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Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 21. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 9. 9. 2015



Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 9. 9. 2015 se zúčastnili


Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis

Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 

Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Mgr. Antonín Binar
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná 
Bc. Jana Müllerová

Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Ing. Jana Onderková
Ing. Milena Skazíková
pí Hana Fraňková
Mgr. Renáta Mrákotová
Ing. Roman Otipka
Ing. Martina Věntusová 

Hosté
 Mgr. Petr Jordán - náměstek pro společenské a přírodní vědy Slezské zemské muzeum
žadatele o finanční dotaci: 
Ing. Čestmír Duda, starosta TJ Sokol Opava
p. Vladimír Bartík, místostarosta TJ Sokol Opava
Mgr. Zuzana Týnová, Klub deskových her Pajdulák Opava
p. Stanislav Pešát – SK PEPA CENTRUM OPAVA
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Majetkové záležitosti

Rada města


schvaluje

	
smlouvu  o nájmu pozemku (PID MMOPP00EO9M7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem 
a společnostní ZAALEX s.r.o.  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 278/13 – ostatní plocha, parc.č. 278/2 - zahrada, parc.č. 277/1 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 289/1 - zahrada, vše k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 
17.535,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


	

smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00EDTEE) 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a manžely Ing. Petrem a Martinou Kudelovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 97/28 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemců k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1267/10000), za cenu ve výši 639,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)




2.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EOAAO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a Bc. Evou Svobodovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1664 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDSZO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a MUDr. Evou Životkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1075 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   

c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EOA1X) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a Ing. Evou Klemensovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 2172/21 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   
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d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EO9ZE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a Ing. Jindřichem Pánkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 2172/266 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EOA02) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a manžely Josefem a Ivou Balarinovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1639/12 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   




3.
schvaluje


smlouvu o zřízení služebnosti (PID MMOPP00EO9DG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako povinným 
a Správou železničních dopravních cest, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava jakožto oprávněným, jejímž předmětem je zřízení služebnosti stezky a cesty k pozemku parc.č. 428/12 – ostatní plocha, k.ú. Skrochovice




4.
schvaluje


a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2575/3 – ostatní plocha,
k.ú. Kylešovice

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 242 ostatní plocha, částí pozemku parc.č. 201/2 – ostatní plocha, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 201/16 – ostatní plocha, parc.č. 201/17 – ostatní plocha, k.ú. Milostovice




5.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/162 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/79 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/26 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2542/16 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st.2005 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy
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f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st.1759 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st.1694 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy




6.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/26 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/16 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st.1759 – zastavěná plocha 
a nádvoří, a podílu o velikosti 1/14 pozemků parc.č. 1553/51 – ostatní plocha 
a parc.č. 1553/52 – ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování: 8-0-0  
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


schvaluje

	

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO9QN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely Lubošem a Bohdanou Kummerovými, panem Dušanem Hertlem a paní Amálií Hertlovou jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 
st. 914 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 24.960,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

	

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00EO9T8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a paní Anetou Zátopkovou jakožto kupující, jejímž předmětem 
je prodej pozemků parc.č. 2530/813 - zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2530/824 – zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 392.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
693/21 RM 15
2/21

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00EO8V5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely Ing. Pavlem a Marií Böhmovými, panem Lukášem Kminkem, paní Petrou Pitrašovou, manžely Martinem a Lenkou Wernerovými, panem Janem Rolederem a paní Pavlou Seidlerovou, jejímž předmětem 
je prodej pozemků parc.č. st. 880, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2058, zastavěná plocha a nádvoří, a částí pozemku parc.č. 384/5, ostatní plocha označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 384/26, ostatní plocha, parc.č. 384/27, ostatní plocha a parc.č. 384/28, ostatní plocha, 
vše k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 320.440,00 Kč (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

	

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00EDTRL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a společností Daněk Libor s.r.o., manželi Ladislavem a Dobromilou Hermanovými, paní Veronikou Holušovou, paní Lenkou Kociánovou, paní Jiřinou Müllerovou, panem Alešem Rosmanitem, paní Leonou Vyklickou jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2526 - zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2525 – zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 413.974,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

