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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 25.07.2011 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
Ing. Mgr. Gabriela Mathiasová
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Ing. Jiří Lehnert
Ing. Ladislava Halfarová
Host
Ing. Zdeněk Přibyl - zástupce společnosti SATUM CZECH 	s.r.o.







































548/20 RM 11

Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o nájmu nemovitosti  č. UZSVM /6228/2011-OOPM uzavřenou mezi pronajímatelem - Českou republikou – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2-Nové Město za kterou jedná Ing. Karol Siwek, ředitel Územního pracoviště Ostrava, na základě Příkazu č. 24/2004, ve znění účinném od 9.5.2011, 
IČ: 69797111 a nájemcem Statutární město Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem 
prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535


b)
nájem pozemků parc.č. 2318-orná půda o výměře 2574 m2, 
parc.č. 2272-orná půda o výměře 13327 m2 a části pozemků  parc.č. 2371-orná půda o výměře 394 m2, parc.č. 2322-orná půda o výměře 2777 m2, parc.č. 2323-orná půda o výměře 22409 m2, parc.č. 2328-ost.pl./sportoviště o výměře 32159 m2 parc.č. 2332-orná půda o výměře 625 m2 a 
parc.č. 2372-ost.pl. o výměře 96 m2  vše v k.ú. Jaktař Zemědělskému družstvu Hraničář Loděnice na dobu neurčitou 14.431,- Kč/rok (zveřejněno č. 172/11, 482/11, 521/11)

c)
nájem části pozemků parc.č. 2322-orná půda o výměře 5950 m2, 
parc.č. 2323-orná půda o výměře 79486 m2 a parc.č. 2328-ost.pl. o výměře 34992 m2 vše v k.ú. Jaktař Školnímu statku Opava, Englišova 526 na dobu neurčitou za 22.063,00 Kč/rok (zveřejněno č. 172/11)

d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/291-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Marku Tichému na dobu neurčitou za   35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/272-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Michalu Koňaříkovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/318-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Tomáši Koňaříkovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/106-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Ladislavu Dortovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

h)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/104-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Přemyslu Nováčkovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.331/11)

i)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/170-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing.Haně Müllerové Šindlerové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.33111)

j)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2542/6-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Květoslavě Ruskové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

k)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/441-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Pavle Jurmanové a paní Aleně Marešové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

l)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2542/12-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Milanu Zapletalovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)
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m)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2542/5-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Marku Jurglovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.33111)

n)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/409-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Vladimíře Habrlantové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

o)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/524-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Stanislavu Varyšovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

p)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2627/95-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům  Juraji a Marii Lackovým na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

q)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2627/83-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Daně Steinwirthové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.331/11)

r)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1396/3-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí PhDr. Květoslavě Krajčové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

s)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1401/3-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Milanu Bittnerovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

t)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/548-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Gabriele Grossmannové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

u)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/547-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing.Miloši Rychlému na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

v)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2722/14-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Josefu Hendrychovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

w)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/107-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Romanu Beilovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.33111)

x)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/110-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Vladimíru Kozákovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.331/11)

y)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/69-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Tomáši Jelenovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

z)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2540/26-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Petru Pravdovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.482/11)

aa)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2702/359-zast.pl. a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Tereze Pasekové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.331/11)

ab)
nájem pozemku pod garáží parc.č. st.1030-zast.pl. a nádvoří o výměře 
24 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Lubomíru a Jiřině Víchovým na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č.331/11)

ac)
výpůjčku části pozemku parc.č. 205/25-ost.pl. o výměře 5 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy  panu Jaroslavu Hrbáčovi na dobu neurčitou  za účelem zřízení nájezdu k bytovému domu (zveřejněno č. 577/11)

ad)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2373/343 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2373/625-zahrada a části pozemku psrc.č. 2373/347 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2373/624-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí (Palackého 14)
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ae)
záměr prodeje části pozemků parc.č. 779/11 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 779/65-ost.pl. a části pozemku parc.č. 779/1 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 779/64-ost.pl. vše v k.ú. Kylešovice 

af)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. st. 325/1- zast.pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Kateřinky u Opavy 

ag)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/8-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Město

ah)
záměr prodeje pozemků parc.č. 414/1-zahrada a parc.č. 416-zahrada 
k.ú. Opava-Předměstí





2. 
neschvaluje


záměr bezúplatného převodu pozemků parc.č. 414/1-zahrada a parc.č. 416-zahrada k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního měst Opavy do vlastnictví Slezské univerzity v Opavě



pro předložení zastupitelstvu města
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Nařízení č. 4/2011, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě


Rada města



schvaluje


a)
Nařízení č. 4/2011, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě s účinností od 15.08.2011


b)
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení statutárního města Opavy č. 4/2011, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě s účinností od 15.08.2011




