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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 22. 8. 2011 se zúčastnili
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588/21 RM 11

Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
výpůjčku  části pozemku parc.č. 6/5-ost.pl. o výměře 235 m2 
a  parc.č. 6/8-ost.pl. o výměře 12 m2 k.ú. Opava-Město Moravskoslezskému kraji na dobu určitou do 31.12.2016 za účelem výstavby tělocvičny
pro Slezské gymnázium v Opavě (zveřejněno č. 656/11)


b)
výpůjčku pozemku parc.č. 2034/7-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2, 
parc.č. 2034/5-zast.pl. a nádvoří o výměře 1005 m2 a části pozemku 
parc.č. 2133/8-ost.pl. o výměře 3103 m2 a parc.č. 2948/4-ost.pl. o výměře 719 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí občanskému sdružení TJ Opava
na dobu neurčitou za účelem využívat pozemky jako sportoviště a zázemí pro sportovní oddíly kušistů, lukostřelců, orientačních běžců, turistů 
a cyklistů (zveřejněno č.483/11) 

c)
nájem části pozemku parc.č. 294/1-ost.pl. o výměře 52 m2 
k.ú. Opava-Předměstí paní Dáše Kopťákové na dobu neurčitou 
za 150,00 Kč/m2/rok za účelem zřízení přístupového chodníku k objektu 
č.p. 6 na pozemku parc.č. 295/1 k.ú. Opava-Předměstí (zveřejněno 
č. 482/11)

d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 88/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Marii Mateřankové na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)

e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/124-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Aleně Kaděrkové na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/225-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Davidu Kočímu na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/103-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Luďku Víchovi na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


h)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/141-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Erice Lampové na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


i)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/145-zast.pl. a nádvoří o výměře 
25 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Pavlu Podmolovi na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


j)
nájem pozemku pod garáží parc.č. st.1367-zast.pl. a nádvoří o výměře 
25 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy paní Gertrudě Ševčíkové na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 482/11)


k)
nájem pozemku pod garáží parc.č. st.1086-zast.pl. a nádvoří o výměře 
17 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu Bedřichu Davidkovi na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 482/11)


l)
nájem pozemku pod garáží parc.č. st.1893-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy paní Janě Vlčkové, paní Pavlíně Vlčkové 
a paní  Renátě Hrbáčové  na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


m)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/448-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Anně Böhmové a paní Aleně Palátové
na  dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)
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n)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/443-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Ivaně Abele-Lexové a paní Věře Jurigové
na  dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


o)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/86-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Miroslavu Zárubovi na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


p)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/118-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Jiřímu Doležalovi na dobu neurčitou  
za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


q)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2627/75-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Věře Navrátilové na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


r)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2627/34-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Jakubu Kracíkovi na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


s)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1590/9-zast.pl. a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Ivaně Karešové na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 482/11)


t)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 60/21-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Janě Pospěchové na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 482/11)


u)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2626/159-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí RNDr. Janu Boudovi na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 482/11)


v)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/381-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Bronislavě Elblové na dobu neurčitou  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 483/11)


w)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2663/230-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí společnosti ROTOCAST a.s. na dobu neurčitou  za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 482/11)


x)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1136/3-zast.pl. a nádvoří  
 k.ú.Opava-Předměstí    
  

y)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1552/1-ost.pl.  k.ú. Kateřinky u Opavy   

z)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2344/23-ost.pl. dle zákresu 
na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

aa)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2530/817-zahrada k.ú. Opava-Předměstí 

ab)
záměr prodeje pozemku parc.č. st.107-zast.pl. a nádvoří k.ú. Kateřinky 
u Opavy

ac)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2162/31-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí

ad)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1604-zahrada k.ú. Opava-Předměstí

ae)
záměr prodeje části pozemků parc.č. 873-trvalý travní porost
 a parc.č. 874-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Malé Hoštice

af)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 326-zast.pl. a nádvoří  dle zákresu 
na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

ag)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1828/2-ost.pl./ost.komunikace 
dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí





2. 
 schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 91/8-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí
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b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/24-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2542/33-zast.pl. a nádvoří
k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/105-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/152-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí




3.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3288/1-zahrada dle zákresu 
na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí



589/21 RM 11

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje návrhy na prodeje,  výkupy  směny pozemků včetně kupních smluv a směnné smlouvy


a)
prodej pozemku parc.č. 2842/3-orná půda o výměře 30 m2 a části pozemku parc.č. 2842/1-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2842/4 o výměře 206 m2 vše v k.ú. Jaktař společnosti
S-PROFIT s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku  253.170,00 Kč 
tj. 1.073,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 331/11, 692/11)

b)
prodej části pozemku parc.č. 2702/306-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2702/587o výměře 206 m2 
k.ú.  Opava-Předměstí  Ing. Davidu Slavatovi, PhD. za cenu stanovenou dohodou 164.800,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 509/11)

c)
prodej pozemku parc.č. st. 881-zast.pl. a nádvoří o výměře 173 m2  
k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Janu a Marii Franckovým za cenu sjednanou dohodou 124.560,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2  - 10% sleva 
 (zveřejněno č. 482/11)

d)
prodej části pozemku parc.č. 553/2-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 553/17-ost.pl. o výměře 49 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Evě Sedláčkové za cenu sjednanou dohodou 35.280,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% sleva (zveřejněno č. 331/11)

e)
prodej pozemku parc.č. 2702/116-zahrada o výměře 1152 m2 
k.ú. Opava-Předměstí manželům MUDr. Zdeňkovi a MUDr. Lumíře Heroltovým, MUDr. Zdeňkovi Heraltovi a MUDr. Lumíru Heraltovi za cenu sjednanou dohodou 829.440,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% sleva                 (zveřejněno č. 482/11)



f)
prodej části pozemku parc.č. 10/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 10/4 o výměře 1194 m2 k.ú. Držkovice manželům Ing. Petře a Zdeňku Grambalovým za cena sjednanou dohodou  238.800,00 Kč tj. 200,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 1718/10)
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g)
prodej pozemků parc.č. 957/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 579 m2 a parc.č. 957/3-ost.pl. o výměře 347 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Václavu Krumerovi za cenu sjednanou dohodou 740.800,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 331/11)

