o dotaci v rámci výzvy č. 2/2015 Národního programu Životní prostředí

	

zajištění financování projektu „Opava v pohybu“ ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 2. výzvy z Národního programu Životního prostředí – výzva pro oblast podpory 6.1 Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta



Hlasování: 9-0-0



658/19 RM 15
37/19
Smlouvy o nájmu, výpůjčce, záměry

Rada města


schvaluje

	

smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, PID: MMOPP009XGOO, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města              a Františkem Havrlantem se sídlem Dostojevského 2508/42, 746 01 Opava,     IČ 15487016 (prostor na adrese Mezi Trhy 4, Opava)



smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, PID: MMOPP009XGD7, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města              a Lékárnou U Divadla s.r.o. se sídlem Horní náměstí 145/35, 746 01 Opava,     IČ 25902423, zastoupenou Ing. Radimem Kušem, jednatelem (prostor na adrese Horní náměstí 35, Opava)


	

dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP009XGFX, ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP00DG4LO, ze dne 23.10.2013, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Grovaro s.r.o. se sídlem Osadní 869/32, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ 01868519, zastoupenou Danou Němcovou, jednatelkou (prostor na adrese Mezi Trhy 3,5, Opava)


	

smlouvu o výpůjčce sportovního zařízení, PID: MMOPP009XGE2, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města              a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22,       746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou 


e)
záměr prodeje jednotky, vymezené podle zákona o vlastnictví bytů, č. 19/1, způsob využití: dílna nebo provozovna, vymezené v budově č.p. 19, 20, bytový dům, ležící v části obce Město na pozemcích parc.č. 44 a 46/1 v katastrálním území Opava – Město, včetně spoluvlastnického podílu o velikosti  17409/140540 na budově č.p. 19, 20, bytový dům, ležící v části obce Město na pozemcích parc. č. 44 a 46/1 v katastrálním území Opava – Město                      a spoluvlastnického podílu o velikosti 17409/140540 na pozemcích parc.č. 44     a 46/1, ležících v katastrálním území Opava – Město. Budova č.p. 19, 20, v níž je jednotka vymezena, se nachází na adrese Opava, Dolní náměstí 6,7. Způsob prodeje – obálkovou metodou 



souhlasí

a)
s umístěním sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, společnosti               1. opavská realitka s.r.o., IČ 26854121, zastoupenou Ing. Ondřejem Veselým, jednatelem, v budově č.p. 353, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 513/1 a 513/3, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, zapsané na LV č. 168, na adrese Masarykova třída 25, 746 01 Opava 

658/19 RM 15
37/19
b)
s umístěním sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Okresní sdružení hasičů, IČ 47815973, zastoupeným Romanem Krusberským, starostou, v budově č.p. 1587, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. st. 2213, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Kateřinky, katastrální území Kateřinky         u Opavy, zapsané na LV č. 1878, na adrese Na Pastvisku 78, 747 05              Opava – Kateřinky 



Hlasování: 7-0-1 

659/19 RM 15
38/19
Směrnice o geografickém informačním systému

Rada města


schvaluje


Směrnici o geografickém informačním systému


Hlasování: 8-0-0 


660/19 RM 15
39/19
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města

1.
bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

2.
ukládá


primátorovi města předkládat na každém řádném zasedání zastupitelstva města písemnou informaci o stavu vyjednávání se společností Opava Development Company, a.s. (Crestyl) za uplynulé období
Z: Bc. Víteček
T: ZMO dne 21. 9. 2015


Hlasování: 9-0-0

661/19 RM 15
40/19
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města

1.
jmenuje

a)
v souladu s § 102, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018
členku Kulturní komise Rady statutárního města Opavy, a to:
paní Bc. Janu Kuchařovou
s účinností od 20. 8. 2015



Hlasování: 9-0-0
661/19 RM 15
40/19
b)
v souladu s § 102, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018
předsedkyní Kulturní komise Rady statutárního města Opavy, a to:
Mgr. Jolanou Kaniovou
s účinností od 20. 8. 2015


Hlasování: 9-0-0



 2.
bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 08. 06. 2015              do 18. 08. 2015


3.
schvaluje


náplně činnosti komisí Rady statutárního města Opavy pro volební 
období 2014 - 2018