550/20 RM 11

Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Opavy


Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 4 (PID MMOPP006VM5A) ke smlouvě (PID MMOPP006PK0J) mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TQM – holdingem s.r.o., Těšínská 1028/37,
746 01  Opava, zastoupeným ředitelem osobní dopravy Ing. Lubomírem Cabadajem
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b)
Rozpočtové opatření č. 2011/142



ve výdajích – odbor dopravy



ba)
(provoz veř.silniční dopravy – výdaje na dopravní územní obslužnost) 




(2221,5193,00000000,0160,0000000000000)
 + 60.000,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



bb)
(rezerva FARO)




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 60.000,00 Kč
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Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava


Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00BY0AF), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizační jednotkou občanského sdružení dle zákona č. 83/1991 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů ZO ČSOP ONYX se sídlem Gen. Sochora 1242/23, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ 75103397, zastoupenou Mgr. Romanem Bartákem, předsedou a Ivetou Kopečnou, Dis., hospodářkou




552/20 RM 11

Navýšení cílové kapacity Mateřské školy Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace


Rada města



schvaluje



navýšení cílové kapacity mateřské školy a školní jídelny - výdejny 
při Mateřské škole Opava, 17. listopadu  – příspěvková organizace 
z 343 na 379 dětí a stravovaných s účinností od 01. 09. 2011 





553/20 RM 11

Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací


Rada města



schvaluje

a)
zřízení 3 pracovních míst   „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 8. 2011 do 29. 2. 2012 na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, odd. ochrany přírody a krajiny  
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b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-VL-5/2011 č.projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00001 (MMOPP00CYJRW) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535,    zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště, Bochenkova č. 4, Opava 1, IČ 72496991


 c)
Rozpočtové opatření č. 2011/143



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



85% EU
(0000,4116,33513234,0020,0002520000000)
+ 91.800,00 Kč


15% EU
(0000,4116,33113234,0020,0002520000000)
+ 16.200,00 Kč






Ve výdajích –  kancelář tajemníka,odd. PAM




Veřejně prospěšné práce – platy



85% EU
(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
 + 68.507,00 Kč


15% EU
(3639,5011,33113234,0192,0002520000000)
+ 12.090,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85% EU
(3639,5031,33513234,0192,0002520000000)
+ 17.127,00 Kč


15% EU
(3639,5031,33113234,0192,0002520000000)
+ 3.022,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85% EU
(3639,5032,33513234,0192,0002520000000)
+ 6.166,00 Kč


15% EU
(3639,5032,33113234,0192,0002520000000)
+ 1.088,00 Kč
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Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Okresní hospodářské komoře Opava se sídlem  Nádražní okruh 27, 746 01 Opava, IČ 47673320, na návrh a výrobu ceny Merkurova křídla, ve výši 10.000,00 Kč  


b)
finanční dotaci Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, na náklady související s pořádáním 19. sjezdu českých a slovenských patologů v Olomouci a na postgraduální vzdělávání, ve výši 10. 000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města

  

2.
odročuje



projednání finanční dotace sdružení 4STREET se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ 22868127, na podporu projektu Hudební zkušebna pro mládež, ve výši 50.000,00 Kč


555/20 RM 11

Smlouva o výrobě a zajištění televizního a internetového vysílání pořadu U nás ve městě a využití práv k němu a pořízení záznamů z jednání zastupitelstva města a využití práv k nim


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00BVAQC mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem   Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a RTA OSTRAVA services s.r.o. se sídlem Kájov, Staré Dobrkovice 16, 381 01, IČ 28123026, zastoupenou Janem Berkou, jednatelem


 b)
Rozpočtové opatření č. 2011/144



ve výdajích – odbor Finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 950.000,00 Kč







ve výdajích – odbor Kancelář primátora




nákup služeb – RTA Ostrava




(2141,5169,00000000,0120,0002517000000)
+ 950.000,00 Kč



556/20 RM 11

Poskytnutí finančního daru za účelem ochrany zvířat jako příspěvek na zpracování projektu voliéry pro kondora královského v areálu ZOO Ostrava


Rada města



odročuje


projednání smlouvy MMOPP00BVAOM, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                                 prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zoologickou zahradou Ostrava, příspěvkovou organizací se sídlem Michálkovická 197,        710 00 Ostrava, IČ 00373249, zastoupenou Ing. Petrem Čolasem, ředitelem



557/20 RM 11

Smlouva o dílo – zhotovení magazínu Hláska v Braillově písmu


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BVANR, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tandem – Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole pro zrakově postižené          a žáky s vadami řeči v Opavě se sídlem Havlíčkova 1, 746 01 Opava,          IČ 68177488, zastoupeným Hanou Přiklenkovou, předsedou

558/20 RM 11

Smlouva o výpůjčce stojanu na propagační materiály MSK


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BVA3J, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                          prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje
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Zrušení OZV č. 02/2004 o oceněních a poctách SMO a přijetí Zásad ocenění   a poct SMO


Rada města



doporučuje


a)
zastupitelstvu města zrušit Obecně závaznou vyhlášku č. 02/2004                    o oceněních a poctách statutárního města Opavy


b)
zastupitelstvu města schválit Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy



560/20 RM 11

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení s názvem „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část – DÚR“

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část – DÚR“ – v rozsahu dle Zadávací a Kvalifikační dokumentace zpracované  společností SELLER MORAVIA, s.r.o., Horymírova 2914/112, 700 30 Ostrava, IČ: 25829637, zastoupené jejím jednatelem Romanem Tylem a důvodové zprávy


2.
jmenuje


a)
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení;
členové:
	Daniel Žídek, náměstek primátora, SMO

Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Miroslav Švancar, SELLER Moravia, s.r.o.
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b)
náhradníci členů:
	Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora, SMO

Ing. Radka Šabatková, odbor přípravy a realizace investic
Roman Tyl, SELLER Moravia, s.r.o.

3.
jmenuje


a)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení;
členové:
	Ing. Pavla Brady, 1. náměstkyně primátora, SMO

2.   Ing. Pavel Vítek, viceprezident, Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje
     3.   Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
4.   Ing. Romana Šimáčková, vedoucí projektového týmu I/11, ŘSD ČR
5.   Daniel Žídek, náměstek primátora, SMO






b)
náhradníci členů:
	Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora, SMO

2.   Ing. Martin Dostál, odbor rozvoje města a strategického plánování
3.   Ing. Radka Šabatková, odbor přípravy a realizace investic
     4.   Ing. Tomáš Mráček, vedoucí úseku výstavby, ŘSD ČR
5.   David Hor￡kDavid Horák, člen Rady Statutárního města Opavy


561/20 RM 11

Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení s názvem „Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Statutárního města Opavy včetně příspěvkových organizací “

Rada města


1.
rozhodla


o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení 
dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, 
na služby s názvem „Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Statutárního města Opavy včetně příspěvkových organizací“ – v rozsahu 
dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


2.
jmenuje

a)
členy komise pro otevírání obálek, a to:
1. pana Petra Baránka
2. Ing. Miroslava Drösslera
3. Ing. Jiřího Elbla
4. JUDr. Moniku Schlauchovou
5. zástupce společnosti SATUM CZECH


b)
náhradníky členů komise pro otevírání obálek, a to:
1. Ing. Pavlu Brady
2. MUDr. Pavla Vágnera
3. Ing. Ladislavu Halfarovou
4. Mgr. Tomáše Kubného
5. zástupce společnosti SATUM CZECH
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c)
členy hodnotící komise, a to:
1. pana Petra Baránka
2. Ing. Miroslava Drösslera
3. Ing. Jiřího Elbla
4. JUDr. Moniku Schlauchovou
5. zástupce společnosti SATUM CZECH


d)
náhradníky členů hodnotící komise, a to:
1. Ing. Pavlu Brady
2. MUDr. Pavla Vágnera
3. Ing. Ladislavu Halfarovou
4. Mgr. Tomáše Kubného
5. zástupce společnosti SATUM CZECH



562/20 RM 11

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a) 
dohodu o podmínkách provedení stavby a podmínkách jejího následného provozu a smlouvu o budoucí  smlouvě  o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP3QE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 
T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ: 64949681, zastoupenou Ing. Petrem Hudcem, pro umístění podzemního komunikačního vedení do pozemků parc.č. 492/1, 565/5 
v k.ú. Opava-Město a parc.č. 2896, 3028 v k.ú. Opava-Předměstí, 
pro stavbu: „Opava 75002 Zeyerova 75086 Hradecká, IRN 108542/2011, 108541/2011“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


b) 
smlouvu o poskytnutí práva provést stavbu, (MMOPP00BYMZO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, zastoupenou společností 
INKOS - OSTRAVA, a.s., se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 48394637, zastoupenou Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva pro umístění stavby podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2407/11, 2407/9, 3263/33, 1883/2, 3261/1, 2336/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část" stavebních objektů C 471 SSZ křižovatky Rolnická – Mostní a C 432 Přeložka NN na ul. Hillova           v km 1,680 
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Záměr výpůjčky pozemků

Rada města



schvaluje



záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 875/60, ostatní plocha, 
parc.č. 875/50, ostatní plocha, 875/63, ostatní plocha dle zákresu 
na snímku katastrální mapy katastrální území Kylešovice (sběrné místo odpadů Bílovecká) 



564/20 RM 11

Převod technické infrastruktury lokalita ul. Jabloňová, Švestková a Višňová

Rada města



neschvaluje



návrh kupní smlouvy (MMOPP00CP5CY) mezi společností Živnostenská Development, s.r.o. se sídlem Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 26692023, zastoupenou a Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746  26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., týkající se pozemku parc.č. 2724/59, ostatní plocha, v katastrálním území Kylešovice, stavby pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 2724/59 v katastrálním území Kylešovice, stavby dešťové kanalizace uložené v pozemcích parc.č. 2724/59, 2724/15, 2882 a 2724/1 v katastrálním území Kylešovice, za cenu 3,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města 
      