h)
výkup části pozemků parc.č. 3263/10-ost.pl./silnice na nezapsaném geometrickém plánu značený původním parc.č. 3263/10 o výměře 186 m2, parc.č. 1985/12-ost.pl./manipulační pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 3263/48 o výměře 603 m2 a pozemku 
parc.č. 3263/24-ost.pl./silnice o výměře 5 m2 vše v k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníků pana Jáchyma Václavíka a pana Karla Hahna za cenu 
dle znaleckého posudku 859.740,00 Kč tj. 1.083,- Kč/m2 a stavby 

i)
výkup pozemku parc.č. 3263/7-ost.pl./silnice o výměře 231 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy od vlastníka – společnosti FRISCHBETON s.r.o. 
za cenu dle znaleckého posudku 152.570,00 tj. 660,00 Kč/m2

j)
výkup pozemků parc.č. 2010/9-ost.pl./zeleň o výměře 51 m2 ,
parc.č. 2012/1-ost.pl./zeleň o výměře 266 m2, parc.č. 2924/22-ost.pl./silnice o výměře 398 m2 a parc.č. 2924/26-ost.pl./silnice o výměře 6 m2
vše v k.ú. Opava-Předměstí  od vlastníka ČR – Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav zemědělský za 316.360,00 Kč tj. 439,00 Kč/m2

                                pro předložení zastupitelstvu města

2. 
 schvaluje

a)
návrh na smlouvu o budoucí darovací smlouvě (PID MMOPP00BWGQT) uzavřenou mezi budoucím obdarovaným – Moravskoslezský kraj se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem Ing. Jaroslavem Palasem, IČ: 70890692 a budoucím dárcem – Statutární město Opava
 se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem 
prof. PhDr. Zdeňkem  Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 (zveřejněno č. 676/11)

b)
návrh na úhradu za bezesmluvní užívání pozemku 
parc.č. st. 103 – zast.pl. a nádvoří o výměře 180 m2 k.ú. Podvihov  vlastníkovi pozemku ČR- Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v období od 24.5.1991 do 30.6.2007 ve výši 32.182,00 Kč

c)
návrh na úhradu cenového rozdílu  ve výši 132.400,00 Kč Pozemkovému fondu České republiky při směně pozemku parc.č. 29/1-zahrada o výměře 62 m2  k.ú. Opava-Město ve vlastnictví Pozemkového fondu ČR 
za pozemek parc.č. 136/15-orná půda o výměře 94 m2 k.ú. Držkovice 
ve vlastnictví Statutárního města Opavy
                                pro předložení zastupitelstvu města




3.
neschvaluje


a)
návrh na záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1-ost.pl./ost.komunikace dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

b)
návrh na záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1396/4 -zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

c)
návrh na záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1396/6 - zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí
                               pro předložení zastupitelstvu města
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Smlouva o právu provedení stavby se společností České dráhy, a. s. - cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“, k. ú. Skrochovice

Rada města



schvaluje



ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006 Sb.,             o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o právu provedení stavby (MMOPP00D7DOR) mezi obchodní společností České dráhy, a. s., se sídlem nábřeží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1, za společnost jednajícími Ing. Milanem Matzenauerem, členem představenstva a Ing. Michalem Nebeským, členem představenstva a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem


591/21 RM 11

Havarijní stav podlahy tělocvičny Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace


Rada města



schvaluje


a)
v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Střediska volného času, Opava, PO výměnu parketové podlahy tělocvičny v hodnotě 296.894,00 Kč vč. DPH z investičního fondu PO



  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/156 



ve  výdajích – odbor FARO



ba)
Středisko volného času – oprava podlahy




(3421,5331,0000000,0030,0001002000039)
 + 229.894,00 Kč







bb)
Rezerva – havarijní fond




(6409,5901,0000000,0020,0002998000000)
- 229.894,00 Kč



592/21 RM 11

Stavební úpravy Mateřské školy Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace


Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/157



ve výdajích – odbor FARO




Navýšení investičního fondu -  MŠ 17.listopadu – stavební úpravy pavilonu




(3113,6351,0000000,0030,0001002000012)
 + 2.575.578,00 Kč
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Rezerva FARO




(6409,5901,0000000,0020,0002996000000)
       - 2.575.578,00 Kč






b)
v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace  Mateřská škola Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace 
stavební úpravu pavilonu v hodnotě 2.486.778,00 Kč vč. DPH z investičního fondu příspěvkové organizace
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Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/158



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Jižní obchvat – Hradecká – Těšínská




(RM 2771/79 RM 10  z 8/6)




(2212,6121,00000022,0220,0007921000000)
 +      950.386,10 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007921000000)
 +   2.829.405,90 Kč



(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-   3.779.792,00 Kč







ab)
Malé Hoštice – splašková kanalizace




(RM 2873/83 RM 10  z 17/8)



neuznatelné 
(2321,6121,00000000,0220,0007766000000)
 +    654.378,65 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 -    654.378,65 Kč







ac)
Malé Hoštice – splašková kanalizace




(úprava položky)



uznatelné 
(2321,6121,00000011,0220,0007766000000)
 -    407.400,00 Kč


uznatelné 
(2321,6122,00000011,0220,0007766000000)
 +    407.400,00 Kč







ad)
Podvihov – dešťová kanalizace – 
ul. V Loukách - PD




(objednávka)




(2321,6121,00000000,0220,0007829000000)
 +        78.000,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-        78.000,00 Kč






  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/159



ve příjmech – odbor finanční a rozpočtový 




Předpokládaná výše podílu modifikované platby (Úřad Regionální rady MSK) 




Kulturní dům Na Rybníčku



231 0000
(0000,4223,00000030,0020,0007697000000)
 + 13.106.260,67 Kč
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ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Kulturní dům Na Rybníčku