	

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00EO9WT) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a společností IBERIA TRADE s.r.o., jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 330/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 330/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Opava - Město, za kupní cenu 676.000,00 Kč, 
tj. 2.600,00  Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

f)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EDTCO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Ing. Antonínem Bachem, panem Petrem Wittasskem jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 330/1 - zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 330/3 – ostatní plocha, vše k. ú. Opava - Město, za kupní cenu 80.600,00 Kč, tj. 2.600,00  Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

g)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EDSW3), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Ing. Miroslavem a Ing. Jitkou Ševčíkovými  jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 292/10000 na pozemku parc.č. 2530/946 - zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 42,00 Kč, 
tj. 720,00  Kč/m2 (cena dle zásad)

h)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EDO5M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Martinem Gilíkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  pozemku parc.č. 2845/1 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 
52.900,00 Kč, tj. 529,00  Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)
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i)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00EDSA5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely Peterem a Petrou Bučkovými, manžely Ing. Svatoplukem a Bc. Ivanou Čechovými, paní Věrou Droppovou, manžely Ing. Stanislavem a Mgr. Hanou Kuchyňovými, paní Veronikou Kuzníkovou, panem Janem Martiníkem, paní Kateřinou Reichlovou a Ing. Kamilem Lisalem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2702/454 – ostatní plocha, k. ú. Opava - Předměstí, do podílového spoluvlastnictví kupujících 
za kupní cenu 153.786,00 Kč a pozemku parc.č. 2702/386 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Opava - Předměstí do vlastnictví Ing. Stanislava Kuchyni za kupní cenu 10.500,00 Kč (ceny dle zásad) 

j)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO8XV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1628 – orná půda, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1628/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Kylešovice, za kupní cenu 
14.400,00 Kč + DPH, tj. 1.800,00  Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)


pro předložení zastupitelstvu města


2.
schvaluje


a)
návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci (PID MMOPP00EO909) mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, zastoupenou Ing. Karolem Siwkem, ředitelem územního pracoviště Ostrava jako převodcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 732 – ostatní plocha, katastrální území Vávrovice

b)
návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení věcného práva (PID MMOPP00EOAGU) mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111, zastoupenou Ing. Karolem Siwkem, ředitelem územního pracoviště Ostrava jako převodcem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 742/16 – ostatní plocha, par.č. 742/17 – ostatní plocha, parc.č. 742/145 – ostatní plocha, parc.č. 849/3 – ostatní plocha, parc.č. 849/6 – ostatní plocha, vše katastrální území Kateřinky u Opavy


pro předložení zastupitelstvu města

3.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. t) 
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU2U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Jiřím a Šárkou Šromovými   
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku 
pod garáží parc.č. 2530/448 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad))
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4.
schvaluje 
– garážiště Otická


návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EDSV8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Mgr. Jiřím a Šárkou Šromovými a Ing. Milanem Palátem jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/448 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

5.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.8.2014 č.u. 3157/87 RM 14 bod 22) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNOP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Renatou Formánkovými 
a manžely Oldřichem Schneiderem a Annou Kuglerovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/442  
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad))


6.
schvaluje 
– garážiště Otická


návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO9PS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Jiřím a Renatou Formánkovými a paní Martou Kubincovou jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/442 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


7.
schvaluje 
– garážiště Otická

a)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO9G1) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Ing. Ondřejem a Terezou Bartošovými a manžely Pavlem a Zarachulou Mezerovými jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/440 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EDTQQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Stanislavem a Šárkou Novosadovými a panem Petrem Pšenákem jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/425 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města
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8.
schvaluje 
– garážiště Jurečkova


návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO9RI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a paní Janou Sádlovou jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2626/121 - zastavěná plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/17 pozemku parc.č. 2626/3 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.494,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

9.
schvaluje
- garážiště Komenda


návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EDSO7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Vlastimilem Petrželou  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/13 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