565/20 RM 11

Smlouva o realizaci elektronické aukce

Rada města



schvaluje



smlouvu o realizaci elektronické aukce MMOPP006MQLJ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou AUTOPORADCE s. r.o. se sídlem Čujkova 3097, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 28594762, zastoupeným Ing. Ivanem Doubkem, jednatelem společnosti










566/20 RM 11

Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/145



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Malé Hoštice – splašková kanalizace




(RM 2873/83 RM 10  z 17/8)



neuznatelné 
(2321,6121,00000000,0220,0007766000000)
 +    955.279,79 Kč


neuznatelné 
(2321,5171,00000000,0220,0007766000000)
 +    329.008,94 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 -  1.284.288,73 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2011/146



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery ze všeobecné pokladní správy státního rozpočtu




(0000,4111,00098216,0020,0000000000000)
+ 1.546.577,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




sociálně právní ochrana dětí III/IV 2011




platy zaměstnanců v prac. poměru




(6171,5011,00098216,0192,0001096000000)
+ 844.922,00 Kč



sociální pojištění




(6171,5031,00098216,0192,0001096000000)
+ 211.230,00 Kč



zdravotní pojištění




(6171,5032,00098216,0192,0001096000000)
+ 76.043,00 Kč



náhrady mezd v době nemoci




(6171,5424,00098216,0192,0001096000000)
+ 22.653,00 Kč








- oddělení hospodářské správy




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6171,5137,00098216,0191,0000000000000)
+ 44.393,00 Kč








- odbor sociálních věcí




služby telekomunikací




(6171,5162,00098216,0040,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč



školení a vzdělávání




(6171,5167,00098216,0040,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč








- odbor informatiky




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6171,5137,00098216,0170,0000000000000)
+ 209.680,00 Kč



programové vybavení




(6171,5172,00098216,0170,0000000000000)
+ 97.656,00 Kč
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c)
Rozpočtové opatření č. 2011/147



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00004428,0020,0002449000000)
+ 188.000,00 Kč


ve výdajích – odbor sociálních věcí




Program  „Podpora terénní práce 2011“




platy zaměstnanců




(4342,5011,00004428,0040,0002449000000)
+ 188.000,00 Kč



(4342,5011,00000000,0040,0002449000000)
- 188.000,00 Kč



nákup ostatních služeb




(4339,5169,00000000,0040,0001026000000)
+ 20.000,00 Kč



poštovné




(6171,5161,00000000,0040,0000000000000)
+ 120.000,00 Kč



cestovné




(6171,5173,00000000,0040,0000000000000)
+ 28.000,00 Kč



knihy, učební pomůcky, tisk




(6171,5136,00000000,0040,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2011/148



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR




(0000,4116,32133123,0020,0000000000027)
+ 57.897,27 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000027)
+ 328.084,53 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Opava – Malé Hoštice




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




Projekt „ Škola hrou“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000027)
+ 57.897,27 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000027)
+ 328.084,53 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2011/149



ve výdajích – odbor školství




neinv. příspěvek ZŠ a MŠ Komárov




(3113,5331,00000000,0030,0001002000026)
+ 180.000,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 180.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2011/150



v příjmech – odbor školství




MŠ Havlíčkova




(3111,5331,00000000,0030,0001002000016)
+ 43.000,00 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva - FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 43.000,00 Kč
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  g)
Rozpočtové opatření č. 2011/151



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 200.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, odd. sam. pracoviště majetku




komunální služby a územní rozvoj – nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
+ 200.000,00 Kč






  h)
Rozpočtové opatření č. 2011/152



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO – úvěr 400 mil.




(6409,5901,00000014,0020,0002996000000)
- 859.740,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků




Severní obchvat – východní část – pozemky 




(3639,6130,00000014,0052,0001079000000)
+ 859.740,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2011/153



ve výdajích – odbor informatiky




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0002527000000)
- 1.795.386,00 Kč








zřízení technologického centra




(6171,6111,00000000,0170,0002548000000)
+ 1.795.386,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2011/154



ve výdajích – odbor majetku města 




oddělení správy a evidence budov




nákup ostatních služeb-inzerce




(3613,5169,00000000,0051,0002544000000)
+ 80.000,00 Kč








nákup ostatních služeb-znalec. posudky
+ 80.000,00 Kč



(3613,5169,00000000,0051,0002525000000)








ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0051,0002996000000)
- 160.000,- Kč