231 0000
(3429,6121,00000030,0220,0007697000000)
 + 13.106.260,67 Kč


231 0000
(3429,6121,00000022,0220,0007697000000)
+.13.861.353,89 Kč


231 0000
(3429,5171,00000022,0220,0007697000000)
+ 1.812.152,76 Kč


231 0800
(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 15.673.506,65 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2011/160



ve příjmech – odbor finanční a rozpočtový 




Předpokládaná výše podílu modifikované platby (Úřad Regionální rady MSK)




Dům umění – Dominikánský klášter



231 0000
(0000,4223,00000030,0020,0007814000000)
+ 20.409.341,31 Kč


231 0000
(0000,4123,00000030,0020,0007814000000)
+ 3.999.207,63 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Dům umění – Dominikánský klášter



231 0000
(3322,6121,00000030,0220,0007814000000)
+ 20.409.341,31 Kč


231 0000
(3322,5171,00000030,0220,0007814000000)
+ 3.999.207,63 Kč


231 0000
(3322,6121,00000022,0220,0007814000000)
+ 4.249.350,09 Kč


231 0000
(3322,6122,00000022,0220,0007814000000)
+ 100.548,00 Kč


231 0000
(3322,5171,00000022,0220,0007814000000)
+ 832.659,57 Kč


231 0800
(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 5 182.557,66 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2011/161



ve příjmech – odbor finanční a rozpočtový 




Předpokládaná výše podílu modifikované platby (Úřad Regionální rady MSK)




Cyklistická stezka č. 55 – Slezská magistrála



231 0000 
(0000,4223,00000030,0020,0007959000000)
+  10.892.958,17 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Cyklistická stezka č. 55 – Slezská magistrála



231 0000
(2219,6121,00000030,0220,0007959000000)
+  10.892.958,17 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2011/162



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence pozemků




Severní obchvat – východní část výkupy pozemků




(3639,6130,00000014,0052,0001079000000)
+ 152.570,00 Kč








- odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO – úvěr 400 mil.




(6409,5901,00000014,0020,0002996000000)
- 152.570,00 Kč
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f)
Rozpočtové opatření č. 2011/163



v příjmech – ostatní neinvestiční přijaté transfery 




od krajů



15% SR
(0000,4122,32100015,0020,0002442000000)
+ 13.500,00 Kč


85% SR
(0000,4122,32500015,0020,0002442000000)
+ 76.500,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




Projekt „Otvíráme bránu jazyků“



15% SR
(3113,5021,32100015,0030,0002442000000)
+ 13.500,00 Kč


85% SR
(3113,5021,32500015,0030,0002442000000)
+ 76.500,00 Kč



(3113,5901,00000020,0030,0002442000000)
- 90.000,00 Kč








finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 90.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2011/164



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000023)
+ 174.364,38 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000023)
+ 988.064,82 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Ilji Hurníka, Ochranova 6, Opava




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




projekt „Modernizace vzdělávání na základní školení*




(3113,5336,32133123,0030,0001002000023)
+ 174.364,38 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000023)
+ 988.064,82 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2011/165



ve výdajích – kancelář tajemníka




OP Lidské zdroje a zaměstnanost




Projekt „ Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro SMO




(6171,5901,00000000,0192,0002557000000)
+ 282.395,70 Kč








služby, školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0192,0000000000000)
- 282.395,70 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2011/166



ve výdajích – kancelář tajemníka




OP Lidské zdroje a zaměstnanost




Projekt „ Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro SMO




mandátní sml. PID MMOPP002VUM9




(6171,5166,00000000,0194,0002557000000)
             + 25.000,00 Kč



(6171,5901,00000000,0192,0002557000000)
- 25.000,00 Kč 
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j)
Rozpočtové opatření č. 2011/167



ve výdajích – odbor majetku města




Městské lesy Opava – lesnický audit




(1039,5169,00000000,0050,0000000000037)
 + 96.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 96.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2011/168



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




rezerva odboru




(3639,5901,00000000,0140,0000000000000)
- 1.800,- Kč








nákup kolků




(6171,5362,00000000,0140,0000000000000)
+ 1.800,- Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2011/169



v příjmech – Kancelář primátora




příjmy z kulturních akcí




(3399,2111,00000000,0120,0009358000000)
+ 27.600,00 Kč







ve výdajích – Kancelář primátora




akce města




(3399,5169,00000000,0120,0001056000000)
+ 27.600,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2011/170



ve výdajích – Kancelář primátora




ediční činnost




(3319,5169,00000000,0120,0002514000000)
- 10.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




ediční činnost – ost. osobní výdaje




(3319,5021,00000000,0192,0002514000000)
+ 10.000,00 Kč






  n)
Rozpočtové opatření č. 2011/171



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




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







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




neplánované platby – chemické rozbory




(2321,5169,00000000,0050,0001029000000)
+ 20.000,00 Kč
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  o)
Rozpočtové opatření č. 2011/172



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




neplánované platby – opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
- 4.678,00 Kč








neplánované platby – opravy a udržování – péče o veř. zeleň




(3745,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 4.678,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2011/173



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického 




plánování




projekt REPAIR




(3613,5901,00000000,0140,0002443000000)
- 20.000,00 Kč








odbor školství




tělovýchovné akce




nákup ostatních služeb




(3419,5169,00000000,0030,0002502000000)
+ 20.000,00 Kč






  q)
Rozpočtové opatření č. 2011/174



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Odvod za porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,38588505,0220,0007814000000)
 + 44.082,34 Kč



(6409,5363,38188501,0220,0007814000000)
+ 3.889,61 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 47.971,95 Kč






2.
bere na vědomí


Rozhodnutí o odvodu za porušení rozpočtové kázně  platební výměr na penále za porušení rozpočtové kázně k projektu „Dům umění – Dominikánský klášter“



3.
ukládá



primátorovi Statutárního města Opavy požádat Regionální radu soudržnosti Moravskoslezsko o prominutí penále za porušení rozpočtové kázně


4.
schvaluje penále za porušení rozpočtové kázně

  
Rozpočtové opatření č. 2011/175



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Penále za  porušení rozpočtové kázně




(6409,5363,00000000,0020,0007814000000)
 + 4.220,00 Kč








Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 4.220,00 Kč
594/21 RM 11

Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci sdružení 4STREET se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ 22868127, na podporu projektu Hudební zkušebna pro mládež ve výši 40.000,00 Kč 


b)
finanční dotaci VOKD a.s.se sídlem Nákladní 1/317, 702 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 47675853, na náklady související s vydáním publikace o rekonstrukci Domu umění, ve výši 10.000,00 Kč 

 

2.
neschvaluje


finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, na náklady související s účastí na Evropském poháru družstva juniorů Sokola Opava, pro předložení zastupitelstvu města   
 

3.
nepřijala usnesení


k finanční dotaci HC Slezan Opava, a.s. se sídlem Holasická 1154/2,       747 05  Opava-Kateřinky, IČ  25845802, na náklady za pronájem haly v Kravařích, ve výši  450.000,00 Kč  pro předložení zastupitelstvu města

595/21 RM 11

Splátka překlenovacího úvěru KB a.s.