10.
schvaluje
- garážiště Jiráskova

a)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO9F6) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Jiřím Krčmářem  jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/93 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EDSXY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a JUDr. Martou Kožušníkovou  jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/70 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města

11.
schvaluje 
– ostatní garáže


návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO9YJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Jakubem a Kateřinou Hlavinkovými jakožto kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1497/9 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodech 1-11:  8-0-1
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12.
neschvaluje

a)
prodej pozemku parc.č. 2530/813 -  zastavěná plocha a nádvoří,  
k.ú. Opava – Předměstí, panu Ivanu Zátopkovi ml.

b)
prodej části pozemku parc.č. 384/5 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, 
Ing. Oldřichu Halfarovi

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 877/2 -  orná půda,  k.ú. Malé Hoštice

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 259/2 -  orná půda,  k.ú. Březová u Vítkova

e)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2  na cenu 300,00 Kč/m2  za prodej pozemku parc.č. 97/16 – zahrada a části pozemku parc.č. 97/17 – zahrada, 
vše k.ú. Opava – Předměstí

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1716/15 – zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-1


13.
schvaluje 


návrh souhlasného prohlášení (PID MMOPP00EDR3B) mezi Statutárním městem Opava a ČR-Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových 
ve věci vzdání se vlastnického práva k pozemkům parc.č. 2530/638-zast.pl. 
a nádvoří, parc.č. 2530/639 - zast.pl. a nádvoří, parc.č. 2530/640 - zast.pl. 
a nádvoří, parc.č. 2530/641 - zast.pl. a nádvoří a parc.č. 2530/643 - zast.pl. 
a nádvoří, vše k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 10-0-0

14.
neschvaluje

a)
návrh převodu pozemku parc.č. 2530/2 – ostatní plocha a parc.č. 2530/908 
– ostatní plocha, katastrální území Opava - Předměstí do vlastnictví Statutárního města Opavy

b)
návrh na výkup pozemků parc.č. 624/1 – ostatní plocha, parc.č. 625/1 – zahrada, parc.č. 624/2 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 625/2 – ostatní plocha, 
k.ú. Kylešovice

c)
návrh na výkup pozemku parc.č. 538/9 – orná půda, části pozemku parc.č. 538/10 – orná půda, části pozemku parc.č. 538/17 – orná půda, dle zákresu 
ve snímku katastrální mapy, k.ú. Vávrovice


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0 









694/21 RM 15
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Informace o výmazu První slezské banky a.s., v likvidaci

Rada města


bere na vědomí


informaci o výmazu První slezské banky a.s., v likvidaci, IČ 47151501, se sídlem Jánská 4, 746 01 Opava, z obchodního rejstříku, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0



695/21 RM 15
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Smlouvy o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR

Rada města


schvaluje


smlouvu, (PID MMOPP00D6VZ3), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem


Hlasování: 10-0-0



696/21 RM 15
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Smlouva o poskytnutí finančního daru

Rada města


odročuje


projednání materiálu „Smlouva o poskytnutí finančního daru“



Hlasování: 10-0-0 



697/21 RM 15
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Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „ANALÝZA AKTIV ÚŘADU“ – smlouva


Rada města


schvaluje


smlouvu, MMOPP00F7KTR, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností VIAVIS a.s., Obránců míru 237/35, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ: 25848402, zastoupenou Ing. Vladimírem Lazeckým, předsedou představenstva


Hlasování: 10-0-0


698/21 RM 15
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Smlouva č. 15234733 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí v rámci Operačního programu Životní prostředí - projekt „ZŠ Kylešovice, Opava – revitalizace“


Rada města


schvaluje


smlouvu č. 15234733 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí (MMOPP00D6TPV) mezi Státním fondem životního prostředí České republiky, se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 (korespondenční adresa: Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha 4), IČ: 00020729, zastoupený Ing. Petrem Valdmanem, ředitelem a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Martinem Vítečkem, primátorem