567/20 RM 11

Dotace ostatní – schválení smluv

Rada města



schvaluje



v návaznosti na schválenou dotaci ze dne 27.6.2011, usnesení číslo 498/18 RM 11


a)
smlouvu, MMOPP00CXRIY, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Dětským centrem Čtyřlístek, příspěvkovou organizací se sídlem Nákladní 29, 746 01 Opava, IČ 68177992, zastoupeným Mgr. Petrem Fabiánem, ředitelem, na nákup 100ks zavinovaček, ve výši 40.000,00 Kč



v návaznosti na schválenou dotaci ze dne 11.7.2011, usnesení číslo 536/19 RM 11, bod 1)


b)
smlouvu, MMOPP00CXRH3, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a klubem Sportovní kurzy, cz., s.k. se sídlem Lidická 9, 746 01 Opava, IČ 26656132, zastoupeným Mgr. Jiřím Reichertem, předsedou, na startovné a cestovní výlohy jednotlivých závodů členů inline týmu v roce 2011, ve výši 20.000,00 Kč

  c)
Rozpočtové opatření č. 2011/155



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 60.000,00 Kč








Dětské centrum čtyřlístek




(4329,5339,00000000,0020,0000176000000)
+ 40.000,00 Kč








Sportovní kurzy, cz., s.k.




(3419,5222,00000000,0020,0000371000000)
+ 20.000,00 Kč


568/20 RM 11

Udělení záštity statutárního města Opavy

Rada města



neschvaluje


a)
udělení záštity statutárního města Opavy občanskému sdružení AQUATERRA KLUB o.s. nad akcí Akvaristika Opava 2012


b)
udělení záštity statutárního města Opavy Centru bezpečné jízdy LIBROS  Ostrava – NÁRODNÍMU KORESPONDENTOVI Evropské charty bezpečnosti silničního provozu pro Českou republiku



569/20 RM 11

Záměr výpůjčky

Rada města



schvaluje



záměr výpůjčky nebytových prostor – tělocvičny, šaten a sociálního zařízení, umístěných v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, umístěné 
na pozemku parc. č. 6/2 k.ú. Opava-Město, zastavěná plocha a nádvoří, (tělocvična na zimním stadionu)   



570/20 RM 11

Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě o pojištění stavebních a zemědělských strojů (zařízení hasičského vozidla)

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 (MMOPP00BYOYF) k pojistné smlouvě č. 706-57460-12 
o pojištění stavebních a zemědělských strojů (MMOPP004HF17) ze dne 17.03.2008 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04  Praha 1, zastoupenou Ing.Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu 



571/20 RM 11

Dodatek č. 22 k nájemní smlouvě ze dne 19.12.1995 s příspěvkovou organizací Městské lesy Opava

Rada města



schvaluje



dodatek č.22 (MMOPP00BYOZA) k Nájemní smlouvě (MMOPP002KDX0) 
ze dne 19.12.1995 uzavřené mezi Statutárním městem Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69 IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Městskými lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669, zastoupenými Ing. Otto Žallmannem, ředitelem příspěvkové organizace, kterým se stanovuje nájemné na rok 2011 ve výši 15.000.000,00Kč, plus příslušná sazba DPH 











572/20 RM 11

Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje





















































572/20 RM 11

a)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce 
„Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy

Katastrální území Suché Lazce:  
	Pavel Teichmann, Přerovec 285/1, Opava - S. Lazce - parc.č. 163

Jan Konečný, Přerovecká 147/71, Opava - S. Lazce - parc.č. 152
Jana Jedličková, Přerovecká 83/114, Opava - S. Lazce - parc.č. 245/2 
Anna Chalupová, Přerovecká 84/112, Opava - S. Lazce - parc.č. 249
       Matěj Chalupa, Melč 68, 747 84 Melč
       Tereza Chalupová, Melč 68, 747 84 Melč 
	Lukáš David, Opavská 19, 749 01 Vítkov - parc.č. 252

Evžen Piperek, Májová 196/2, Opava - S. Lazce - parc.č. 254 
Jiří Nestroj, Přerovecká 260/65a, Opava - S. Lazce - parc.č. 145/2 
       Jiřina Nestrojová, Přerovecká 260/65a, Opava - S. Lazce 
	Šárka Klosová, Přerovecká 161/65, Opava - S. Lazce - parc.č. 144 

Helena Kupková, Přerovecká 32/104, Opava - S. Lazce - parc.č. 259 
František Halška, Přerovecká 34/96, Opava - S. Lazce - parc.č. 270/5
       Zdeňka Halšková, Přerovecká 34/96, Opava - S. Lazce  
       Marie Kozáková, Hrabyně 74, 747 63 Hrabyně 
	Martina Slaninová, Přerovecká 192/61, Opava - S. Lazce - parc.č. 139   

Pavlína Rabinská, Přerovecká 186/57, Opava-S.Lazce - parc.č. 897/10 
Zdeněk Černý, Přerovecká 120/51, Opava - S. Lazce - parc.č. 897/13
Jiří Maiwald, Přerovecká 37/90, Opava - S. Lazce - parc.č. 279 
Marcela Hadačová, Olomoucká 2381/91, Opava - Předm. - parc.č. 281 
Naďa Uvírová, Přerovecká 255/75, Opava - S. Lazce - parc.č. 87 
František Kubín, Na Pískovně 26/14, Opava - S. Lazce - parc.č. 89
       Ing. Rostislav Kubín, Jana Škody 190/5, 700 30 Ostrava 
	Petra Augustinová, Přerovecká 64/38, Opava - S. Lazce - parc.č. 383 