Hlasování: 9-0-0


662/19 RM 15
44/19
Revokace usnesení, Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při zajišťování komplexní pojistné ochrany

Rada města


revokuje


usnesení č. 618/11 MRM 15 ze dne 11. 08. 2015
(Rada města
1.	rozhodla
	o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 	„Spolupráce při zajištění pojištění Statutárního města Opavy a dalších 	subjektů“, v rozsahu dle Výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy
2.	jmenuje
a)	členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
	a hodnocení nabídek ve složení ve složení:
1.	Mgr. Bc. Pavel Vltavský
2.	Ing. Jiří Elbl 
3.	Milan Němec
4.	Ing. Miroslav Drössler
5.	Mgr. Tomáš Kubný



b)	náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
	a hodnocení nabídek ve složení:
1.	Ing. Ladislava Halfarová
2.	Ing. Radka Honková 
3.	Ing. Lukáš Kovařík
4.	Ing. Lenka Grigarová
5.	Mgr. Radka Štenclová

662/19 RM 15
44/19


3.	schvaluje
	Rozpočtové opatření č. 2015/180
	ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
	aa)	Rezerva FaRO	
		(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)	   - 20.000,00 Kč
	ve výdajích – odbor majetku města
	ab)	Služby makléři	
		(6320,5169,00000000,0050,0000000000000)	 + 20.000,00 Kč)




Hlasování: 7-0-2



2.
schvaluje


Rozpočtové opatření č. 2015/204

                            ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový


aa)
Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   + 20.000,00 Kč

                            ve výdajích – odbor majetku města


ab)
Služby makléři




(6320,5169,00000000,0050,0000000000000)
  - 20.000,00 Kč

3.
schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GDAIL) ke smlouvě, (MMOPP00C7R55) ze dne 
17. 09. 2012, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností SATUM CZECH s.r.o. se sídlem Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 25373951 zastoupenou Ing. Romanem Horváthem, jednatelem



Hlasování: 9-0-0


663/19 RM 15
45/19
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci VPP

Rada města


schvaluje

a)
Dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského
sociálního fondu č. OPA-VF-62/2015 (PID SML MMOPP008VDSW) uzavřenou
mezi SMO se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535,
zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Úřadem práce ČR, krajskou pobočkou v Ostravě, kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ: 72496991, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava, krajské pobočky v Ostravě









663/19 RM 15
45/19
b)
Rozpočtové opatření č. 2015/205


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací pro MČ Malé Hoštice (SML MMOPP008VDSW na období od 1. 9. 2015 do 30. 11.2015)



85% EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000081)
+ 33.150,00 Kč


15% SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000081)
+ 5.850,00 Kč


ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně  
prospěšné práce




platy



85% EU
(3639,5011,33513234,0810,0002520000000)
+ 24.739,00 Kč


15% SR
(3639,5011,33113234,0810,0002520000000)
+ 4.366,00 Kč



sociální pojištění



85% EU
(3639,5031,33513234,0810,0002520000000)
+ 6.185,00 Kč


15% SR
(3639,5031,33113234,0810,0002520000000)
+ 1.091,00 Kč



zdravotní pojištění
    


85% EU
(3639,5032,33513234,0810,0002520000000)
+ 2.226,00 Kč


15% SR
(3639,5032,33113234,0810,0002520000000)
+ 393,00 Kč



Hlasování: 9-0-0




664/19 RM 15
46/19
Personální záležitosti

Rada města


odročuje


projednání materiálu „Personální záležitosti“  


Hlasování: 6-1-1











665/19 RM 15
47/19
Dofinancování HC Slezan Opava

Rada města


1.
schvaluje 


a)
dofinancování HC Slezan Opava ve výši 1 mil. Kč

  b)
Rozpočtové opatření č. 2015/206



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


 pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 7-0-2



2.
ukládá 



primátorovi města zajistit externí právní služby za účelem zpracování posouzení možnosti odkupu části či celé a.s. HC SLEZAN
Z: Bc. Víteček



Hlasování: 9-0-0















    Mgr. Simona Bierhausová  v.r.
1. náměstkyně primátora
    Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
náměstek primátora