Hlasování: 10-0-0



699/21 RM 15
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015


Rada města


schvaluje

	

finanční dotaci organizaci Armáda spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, IČ 40613411, zastoupenou Teunis T. Scholtensem, majorem, ve výši 188.829,00 Kč


	

dodatek č. 1 (MMOPP00CFE4X) ke smlouvě, (MMOPP007K70E) ze dne 
01. 04. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a organizací Armáda spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, IČ 40613411, zastoupenou Teunis T. Scholtensem, majorem


	

Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z


ve výdajích – odbor sociálních věcí



Armáda spásy v ČR




nízkoprahové denní centrum




(4374,5222,00000000,0040,0000153230000)
 + 124.618,00 Kč



sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000153230000)
+ 64.211,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2015




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
- 188.829,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města
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d)
smlouvu, (MMOPP00CFE5S), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a organizací KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 47, 746 01 Opava, IČ 26588773, zastoupenou Janem Horákem, statutárním zástupcem, ve výši 141.771,00 Kč


e)
Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z


ve výdajích – odbor sociálních věcí



KAFIRA o.p.s. – sociální rehabilitace




(4344,5221,00000000,0040,0000160230000)
 + 141.771,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2015




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
- 141.771,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města


f)
finanční dotaci organizaci Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 260.000,00 Kč


g)
dodatek č. 1 (MMOPP00CFDX3) ke smlouvě, (MMOPP007K78A) ze dne 01.04.2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a organizací Charita Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem


h)
Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z


ve výdajích – odbor sociálních věcí



Charita Opava




pečovatelská služba




(4351,5223,00000000,0040,0000111230000)
 + 60.000,00 Kč



chráněné dílny




(4377,5223,00000000,0040,0000111230000)
 + 200.000,00 Kč



sociální rehabilitace




(4344,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 143.216,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2015




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
- 403.216,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města



neschvaluje

	
finanční dotaci organizaci Armáda spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13-Stodůlky, IČ 40613411, zastoupenou Teunis T. Scholtensem, majorem, ve výši 140.000,00 Kč


b)
finanční dotaci organizaci Armáda spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13-Stodůlky, IČ 40613411, zastoupenou Teunis T. Scholtensem, majorem, ve výši 190.000,00 Kč



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0



700/21 RM 15
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Smlouva o nájmu, Kupní smlouva

Rada města


schvaluje


upravenou smlouvu o nájmu, PID: MMOPP009XGBH, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a spolkem Kikstart, z.s. se sídlem Budišovská 238/4, 747 056 Opava - Kylešovice, IČ 04296176, zastoupeným Mgr. Vítem Grunerem, předsedou spolku (prostor na adrese Liptovská 21, Opava - Kylešovice)



Hlasování: 9-0-0


schvaluje


návrh na uzavření kupní smlouvy, PID: MMOPP009XGGS, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mgr. Markétou Valtrovou, bytem Opava (garáž na adrese Tyršova 9, Opava) pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0 



701/21 RM 15
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Rozpočtová opatření 2015

Rada města


schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2015/220


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



posudky, konzultace a revize




(3639,5169,00000000,0052,0002525000000)
   - 50.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



zpracování právní analýzy „Odkup HC Slezan do majetku Statutárního města Opavy“




(3419,5169,00000000,0050,0002525000000)
   + 50.000,00 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2015/221


v příjmech – odbor majetku města, samostatné pracoviště



náhrada vynaložených pohřebních výloh od Ministerstva pro místní rozvoj


231 0000

(3632,2324,00000000,0050,0009308000000)
+ 146.039,50 Kč
701/21 RM 15
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ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



pohřby osamělých osob




(3632,5192,00000000,0050,0000000000000)
+ 50.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0050,0002996000000)
+ 96.039,50 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2015/222


ve výdajích – odbor majetku města, Technické služby Opava, s.r.o.