Roman Michalovský, Dolní náměstí 118/2, Opava - Město - parc.č. 391
       Petra Michalovská, Dolní náměstí 118/2, Opava - Město 
	Charita Opava, Přemyslovců 13/26, Opava - Jaktař - parc.č. 392

Miroslava Cáblová DiS., Žilinská 1304/22, 70800 Ostrava - parc.č. 395
Drahomír Novák, Přerovecká 68/30, Opava - S. Lazce - parc.č. 402
       Pavel Novák, Přerovecká 68/30, Opava - S. Lazce
       Lenka Nováková, Přerovecká 68/30, Opava - S. Lazce
	Ivana Balharová, Přerovecká 206/15, Opava - S. Lazce - parc.č. 661 

       JUDr. Ivan Morbicer, Přerovecká 206/15, Opava - S. Lazce
       Libuše Morbicerová, Přerovecká 206/15, Opava - S. Lazce
	Stanislav Novosad, Slezská 336, 747 57 Slavkov - parc.č. 440/1

       Šárka Novosadová, Slezská 336, 747 57 Slavkov
	Marta Jelonková, Přerovecká 233/6, Opava - S. Lazce - parc.č. 457/1  

       Pavla Jelonková, Přerovecká 233/6, Opava - S. Lazce
	Pavla Carbolová, Přerovecká 228/2, Opava - S. Lazce - parc.č. 463

       Ladislav Carbol, Kalamárská 241, 747 62 Mokré Lazce
	Marie Sandová, Ostravská 88/92, Opava - S. Lazce - parc.č. 858 

Roman Paláček, Bőhmova 503/24, 747 21 Kravaře - parc.č. 878
       Jana Paláčková, Bőhmova 503/24, 747 21 Kravaře
	RVR-agro a.s., Přerovecká 289/5a, Opava - S. Lazce - parc.č. 890/73 

Emil Láryš, Na Pískovně 261/5a, Opava - S. Lazce - parc.č. 74/1 
       Zuzana Láryšová, Na Pískovně 261/5a, Opava - S. Lazce
	Ladislav Ištvánek, Na Pískovně 269/18, Opava - S.Lazce - parc.č. 14/2 

       Milena Ištvánková, Na Pískovně 269/18, Opava - S. Lazce  
	Ladislav Štalmach, Na Pískovně 238/10, Opava - S. Lazce - parc.č. 19  

       Vlasta Štalmachová, Na Pískovně 238/10, Opava - S. Lazce 
	Marie Vaňková, Na Pískovně 237/8, Opava - S. Lazce - parc.č. 17  

       Ivana Lichá, Na Štěpnici 73/7, Opava - S. Lazce 
	Lukáš Urbanec, Ke Strážnici 294/34, Opava - S. Lazce - parc.č. 820/31   

       Martina Urbancová, Ke Strážnici 294/34, Opava - S. Lazce 
	Pavel Žůrek, Ke Strážnici 82/9, Opava - S. Lazce - parc.č. 311 

Zuzana Melicherová, Ke Strážnici 102/5, Opava - S. Lazce - parc.č.304 
Ing. Martin Meixner, Přerovecká 16/23, Opava - S. Lazce - parc.č. 42 
Tomáš Bala, Přerovecká 52/64, Opava - S. Lazce - parc.č. 4 
       Irena Balová, Přerovecká 52/64, Opava - S. Lazce 
	Adolf Gřešek, U Kašny 15/11, Opava - S. Lazce - parc.č. 38 

Šárka Bulková, Návrší 222/2, Opava - S. Lazce - parc.č. 654 
Vaníčková Liběna, Vršovice 128, 747 61 Vršovice - parc.č. 643/1 
     
Katastrální území Komárov u Opavy:   
	Ing. Oldřich Hrbáček, Na Dolině 342/3, Opava-Komárov - parc.č. 322/1   

       MUDr. Marta Hrbáčková, Na Dolině 342/3, Opava - Komárov 
	MUDr. Leoš Bárta, Na Dolině 357/9, Opava - Komárov - parc.č. 329/1   

       Mgr. Iva Bártová, Na Dolině 357/9, Opava - Komárov 
	Marcela Kramná, Ostravská 207/95, Opava - Komárov - parc.č. 345/5 

Jiří Mura, Ostravská 72/17, Opava - Komárov - parc.č. 1044
       Eva Murová, Ostravská 72/17, Opava - Komárov 


b)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Odkanalizování městských částí Opavy – Komárov a Suché Lazce“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy

Katastrální území Komárov u Opavy:  
	Orel - Jednota Opava - Komárov, Podvihovská 150/18, 
Opava - Komárov - parc.č. 647  
	GAPPAY s.r.o., Olomoucká 134, 747 57 Slavkov - parc.č. 42 