Rada města


1.
schvaluje 



v případě nepřipsání platby dotačního titulu na účet SMO  na akci „Zlepšení technických podmínek Slezského divadla v Opavě“ splátku překlenovacího úvěru dle Smlouvy o úvěru s Komerční bankou a.s. refinancováním z úvěrového rámce dle Smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou a.s.


 
Rozpočtové opatření č. 2011/176



1. Snížení čerpání překlenovacího úvěru o nevyčerpanou částku



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Přijetí  překlenovacího úvěru




(0000,8113,00000013,0020,0009969000000)
 - 14.434.859,11 Kč



Splátka překlenovacího úvěru




(0000,8114,00000022,0020,0009969000000)
+ 14.434.859,11 Kč







2. Převedení nevyčerpané částky investic z překlenovacího úvěru na úvěrový rámec



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Investiční akce




(6409,6121,00000013,0220,0009969000000)
- 14.434.859,11 Kč 



(6409,6121,00000022,0220,0009968000000) 
+ 14.434.859,11 Kč
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3. „Vyčištění“ investičních akcí od ÚZ 13 – překlenovací úvěr a převedení na UZ 22 – úvěrový rámec



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Kulturní dům Na Rybníčku




(3429,6121,00000013,0220,0007697000000)
- 9.141.968,35 Kč



Dům umění – Dominikánský klášter




(3322,5171,00000013,0220,0007814000000)
- 551.473,97 Kč



(3322,6121,00000013,0220,0007814000000)
- 2.126.963,77 Kč



Tyršův stadion




(3412,6121,00000013,0220,0007895000000)
- 12.540.142,00 Kč



Zlepšení technických podmínek Slezského divadla




(3322,6121,00000013,0220,0007757000000)
- 27.412.842,00 Kč



(3322,6122,00000013,0220,0007757000000)
- 22.395.214,80 Kč



(3322,5171,00000013,0220,0007757000000)
-   1.396.536,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Kulturní dům Na Rybníčku




(3429,6121,00000022,0220,0007697000000)
+ 9.141.968,35 Kč



Dům umění – Dominikánský klášter




(3322,5171,00000022,0220,0007814000000)
+ 551.473,97 Kč



(3322,6121,00000022,0220,0007814000000)
+ 2.126.963,77 Kč



Tyršův stadion




(3412,6121,00000022,0220,0007895000000)
+ 12.540.142,00 Kč



Zlepšení technických podmínek Slezského divadla




(3322,6121,00000022,0220,0007757000000)
+ 27.412.842,00 Kč



(3322,6122,00000022,0220,0007757000000)
+ 22.395.214,80 Kč



(3322,5171,00000022,0220,0007757000000)
+ 1.396.536,00 Kč









2.
bere na vědomí 



V případě připsání platby na účet SMO dotačního titulu na akci „Zlepšení technických podmínek Slezského divadla v Opavě“ v předpokládané výši 38.905.235,72 Kč splátku překlenovacího úvěru dle Smlouvy o úvěru s Komerční bankou a.s. financováním dotačního titulu, vlastními zdroji    a refinancováním z úvěrového rámce dle Smlouvy o úvěru s Československou obchodní bankou a.s.


3.
ukládá



odboru finančnímu a rozpočtovému po přijetí finanční částky dotace na nejbližším zasedání RMO předložit rozpočtové krytí dle skutečnosti ke schválení
T: nejbližší zasedání RMO po připsání finanční částky dotace na účet SMO 
Z: Ing. Drössler, vedoucí odb. FaRO





596/21 RM 11

Přezkum hospodaření Statutárního města Opavy za rok 2011

Rada města



schvaluje



smlouvu (MMOPP00CXRCS) mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DANEPO s.r.o. se sídlem Masarykova třída 334/20, 746 01 Opava, IČ 25359509, zastoupenou Ing, Pomněnem Ondřejem, jednatelem, na přezkum hospodaření Statutárního města Opavy za rok 2011, ve výši 300.000,00 Kč bez DPH



597/21 RM 11

„Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2011“

Rada města



schvaluje



plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2011


598/21 RM 11

Zřízení 1 pracovního místa v rámci VPP spolufinancovaného za státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu

Rada města



schvaluje


a)
zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1.9.2011 do 29.2.2012 na MČ Komárov


b)
dohodu o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č.OPA-VL-14/2011/č.projektu CZ/1.04/2.1.00/03.00001 (MMOPP00CXRG8) 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. 2011/177



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijatá dotace  z Úřadu práce v Opavě




na krytí mezd  + odvodů v rámci veřejně




prospěšných prací



85% EU
(0000,4116,33513234,0020,0002520000080)
+ 22.950,00 Kč


15% EU
(0000,4116,33113234,0020,0002520000080)
+ 4.050,00 Kč
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ve výdajích – MČ Komárov




veřejně prospěšné práce - platy



85% EU
(3639,5011,33513234,0800,0002520000000)
+ 17.127,00 Kč


15% EU
(3639,5011,33113234,0800,0002520000000)
+ 3.022,00 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85% EU
(3639,5031,33513234,0800,0002520000000)
+ 4.282,00 Kč


15% EU
(3639,5031,33113234,0800,0002520000000)
+ 756,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85% EU
(3639,5032,33513234,0800,0002520000000)
+ 1.541,00 Kč