nákup vánočního osvětlení a výzdoby – vánoční strom




(3631,6121,00000000,0790,0004147000000)
+ 80.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 80.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2015/223


v příjmech – městské policie



pojistné plnění




přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady




(5311,2324,00000000,0110,0009282000000)
 + 20.439,00 Kč







ve výdajích – městské policie



městský kamerový systém




opravy a udržování 




(5311,5171, 00000000,0110,0001047000000)
  +  20.439,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2015/224 


v příjmech – městské policie



pojistné plnění




přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady




(5311,2324,00000000,0110,0009282000000)
+ 14.950,00 Kč







ve výdajích – městské policie



běžný provoz




nákup materiálu jinde nezařazený




(5311,5139,00000000,0110,0000000000000)
+14.950,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2015/225


ve výdajích – odbor Kanceláře primátora samostatné pracoviště



Akční plán TO OS




všeobecný materiál




(2143,5139,00000000,0120,0002432000000)
  - 300.000,00 Kč








Rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko
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nákup ostatních služeb




(2143,5169,00000000,0120,0002424000000)
  + 200.000,00 Kč



ostatní osobní výdaje




(2143,5021,00000000,0120,0002424000000)
  + 100.000,00  Kč


Hlasování:  10-0-0



702/21 RM 15
	11/21
Schválení smluv


Rada města

1.
schvaluje

	

smlouvu, MMOPP00CWUT7, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Občanským sdružením mažoretky AMA Opava se sídlem Opavská 860/88, 747 21 Kravaře, IČ 22756035, na cestovné pro mažoretky na Mistrovství světa v Praze, ve výši 30.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWUVX, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Miroslavem Spáčilem se sídlem Antonína Sovy 1512/19, 747 05 Opava 5, IČ 11545577, náklady související s účastí šesti stepařů na Mistrovství Evropy 2015 v Praze, ve výši 15.000,00 Kč


	

Rozpočtové opatření č. 2015/226


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 45.000,00 Kč








mažoretky AMA Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000377000000)
   + 30.000,00 Kč








Miroslav Spáčil




(3419,5222,00000000,0020,0000260000000)
   + 15.000,00 Kč






2.
schvaluje


smlouvu, MMOPP00CWUXN, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 470/86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem, na nákup polohovacích elektrických lůžek včetně doplňků, pro oddělení geriatrické a doléčovací, ve výši 150.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0



703/21 RM 15
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Dotace ostatní

Rada města


schvaluje 

	

finanční dotaci panu Zdeňku Týnovi bytem Hradec nad Moravicí na Mistrovství Evropy v deskových hrách v Essenu, ve výši 10.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-0


finanční dotaci Janu Šimonovi bytem Opava, na účast v soutěži Mistrovství světa v dlouhém triatlonu  IRONMAN Hawai 2015, ve výši 15.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-0

	

finanční dotaci SK Pepa centru Opava, se sídlem U Fortny 49/10, 746 01 Opava, IČ 47814381, na náklady související s konáním 37. ročníku Grand Prix Pepa Opava, ve výši 100.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0

	

finanční dotaci SK Pepa centru Opava, se sídlem U Fortny 49/10, 746 01 Opava, IČ 47814381, na náklady související s konáním sportovního víkendu, ve výši 20.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-0


e)
finanční dotaci Moravskoslezskému kraji se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem, na investiční akci MSK – výstavba tělocvičny Zámecký okruh č. 8 Opava, ve výši 850.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Rozpočtové opatření č. 2015//Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,000000120,0020,0002996000000)
   - 850.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,000000000,0020,0002990000000
+ 850.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,000000000,0020,0002990000000)
- 850.000,00 Kč








Dotace MSK – tělocvična Zámecký okruh – investice




(3419,6342,00000120,0020,0000000000000)
   + 850.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-1






703/21 RM 15
12/21

odročuje


projednání příslibu Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, zastoupeným Ing. Čestmírem Dudou, starostou, na poskytnutí investiční dotace ve výši 5.668.000,00 Kč z rozpočtu roku 2016



Hlasování: 10-0-0




704/21 RM 15
13/21
Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – nástavba a stavební úpravy objektu garáže včetně stavby přístřešku – doplnění