V + K Mařákovi s.r.o., Kravařovská 368/9, Opava - Kom. - parc.č. 204  
	František Teichmann, Na Vrchovině 99/1, Opava - Komárov 
      Marie Teichmannová, Na Vrchovině 99/1, Opava – Komárov 
      - parc.č. 369 a parc.č. 363/1
	Božetěch Budinský, Podvihovská 287/30a, Opava-Kom. - parc.č. 630/2  


Katastrální území Suché Lazce:  
	Jaromír Martínek, Přerovecká 168/148, Opava - S.Lazce - parc.č. 191 



c)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce 
„Milostovice – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy  
	Oldřich Bala, Na Bahně 1295/13, Opava - Kateřinky - parc.č. 22/1 
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d)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Zlatníky – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy
	Bc. Helena Halodová, M.Horákové 682/15, Opava-Předm.-parc.č. 68/5



e)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce 
„Vlaštovičky + Jarkovice – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy

Katastrální území Jarkovice:   
	Hynek Ondráček, Českého odboje 107/14, Opava-Vlašt.- parc.č. 189/8  

      Sylva Ondráčková, Českého odboje 107/14, Opava - Vlaštovičky  
	Iveta Kováčiková, Českého odboje 109/16, Opava-Vlašt.-parc.č.189/10

      Ing. Július Kováčik, Českého odboje 109/16, Opava - Vlaštovičky
	Stanislav Král, Jarkovická 52/11, Opava - Vlaštovičky - parc.č. st.4/1 

Miloslav Satke, Okružní 68/4, Opava - Vlaštovičky - parc.č. st.15 
          
Katastrální území Vlaštovičky:     
	Leo Fichna, Černá 1427/8, Opava - Kateřinky - parc.č. 185/1

       Alexandra Cinková, Černá 1427/8, Opava - Kateřinky





573/20 RM 11

Financování projektu „Komunitní plánování ve statutárním městě Opava - zpracování Interaktivního informačního systému – katalogu (softwarové aplikace) sociálních služeb a zajištění marketingu komunitního plánování“

Rada města



schvaluje



podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Komunitní plánování ve statutárním městě Opava - zpracování Interaktivního informačního systému – katalogu (softwarové aplikace) sociálních služeb a zajištění marketingu komunitního plánování“ v rámci výzvy č. 78 operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost – prioritní osa 3 Sociální integrace a rovné příležitosti, oblast podpory 3.1 Podpora sociální integrace 
a sociálních služeb









574/20 RM 11

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

Rada města



neschvaluje



finanční dotaci občanskému sdružení DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava - Předměstí, IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 115.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


575/20 RM 11

Personální záležitosti

Rada města


1.
jmenuje



s účinností od 26. 7. 2011 pí JUDr. Moniku Schlauchovou do vedoucího pracovního místa v souladu s organizační strukturou MMO - vedoucí odboru právního a organizačního Magistrátu města Opavy 


2.
ruší


s účinností  od 26. 7. 2011 pověření pí JUDr. Moniky Schlauchové řízením právního a organizačního odboru Magistrátu města Opavy ze dne 27. 6. 2011


576/20 RM 11

Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.8 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5a  v Opavě - Komárově žadateli – paní Radaně Steyerové,  trvale bytem Horní náměstí 69, Opava


b)
přidělení volného bytu č.2 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 33 v Opavě žadateli paní Drahomíře Jagusztýnové,  trvale bytem  Nákladní 55, Opava 


c)
výměnu bytů mezi paní Hanou Brňákovou nájemcem  obecního bytu  č.13 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě a p.Markem Kupcem nájemcem obecního bytu č.6 velikosti 3+1 v domě na adrese Hrnčířská 5 v Opavě







577/20 RM 11

Snížení nájemného a služeb z bytu

Rada města



neschvaluje


a)
snížení měsíčního nájemného ve výši 10 %  ze základního nájemného počítaného z plochy bytu z důvodu zhoršených podmínek spojených s užíváním bytu s účinností od 1.1.2011 do 30.4.2011 paní Heleně Grossmannové nájemci bytu č. 7 velikosti 1+1 v domě na adrese          Krnovská 30 v Opavě


b)
prominutí nedoplatku za dodávku tepla z vyúčtování nákladů na služby za rok 2010  ve výši 1.414,00 Kč paní Heleně Grossmannové nájemci bytu č.7 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě


578/20 RM 11

Záměry pronájmu

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 122, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 420/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168, nebytový prostor na adrese Hrnčířská 5, 746 01  Opava


b)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu ve 2 NP  budovy č.p. 650, objekt občanské vybavenosti ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 658, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV          č. 3618, nebytový prostor na adrese Hradecká 16, 746 01  Opava