15% EU
(3639,5032,33113234,0800,0002520000000)
+ 272,00 Kč


599/21 RM 11

Zrušení Směrnice k provádění inventarizace majetku města

Rada města


1.
ruší



Směrnici k provádění inventarizace majetku města, schválené radou dne 15.8.2000 ke dni 31.8.2011


2.
ukládá


tajemníkovi MMO zpracovat a vydat novou směrnici dle nové právní úpravy  prováděcí vyhlášky č. 270/2010 Sb., o inventarizaci majetku a závazků k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 
Z: tajemní JUDr. Tomáš Elis
T: 31.8.2011


600/21 RM 11

Smlouva o výpůjčce nebytových prostor

Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce nebytových prostor (MMOPP00BYOWP),
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 se sídlem Těšínská 71, 
746 01 Opava, IČ 64618188 a Slezským gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava, IČ 47813075 jednající Ing. Miladou Pazderníkovou, ředitelkou školy







601/21 RM 11

Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství


Rada města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností od 15.10.2011 pro předložení zastupitelstvu města 




602/21 RM 11

Vyhrazená parkovací místa

Rada města


1.
schvaluje


a)
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro pana Jiřího Lojáska, Antonína Sovy 27, Opava na ulici Antonína Sovy bezplatně pro ZTP/P

b)
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro pana Marka Bolackého, Mařádkova 16, Opava na ulici Mařádkova bezplatně pro ZTP

c)
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro paní Annu Golkovou, Hlavní 130, 747 06  Opava na ulici Hlavní bezplatně pro ZTP

d)
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro paní Nikolu Nevoránkovou, Rolnická 34, 747 05  Opava na ulici Rolnická bezplatně pro ZTP

e)
zřízení vyhrazeného parkovacího místa pro paní Šárku Mosnou, Pekařská 51, Opava na ulici Na Nábřeží bezplatně pro ZTP




2.
neschvaluje



zřízení 5 vyhrazených parkovacích míst pro Ing. Marcela Wittka, Tylova 434, Velké Hoštice na ulici Veleslavínova za úplatu 10 000,00 Kč ročně za jedno parkovací místo dle OZV č. 8/2010



















603/21 RM 11

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

Rada města



schvaluje


a) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYN0C) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY s.r.o., 
se sídlem Zacpalova 27, 746 01Opava, IČ: 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č. 2980, 2184/5, 2977 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, 
ul. Železničářská, smyčka kVN, IV-12-8004005“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH v platné výši

b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYN17) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Stanislavem Rychtářem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 3063/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Komárovská, rozšíření kabelu NN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH v platné výši


c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMLM) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Stanislavem Rychtářem
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemcích parc.č. 1985/22, 1985/229 v k.ú. Kateřinky u Opavy
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, U Dráhy, rozšíření kabelu NN“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 37.600,00 Kč + DPH v platné výši


d) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYN93) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 2929/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava-Kylešovice, ul. Rybníky, Bc. Mateciucová, rozšíření kNN, 
IV-12-8005394“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1500,00 Kč + DPH v platné výši

603/21 RM 11

e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMO7) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY s.r.o. se sídlem Zacpalova 27, 746 01 Opava, 
IČ: 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2875/12 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Opava, Těšínská, Nejčí, rozšíření kNN, IV-12-8006185“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


f) 
dodatek č. 1 (MMOPP00BYMH6) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP008D49S) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1366 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Přípojka NN pro parc.č. 1360/3, Opava-Kylešovice, stavebník p. Kačena“ 


g)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMTI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Českým zahrádkářským svazem, základní organizací Opava – město, se sídlem Olomoucká 30,  746 01 Opava, IČ: 70944695, zastoupenou Lubomírem Fišerem, předsedou pro umístění podzemního vodovodního vedení v pozemcích parc.č. 2123/34, 2123/1, 2948/5, 2090/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Rozvod vody v zahrádkářské osadě Za vodárnou 3“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH v platné výši


h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP5A8) mezi společností OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí č.p. 283, 746 01 Opava, část Opava-město, IČ: 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou 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 podzemního vedení elektro kabelu veřejného osvětlení v pozemku parc.č. st. 1495 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Vnitroblok ul. Ratibořská – Holasická – Grudova v Opavě“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH v platné výši


i) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP59D) mezi Rozvojem, stavebním bytovým družstvem, se sídlem U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 0053104, zastoupenou Radovanem Peterkou, předsedou představenstva a Pavlem Kubálkem, členem představenstva 
a Petrou Grabiášovou, bytem Antonína Sovy 41, 747 05 Opava-Kateřinky a Karlem Helfertem, bytem Antonína Sovy 41, 747 05 Opava-Kateřinky 
a Mgr. Danuší Honigovou, bytem U Lučního mlýna 39, 747 05 Opava-Kateřinky a Bc. Kateřinou Janků, bytem Pod Vinicí č.p. 211, 250 70 Postřižín a Mgr. Pavlou Janků, bytem Zeyerova 4, 747 05 Opava-Kateřinky a Denisou Jonesovou, bytem Janská 6, 746 01 Opava a Ing. Ivanem Káňou, bytem Hobzíkova 34, 746 01 Opava a SJM Milanem Kirschnerem 
a Ing. Ivanou Kirschnerovou, oba bytem Antonína Sovy 41, 747 05 Opava-Kateřinky a SJM Ing. Petrem Koščákem a Ing. Jitkou Koščákovou, oba bytem Raškova 11, 747 05 Opava-Kateřinky a Martinem Krádlem, bytem Palackého 7a, 746 01 Opava a SJM Jiřím Mikulcem a Olgou Mikulcovou, oba bytem Antonína Sovy 41, 747 05 Opava-Kateřinky a Michalem Patrmanem, bytem Liptovská 2, 747 06 Opava-Kylešovice a Davidem Šimečkem, bytem Antonína Sovy 41, 747 05 Opava-Kateřinky a SJM Janem Vehovským a Bronislavou Vehovskou, oba bytem Antonína Sovy 41, 747 05 Opava-Kateřinky a Martinem Wilczkem, bytem Antonína Sovy 41, 747 05 Opava-Kateřinky a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení elektro kabelu veřejného osvětlení v pozemku parc.č. st. 2363 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Vnitroblok ul. Antonína Sovy“ za bezúplatné zřízení věcného břemene


j) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYN5N) mezi Rozvojem, stavebním bytovým družstvem, se sídlem U Cukrovaru 1282/9, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 0053104, zastoupenou Radovanem Peterkou, předsedou představenstva a Pavlem Kubálkem, členem představenstva 
a SJM Lubomírem Bajgarem a Ivetou Bajgarovou, oba bytem Antonína Sovy 15, 747 05 Opava-Kateřinky a  Do Minh Tanem, bytem Antonína Sovy 15, 747 05 Opava-Kateřinky a SJM Jeronýmem Foltýnem a Márií Foltýnovou, oba bytem Antonína Sovy 17, 747 05 Opava-Kateřinky a SJM JUDr. Ing. Miroslavem Kolbachem a MUDr. Valentinou Kolbach, oba bytem Antonína Sovy 17, 747 05 Opava-Kateřinky SJM Janem Schröterem 
a Evou Schröterovou, oba bytem Antonína Sovy 15, 747 05 Opava-Kateřinky a Ing. Jitkou Urbánkovou, bytem Antonína Sovy 17, 747 05 Opava-Kateřinky a  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení elektro kabelu veřejného osvětlení v pozemcích parc.č. st. 2376 a parc.č. st. 2377 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Vnitroblok ul. Antonína Sovy“ za bezúplatné zřízení věcného břemene


k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYN22) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Jaroslavem Horákem, bytem Dolní náměstí 18, 746 01 Opava a Petrou Horákovou, bytem U Hřbitova 7, 747 06 Opava-Kylešovice pro umístění podzemního vedení přípojky vody v pozemku parc.č. 1837/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Rodinný dům na pozemku parc.č. 359/2 v katastrálním území Kylešovice“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH v platné výši


l) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00BYMMH) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 1, 657 02 Brno, IČ: 27935311, zastoupenou Ing. Jaroslavem Baronem, vedoucím přípravy staveb Ostrava a Romanem Šťastným, vedoucím výstavby sítí Ostrava, pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 2959/2 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "REKO MS Opava, nám. Republiky“ 
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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m)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLRZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Plynární 3, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, technikem správy nemovitého majetku a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, 
IČ: 00095711, zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 2592/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: 
"Přeložka silnice II/461 v Opavě – Jižní obchvat“, stavebního objektu C 502 – Přeložka VTL plynovodu DN 200 č. 653 014 – Obchvat Opavy 
v km 1,060“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH v platné výši


n)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMP2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Alešem Pavlorkem, bytem Vrbova 8, 747 06 Opava-Kylešovice a Zuzanou Vavrlovou, bytem Liptovská 8, 747 06 Opava-Kylešovice pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace a sjezdu na pozemku parc.č. 1842/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Rodinný dům na pozemku parc.č. 2607/8 v katastrálním území Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou platnými Zásadami  k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 


o) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYN3X) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Miroslavem Zedkem a Hanou Zedkovou, oba bytem Popská 8, 746 01 Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 596 v k.ú. Opava-Město pro stavbu: "Stavební úpravy bytového domu na pozemku parc.č. 236 v katastrálním území Opava-Město“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou platnými Zásadami  k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

p) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMQX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Petrem Noháčkem a Bc. Veronikou Noháčkovou, oba bytem Bílovecká 56, 747 06 Opava-Kylešovice pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky 
do pozemku parc.č. 1816 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Rodinný domek, k.ú. Kylešovice, parc.č. 1555, 1556“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou platnými Zásadami  k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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q)
smlouvu o podmínkách provedení stavby a podmínkách jejího následného provozu, (MMOPP00BYMXY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem, pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu a napojovacích míst 5 ks stávajících vodovodních přípojek do pozemku parc.č. 586/1 v k.ú. Opava-Město pro stavbu: "Opava, ul. Pekařská – rekonstrukce vodovodního řadu“

r) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMI1) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pavlem Hříbkem, bytem Popská 7, 746 01 Opava a Karin Hříbkovou, bytem 
Na Lúčky 515, 747 57 Slavkov pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 2431/1 v k.ú. kateřinky u Opavy a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 405/37 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: 
"14 bytových jednotek na pozemcích parc.č. st. 1983, st. 2361 v kat. území Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou platnými Zásadami  k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


s)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMGB) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Markem Čechem a Markétou Čechovou, oba bytem Jamnická 10, 746 01 Opava-Vlaštovičky pro umístění umístění sjezdu na pozemku parc.č. 154/2 v k.ú. Vlaštovičky pro stavbu: "Zřízení sjezdu k pozemku parc.č. 177 v kat. území Vlaštovičky“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou platnými Zásadami  k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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Smlouva o výpůjčce s TSO s.r.o.

Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce, (MMOPP00BYMDQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 
746 01 Opava, IČ 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti týkající se výpůjčky části pozemku parc.č. 875/60, ostatní plocha, parc.č. 875/50, ostatní plocha, 875/63, ostatní plocha                   v katastrálním území Kylešovice pro provozování sběrného místa odpadů na ul. Bílovecká 
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Kulturní komise Rady Statutárního města Opavy – rezignace člena

Rada města



bere na vědomí 



rezignaci pana Ondřeje Hložka na funkci člena Kulturní komise Rady statutárního města Opavy ke dni 01.08.2011
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Výpověď Smlouvy o poskytování veterinárních služeb včetně Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4


Rada města



odročuje



projednání výpovědi  smlouvy, (MMOPP0028M2W), včetně Dodatku č. 1, (MMOPP008XYIH), Dodatku č. 2, (MMOPP008XYJC), Dodatku č. 3, (MMOPP008XY8V) a Dodatku č. 4, (MMOPP0095756), uzavřené mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města a MVDr. Martinem Štěrbou – veterinárním lékařem se sídlem Rooseveltova 1239/32, 746 01 Opava, IČ 12694916, jednající MVDr. Martin Štěrba
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o provádění údržby pískovišť a Dodatek č. 2          ke Smlouvě o provádění deratizace a úkonů s tím souvisejících


Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 1 ke smlouvě, (MMOP00D8UXU) ze dne 23.06.2011 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností GRIGAR, s.r.o. se sídlem U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ 25826638 zastoupenou Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem


b)
dodatek č. 2 ke smlouvě, (MMOPP006K5PS) ze dne 20.05.2009 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DERATEX, spol. s r.o. se sídlem Mladcova  91, 760 01 Zlín, IČ 18810624, zastoupenou Dr. Oldřichem Bubrinkou, jednatelem








608/21 RM 11

Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 143/2011/PRI (MMOPP009BOH1) pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele mezi Statutárním městem Opava a Ing. arch. Jiřím Horákem, Dostojevského 26, 746 01 Opava, IČ: 12122173, DIČ: CZ6109131028 na zakázku malého rozsahu „MŠ 17. listopadu“ za cenu nejvýše přípustnou  136.000,00 Kč 
bez DPH (163.200,00 Kč vč. DPH)




b)
Rozpočtové opatření č. 2011/178



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
MŠ 17. listopadu - PD




(3111,6121,00000,0220,0007754000000) 
      +     163.200,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -     163.200,00 Kč



609/21 RM 11

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

Rada města


1.
schvaluje


a)
změnu účelového určení části dotace poskytnuté Armádě spásy v ČR, 
IČ 40613411, na poskytování sociálních služeb na rok 2011 (část dotace 
ve výši 30.000,00 Kč - ze služby noclehárna na sociální službu azylový dům zařízení Armády spásy v ČR, Azylový dům pro matky s dětmi)




b)
dodatek č. 1 MMOPP007K8GZ ke smlouvě MMOPP007K3CI mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13-Stodůlky, IČ 40613411, zastoupenou Michaelem Raymondem Stannettem, národním velitelem


pro předložení zastupitelstvu města

2.
neschvaluje



finanční dotaci občanskému sdružení Ekipa se sídlem Kylešovská 818/26, 746 01 Opava, IČ 22848614, ve výši 50.000,00 Kč na sociální službu chráněné bydlení






610/21 RM 11

Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23.05.2007 – cyklostezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava

Rada města



schvaluje



dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo (MMOPP00D7DKB) uzavřené dne 23.05.2007 mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností DHV CR, spol. s r. o., se sídlem Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8, zastoupenou Ing. Radimem Gillem, jednatelem


611/21 RM 11

Kupní smlouva – prodej automobilu

Rada města



schvaluje


a)
kupní smlouvu MMOPP006MQSK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou PAKARKLA, UAB se sídlem Gariünai Street 71, LT-02300, Vilnius, Litevská republika, IČ 302342710,   zastoupená    p. Dovile Śvilpiéne,  ředitelem firmy


  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/179



v příjmech – kancelář tajemníka, odd.HS




prodej automobilu




(6112,3113,00000000,0191,0009398000000)
+61.800,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+61.800,00 Kč


612/21 RM 11

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1858/11, 2790/1 v k.ú. Kylešovice pro realizaci stavby „Opava, U Hřiště, Tesárek,
3 RD, rozš. kNN, IV-12-8006491“  


b)
umístění vodovodního řadu do pozemků parc.č. 594, 595, 581/1 v k.ú. Opava – Město pro realizaci stavby „Opava, ul. Beethovenova – rekonstrukce vodovodního řadu“ 




613/21 RM 11

Smlouva o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R17J mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DELIKOMAT s.r.o. se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice Opava, IČ 63475260, zastoupenou Ing. Jaroslavem Baďurou, jednatelem a Radkem Džiubanem, jednatelem (nebytový prostor na adrese Krnovská 71B, Opava) 


614/21 RM 11

Smlouvy na zajištění pevných hlasových služeb

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o zřízení a poskytování řešení T-Mobile ProfiNet MMOPP006MQIY 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, zastoupená p. Petrem Dvořáčkem a Ing. Miroslavem Kláskem, na základě pověření


b)
smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací MMOPP006MQFD mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, zastoupená p. Michalem Kubíčkem

c)
smlouvu o poskytování Hlasového řešení MMOPP006MQG8 mezi Statutárním městem   Opava   se    sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, zastoupená p. Michalem Kubíčkem, na základě pověření














615/21 RM 11

Záměr darování – Krnovská 69

Rada města



schvaluje



záměr darování nemovitostí v části obce Předměstí, jak následuje: budova bez čp/če - stavba technického vybavení, ležící na pozemku parc. č. 2157/19 a pozemek parc. č. 2157/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 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) a dále záměr darování pozemku parc. č. 2157/17 – ostatní plocha o výměře 421 m2 v k.ú. Opava_Předměstí, dosud nezapsaný v katastru nemovitostí, označený dle geometrického plánu č. 4134-5070/2008 ze dne 17.07.2008, vyhotoveného spol. GEOPA s.r.o., se sídlem Horní náměstí 55, 746 01 Opava, IČ: 60322179, jednající Ing. Rudolfem Ťapťuchem, se souhlasem Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrálního pracoviště Opava ze dne 25.07.2008 pod č. 1271/2008, potvrzeného Ing. Dagmar Kallerovou


616/21 RM 11

Výkup nemovitostí – Malé Hoštice

Rada města



odročuje


projednání návrhu kupní smlouvy MMOPP003FFXY uzavřené mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako  kupujícím a Jiřím Felkelem, datum narození 20.02. 1955, bytem Slezská 10, 747 05 Malé Hošice jako prodávajícím – výkup nemovitostí, tzn. budovy č. p. 137, rodinný dům, ležící v části obce Malé Hoštice na pozemku parc. č. 376, dále pozemku parc. č. 376, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 686 m2    a pozemku parc. č. 377, zahrada, o výměře 84 m2 , kteréžto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí  na LV č. 132 vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava pro katastrální území Malé Hoštice, obec Opava, okres Opava, za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 1.237.130,00 Kč 


617/21 RM 11

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce  s názvem                   „ZŠ B. Němcové - tělocvična - střecha“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva


Rada města


1.
rozhodla



v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,   ve   znění   pozdějších   předpisů,  o  výběru  nabídky  uchazeče 
Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.,  se sídlem  Hradecká 14, 746 01 Opava, IČ: 633 23 524, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

617/21 RM 11

2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst.3  v tomto pořadí:
1.  Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.,  
2. SORSTAV s.r.o., 
3. KAP, s.r.o.
4. ALMA Moravia spol. s r.o.


b)
smlouvu, MMOPP009BOIW, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o.,  se sídlem  Hradecká 14, 746 01 Opava,             IČ: 633 23 524, zastoupenou Ing. Jaromírem Pekárkem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 1.554.577,00 Kč bez DPH


c)
Rozpočtové opatření č. 2011/180


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ZŠ B.Němcové – tělocvična - střecha




(3111/5171/00000/0220/0007667000000)
 + 1.865.492,40  Kč



investice




(6409/6121/00000/0220/0000000000000)
- 1.865.492,40  Kč


618/21 RM 11

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 87/2011/PRI – „Vnitroblok ul. Holasická – Grudova – Vítečkova“


Rada města


 
schvaluje 



dodatek č. 1  MMOPP009BOG6 ke smlouvě o dílo č. 87/2011/PŘI (MMOPP009BP4N) Vnitroblok ul. Holasická – Grudova - Vítečkova, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností EUROVIA CS, a.s., Národní 10,  113 19 Praha 1, IČ:45274924 , zastoupenou Ing. Tomášem Vítkem, ředitelem závodu Ostrava



619/21 RM 11

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Dětské hřiště Fügnerova 6, 8“ - zahájení zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „ Dětské hřiště Fügnerova 6, 8“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy



619/21 RM 11

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:
1.  Ing. Jana Onderková
2.  Ing. Martin Chalupski
3.  Mgr. Pavel Hrbáč
                  

b)
náhradníci:
1.  Ing. Radka Šabatková
2.  pan Rostislav Onderka
3.  Ing. Lubomír Měch


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:
1.  Mgr. Dalibor Halátek 
2.  pan Daniel Žídek
3.  Ing. Jana Onderková
4.  Ing. Martin Chalupski
5.  Ing. Karel Kovalčík


b)
náhradníci:
1.  Ing. Pavla Brady
2.  paní Jitka Měchová
3.  Ing. Radka Šabatková
4.  Ing. Renata Cvancigerová
5.  Ing. Domesová Ludmila



620/21 RM 11

Mandátní smlouva na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb odborného vzdělávání ve SMO“


Rada města



rozhodla



o uzavření mandátní smlouvy MMOPP002VUM9 na komplexní zajištění realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb odborného vzdělávání ve SMO“ se společností RECTE.CZ s. r.o., Matiční 730/3, 702 00 Ostrava, IČ: 61972690, zastoupenou : Petrem Hnízdem, jednatelem společnosti za cenu nejvýše přípustnou: 20.833,00 Kč bez DPH (25.000,00 Kč včetně DPH)








621/21 RM 11

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb odborného vzdělávání ve SMO“ – zahájení řízení


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 6 zákona                č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na služby s názvem „Poskytování služeb odborného vzdělávání ve SMO“ – v rozsahu dle Zadávací dokumentace a důvodové zprávy


b)
zveřejnit výzvu k předložení nabídek na www stránkách města, úřední desce SMO, www.esfcr.cz. a  www.recte.cz




2.
jmenuje

a)
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, kteří rovněž provedou posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona ve složení:

	JUDr. Tomáš Elis

JUDr. Monika Schlauchová
Ing. Lubomír Měch
Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková
Ing. Václav Seidler
Ing. Magda Handlosová
paní  Pavl￭na Majdanicsov￡Pavlína Majdanicsová
pan Petr Hnízda – RECTE.CZ, s.r.o.

b)
náhradníky členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, kteří rovněž provedou posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona ve složení:

	Ing. Martina Věntusová

Mgr. Antonín Binar
Mgr. Pavel Hrbáč
Mgr. Jaroslav Franta
Ing. Josef Hranec
paní Marie Kiszková
Ing. Hana Valečková
paní Jana Šenková – RECTE.CZ, s.r.o.



622/21 RM 11

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo a poskytnutí služeb vážící se k projektu „Město Opava – procesní analýza, projektové řízení, komunikace“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 ke smlouvě, (MMOPP002M16D) ze dne 23.6.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a VDI Meta – výrobní družstvo invalidů se sídlem 1. máje 670/128, 703 00 Ostrava, Vítkovice, IČ 25861808, zastoupené                 Ing. Jaroslavem Plucarem, předsedou družstva a Ctiradem Sněhotou, místopředsedou družstva

623/21 RM 11

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


Rada města



schvaluje



smlouvu 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
pro předložení zastupitelstvu města



624/21 RM 11

Porušení rozpočtové kázně dle § 28, odstavce 9 zákona č. 250/2000 Sb.         o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění


Rada města



1.
bere na vědomí



porušení rozpočtové kázně v celkové výši 50.898,00 Kč 


2.
schvaluje


prominutí odvodu a příslušné výše penále za porušení rozpočtové kázně a dle § 28, odstavce 9 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění



625/21 RM 11

Schválení darovací smlouvy Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace


Rada města




schvaluje



darování 8 ks stanů zn. Loap, typ: Skaun To1010, které jsou ve vlastnictví Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, se sídlem Ostrožná 236/46, 746 01 Opava, IČ: 75117398 a to sdružení Natura Opava – Czech Republic, se sídlem Edvarda Beneše 30, 747 05 Opava, IČ: 26546591 dle podmínek uvedených v předložené darovací smlouvě









626/21 RM 11

Projektový záměr: Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy


Rada města



schvaluje


a)
projektový záměr: Environmentálně šetrný provoz Magistrátu města Opavy


b)
dofinancování projektu ve výši 198.261,60 Kč





627/21 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 18.7.2011 do 16.08.2011  










                   prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	  v.r.                         p. Daniel Žídek   v.r.
                                     primátor			               	                                            náměstek primátora