Rada města


bere na vědomí


informaci o veřejné zakázce na nástavbu a stavební úpravy objektu garáže včetně stavby přístřešku Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice - příspěvková organizace


Hlasování: 10-0-0




705/21 RM 15
14/21
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města


schvaluje


smlouvu č. 37/2015/PRI (MMOPP00GGOM8) o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupenou Ing. Stanislavem Nevrtalem, supervizorem pro výstavbu sítě Morava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města v rámci akce „Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice“ 


Hlasování: 10-0-0










706/21 RM 15
15/21
Smlouva o poskytnutí jazykové výuky ve školním roce 2015/2016

Rada města

1.
schvaluje


smlouvu o poskytnutí jazykové výuky ve školním roce 2015/2016 (MMOPP00ERUOR) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným JUDr. Tomášem Elisem, tajemníkem a Mgr. Markétou Johnovou, Ph.D., Nový Malín 682, 788 03, 
IČ: 73235334

2.
zmocňuje


tajemníka Magistrátu města Opavy JUDr. Tomáše Elise k podpisu smlouvy 
o poskytnutí jazykové výuky ve školním roce 2015/2016 dle bodu 1 tohoto usnesení


Hlasování: 10-0-0




707/21 RM 15
16/21
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2015/PŘI – „SFC – víceúčelová hala a hřiště“

Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGOHX) ke Smlouvě (MMOPP00GGP5E) ze dne 13. 05. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností FEMONT OPAVA s.r.o., se sídlem Vávrovická 274/90, Vávrovice, 747 73 Opava, IČ: 47154918, zastoupenou panem Pavlem Schreiberem, jednatelem společnosti,
pro předložení zastupitelstvu města
- cena díla dle smlouvy				    29.200.000,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                -  723.284,55 Kč
- celková cena					    28.476.715,45 Kč
- DPH 21%				                  5.980.110,24 Kč
- nová cena celkem s DPH                                   34.456.825,69 Kč



Hlasování: 10-0-0











708/21 RM 15
17/21
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 30/2014/PŘI – „Rekonstrukce ul. Gudrichova“

Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGOF7) ke smlouvě, (MMOPP009TBG7) ze dne
22. 09. 2014 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov,
IČ: 60838744, zastoupenou Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ
a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblast Východ
pro předložení zastupitelstvu města
- cena díla dle smlouvy				       20.789.397,24 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                  - 250.084,31 Kč
- celková cena					       20.539.312,93 Kč
- DPH 21%					         4.313.255,72 Kč
- nová cena celkem s DPH			       24.852.568,65 Kč



Hlasování: 10-0-0




709/21 RM 15
18/21
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 15/2015/PŘI – „Park Sv. Hedviky“

Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGOG2) ke smlouvě, (MMOPP00GGPAP) ze dne 06. 05. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 64610225, zastoupenou Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva 
pro předložení zastupitelstvu města
- cena díla dle smlouvy				          5.695.022,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                   - 471.506,40  Kč
- celková cena					           5.223.515,60 Kč
- DPH 21%					           1.096.938,28 Kč
- nová cena celkem s DPH			           6.320.453,88 Kč



Hlasování: 10-0-0








710/21 RM 15
19/21
Rámcová smlouva o spolupráci na realizaci stálé expozice o historii města Opavy v Obecním domě


Rada města


schvaluje

a)
rámcovou smlouvu o spolupráci na realizaci stálé expozice o historii města Opavy v Obecním domě (MMOPP00FHMSW), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským zemským muzeem, příspěvkovou organizací, se sídlem Nádražní okruh 31, 746 01, Opava, 
IČ 00100595, zastoupeným Mgr. Janou Horákovou



pro předložení zastupitelstvu města 


b)
Rozpočtové opatření č. 2015/227


ve výdajích – odbor kancelář primátora


	

(Propagace města) 




(2141, 5169, 00000000, 0120, 0002515000000)
   + 11.0000,00 Kč


	

(Ediční činnost) 