579/20 RM 11

Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R14Y mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                     IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a panem Radomírem Hájkem, místo podnikání Hrnčířská 15a, 746 01 Opava, IČ 42075351 (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 15a, Opava) 


b)
smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R15T mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                     IČ  00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Diagnostickým ústavem pro mládež, středisko výchovné péče a školní jídelna, Ostrava – Kunčičky, Škrobálkova 16 se sídlem Škrobálkova 16, 718 00  Slezská Ostrava - Kunčičky, IČ 00601969, zastoupeným Mgr. Petrem Krolem, ředitelem (nebytový prostor na adrese Hradecká 16, Opava) 
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c)
smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R133 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                     IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a panem Pavlem Hadamčíkem, místo podnikání Gagarinova 2837/36, 746 01 Opava, IČ 47633832 (nebytový prostor na adrese Pekařská ul., Opava) 


d)
smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R16O mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                     IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a paní Janou Šestákovou , místo podnikání Opavská 29, 747 75  Velké Heraltice, IČ 87458462 (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 48, Opava) 





580/20 RM 11

Pověření Statutárního města Opavy k vydávání připomínek k územně plánovacím dokumentacím ve správním obvodu města Opavy

Rada města



pověřuje



člena Rady Statutárního města Opavy, Mgr. Dalibora Halátka, k vydávání  připomínek k územním plánům sousedních obcí




581/20 RM 11

Výběrové řízení – pronájem OC Slezanka

Rada města



schvaluje



výběrové řízení na nájemce „Pronájem nebytových prostor Obchodního centra SLEZANKA v Opavě“ - budovy v části obce Město, č.p. 21, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/3, budovy v části obce Město, č.p. 27, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/2 a na pozemku parc.č. 270, budovy v části obce Město bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/5, podílu ve výši 41290/100000 na budově v části obce Město bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/4 a podílu ve výši 41290/100000 na budově v části obce Město č.p. 22, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 260/4, vše zapsané v katastru nemovitostí                     u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město, část obce Město, obec a okres Opava









582/20 RM 11

Záměr darování, záměr výpůjčky – Krnovská 69

Rada města



schvaluje


a)
záměr darování nemovitostí v části obce Předměstí, jak následuje: budova č.p. 2861 - stavba občanského vybavení, ležící na pozemku parc. č. 2157/5   a pozemek parc. č. 2157/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 625 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 3618 vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Předměstí (Krnovská 69, Opava)


b)
záměr výpůjčky nemovitosti v části obce Předměstí, jak následuje: budova č.p. 2861 - stavba občanského vybavení, ležící na pozemku parc. č. 2157/5,  zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 3618 vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Předměstí (Krnovská 69, Opava)



583/20 RM 11

Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 06.06.2011      do 18.07.2011  



584/20 RM 11

Komise Rady statutárního města Opavy – stanovení náplní činností komisí pro volební období 2010 – 2014


Rada města



stanoví


a) 
upravenou náplň činnosti Komise Rady statutárního města Opavy pro výchovu  a vzdělávání pro volební období 2010 - 2014

b)
náplň činnosti Kulturní komise Rady statutárního města Opavy pro volební období 2010 - 2014

c) 
náplň činnosti Sportovní komise Rady statutárního města Opavy pro volební období 2010 - 2014

d)
upravenou náplň činnosti Komise Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán pro volební období 2010 – 2014 

e)
náplň činnosti Komise Rady statutárního města Opavy pro prevenci kriminality a participaci mládeže pro volební období 2010 - 2014

f)
náplň činnosti Informační komise Rady statutárního města Opavy pro volební období 2010 - 2014
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g)
náplň činnosti Dopravní komise Rady statutárního města Opavy pro volební období 2010 - 2014

h)
náplň činnosti Majetkové komise Rady statutárního města Opavy pro volební období 2010 - 2014

i)
náplň činnosti Investiční komise Rady statutárního města Opavy pro volební období 2010 - 2014


s účinností od 26.7.2011



585/20 RM 11

Záměr podání registrační žádosti na projekt

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí dotace na projekt „Vědeckotechnologický park v Opavě“ předkládané v rámci výzvy Operačního programu Podnikání a inovace – Prosperita II - pokračování

b)
pověření Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, pravomocí k zastupování obce v projektu „Vědeckotechnologický park v Opavě“ předkládaného v rámci výzvy Operačního programu Podnikání a inovace – Prosperita II - pokračování

c)
smlouvu, (MMOPP0032LKA), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným          prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 47813059, zastoupenou Doc. PhDr. Rudolfem Žáčkem, CSc., rektorem 


d)
financování projektu „Vědeckotechnologický park v Opavě“ ve všech jeho fázích prostřednictvím budoucího nájemce a provozovatele ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Operačního programu Podnikání a inovace – Prosperita II – pokračování


586/20 RM 11

Smlouva o výpůjčce sportovního zařízení

Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce sportovního zařízení MMOPP006R1DP mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,   IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města          a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Jiřím Lesákem 





                  prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	 v.r.                       Ing. Pavla Brady   v.r.
                                     primátor			               	                                     1. náměstkyně primátora