(3319, 5139, 00000000, 0120, 000251400000)
   - 5.000,00 Kč


	

(Rozvoj služeb Městského informačního centra) 




(2143, 5169, 00000000, 0120, 0001042000000)
   - 6.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0




711/21 RM 15
20/21
Smlouva o dílo na tisk nástěnného a stolního kalendáře na rok 2016

Rada města


schvaluje


smlouvu o dílo na tisk nástěnného a stolního kalendáře, (MMOPP00EPZ60), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností BÍLÝ MEDVĚD PUBLIC RELATIONS, s.r.o., Roubalova 476/36a, 602 00 Brno, IČ 64511324, zastoupenou Pavlou Střechovou, jednatelkou


Hlasování: 10-0-0










712/21 RM 15
22/21
Prodej nebytového prostoru náměstí Svaté Hedviky 23

Rada města


schvaluje


Smlouvu o převodu vlastnictví nebytové jednotky, (MMOPP00EIPAX), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ondřejem Štencelem, Milanem Holým, Věrou Víchovou, Františkem Šípem, Irenou Baránkovou, Evou Jenčovou, Ladislavem Řehákem, Alenou Řehákovou, manžely Pavlem Killiánem a Alenou Killiánovou, Kamilou Heppovou, Janou Sosíkovou, Irenou Gureckou, Radimem Kušem, manžely Lenkou Machů a Lubomírem Machů, Zdenkou Vargovou, manžely Máriou Hanušovou a Rudolfem Hanušem, Petrem Rychlým, Štěpánkou Musilovou, pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 10-0-0




713/21 RM 15
23/21
Návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 21. 9. 2015


Rada města


schvaluje


upravený návrh programu 9. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 21. září 2015 



Hlasování: 10-0-0





714/21 RM 15
24/21
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 10-0-0






715/21 RM 15
25/21
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 26. 08. 2015              do 03. 09. 2015


Hlasování: 10-0-0



716/21 RM 15
29/21
Žádosti o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015

Rada města


doporučuje zastupitelstvu

	

neměnit přílohu č. 1 s názvem „Určení veřejně přístupných míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her“ k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her na základě žádosti o rozšíření OZV 3/2015 ze dne 1.6.2015 podané společností AUTO GAMES a. s., IČ: 25544608, Praha Modřany, V potočkách 1020/6


	

neměnit přílohu č. 1 s názvem „Určení veřejně přístupných míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her“ k obecně závazné vyhlášce č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her na základě žádosti o provozování loterijních zařízení ze dne 22.6.2015 podané Miroslavem Kupkou, provozovatelem Restaurace Zimní stadion


Hlasování: 9-0-0



717/21 RM 15
30/21
Udělení Ceny statutárního města Opavy

Rada města


doporučuje 

	

udělení Ceny statutárního města Opavy panu JUDr. Milanu Švajgrovi 
za dlouhodobý přínos opavské atletice a výjimečné sportovní výkony


	

přiznání finanční odměny panu JUDr. Milanu Švajgrovi, bytem Opava, ve výši dle předloženého návrhu



pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 10-0-0



718/21 RM 15
	31/21
Technické služby Opava s.r.o. – návrh nového jednatele obchodní společnosti


Rada města


doporučuje zastupitelstvu města


navrhnout v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), jako zástupce města na funkci jednatele společnosti Technické služby Opava s.r.o., jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, 

Ing. Jana Hazuchu, nar. 9. 10. 1972, trvale bytem Ostrava - Zábřeh, 
Rezkova 2961/8, PSČ: 700 30 



Hlasování:  10-0-0



719/21 RM 15
32/21
Smlouva o bezúplatném převodu majetku (CAS 15 ATEGO - pro JSDH Opava Komárov)


Rada města


schvaluje


smlouvu o bezúplatném převodu majetku (MMOPP004FKCF) mezi Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ: 70884561, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem a statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města, pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 10-0-0



720/21 RM 15
33/21
Darovací smlouva (KAROSA CAS K 25-L101- pro JSDH Velké Heraltice)

Rada města


schvaluje


darovací smlouvu (MMOPP004FKQH) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  
Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a obcí Velké Heraltice se sídlem Opavská 142, 747 75 Velké Heraltice,  IČ  00300837, zastoupené Janou Zechovou, starostkou obce, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0








721/21 RM 15
34/21
Uplatnění předkupního práva

Rada města

1.
revokuje


Usnesení č. 633/19 RM 15/1 ze dne 19.8.2015
(Rada města: 1.schvaluje
uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následující nabízené nemovitosti  pro předložení zastupitelstvu města:


budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 1007/18 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Hany Gebauerové, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 15 tis. Kč).


2.
schvaluje

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


budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 1007/18 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Hany Gebauerové, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 22 tis. Kč).


b)
Kupní smlouvu (MMOPP00EIP92) mezi Hanou Gebauerovou, bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města


Hlasování: 10-0-0




722/21 RM 15
35/21
Dobrovolný svazek obcí Opavsko – závěrečný účet za rok 2014

Rada města


bere na vědomí


závěrečný účet a účetní závěrku Dobrovolného svazku obcí Opavsko za rok 2014 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0












723/21 RM 15
36/21
Dodatek č. 1 k Dohodě o spolupráci a o poskytnutí dotace – okružní křižovatka, Krnovská-Vančurova

Rada města


schvaluje

a)
návrh na navýšení finanční dotace Statutárního města Opavy ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 na realizaci stavby „Okružní křižovatka Opava, Krnovská – Vančurova“ v souladu s čl. IV odst. 3 DOHODY O  S P O L U P R Á C I 
A O POSKYTNUTÍ DOTACE uzavřené dne 17. 12. 2013 (MMOPP00E4TQZ) 
o částku 1.013.218,83 Kč na celkovou částku 3.989.818,83 Kč včetně DPH a následného uzavření dodatku smlouvy, pro předložení zastupitelstvu města  




b)
Rozpočtové opatření č. 2015//Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
   -  989.818,83 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



Okružní křižovatka Krnovská - Vančurova




(2212,6121,00000120,0050,0007776000000)
   + 989.818,83 Kč







pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování:   10-0-0


724/21 RM 15
37/21
Slezské zemské muzeum - depozitář

Rada města


vyjadřuje souhlas


s předloženým záměrem vybudování nového depozitáře Slezského zemského muzea v areálu Dukelských kasáren dle důvodové zprávy


Hlasování: 7-0-3 















TISKOVÉ OPRAVY: 
opraven text usnesení v materiálu č. 2/19 z 19. schůze RMO (zdůvodnění v materiálu č. 26/21)
Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení):

623/19 RM 15
2/19
Jmenování členů konkursní komise na pracovní místo ředitele Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6


Rada města


schvaluje


členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele 
Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6, a to:
Předseda konkursní komise:
	Ing. Andrea Štenclová, pověřena řízením odboru školství

Členové konkursní komise:
	Mgr. Simona Bierhausová, 1. náměstkyně primátora

Ing. Pavel Šveda, referent oddělení správy škol OŠMS KÚ
Mgr. Jan Škrabal, ředitel Základní školy Opava - Englišova 82
RNDr. Libor Kubica, školní inspektor České školní inspekce
	Roman Kubala, pedagog Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6
	Ing. Vladan Šetka, předseda školské rady při Základní škole 
Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6

Odborník s hlasem poradním:
Mgr. Simona Horáková, členka RMO


opraven text usnesení v materiálu č. 47/19 z 19. schůze RMO (zdůvodnění v materiálu č. 26/21)
Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení):

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

Rada města


1.
schvaluje 


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

  b)
Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



ba)
HC Slezan




(3419,5213,00000060,0020,0000352000000)
 + 1.000.000,00 Kč


bb)
dotace sportovní (výtěžek z hazardu)




(6409,5901,00000060,0020,0000390000000)
	1.000.000,00 Kč


 pro předložení zastupitelstvu města






2.
ukládá 


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


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


