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dne 5. 9. 2011


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 05. 09. 2011 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
-
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Ing. Jiří Lehnert
Bc. Pavel Vltavský









































628/22 RM 11

Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem části pozemku parc.č. 2373/347-ost.pl. o výměře 319 m2 
k.ú. Opava-Předměstí spoluvlastníkům domu Máchova 2 – manželům  Milanu a Zdeňce Černohorským, Ing. Petru Galovi, paní Vladimíře Kořístkové, manželům Dušanu a Markétě Kuhnovým, Dis. Radmile Malcové, panu Tomáši Mičkovi, paní Pavle Musílkové, manželům Peteru a Ing. Olze Rogersovým, panu Antonínu Ulrichovi, paní Danuši Víchové a panu Robertu Westovi na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2 (zveřejněno č.482/11) 


b)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2625/18-zast.pl. a nádvoří o výměře
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Blance Sommerové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 577/11)

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2166/21-zast.pl. a nádvoří o výměře
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Františku Šatnému na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 563/11)

d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/429-zast.pl. a nádvoří o výměře
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Janě Vondálové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 563/11)

e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/74-zast.pl. a nádvoří o výměře
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Marcele Žídkové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 563/11)

f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/352-zast.pl. a nádvoří o výměře
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Andrei Adametzové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 563/11)

g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 60/9-zast.pl. a nádvoří o výměře
18 m2 k.ú. Opava-Město paní Evě Kolkové a panu Břetislavu Pavelkovi 
na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/642-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/431-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

j)
záměr prodeje pozemku pod části garáže parc.č. 2626/324-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku parc.č. 43-zbořeniště k.ú. Jakubčovice

l)
záměr prodeje pozemku parc.č. 87- zahrada k.ú. Jakubčovice

m)
záměr  prodeje části pozemku parc.č. 2085/1-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí

n)
záměr prodeje pozemku parc.č. st.1620-zast.pl. a nádvoří
 k.ú. Kateřinky u Opavy

o)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1817-zast.pl. a nádvoří dle snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

p)
revokaci usnesení RMO  č. 589/21 RM 11 odst.1, písm.h) ze dne 22.8.2011
(RMO schvaluje 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,- Kč tj. 1.083,- Kč/m2 a stavby)



628/22 RM 11
2. 
 schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/317-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/143-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí 

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/430-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí


629/22 RM 11

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje návrhy prodejů, výkupu, směn a bezúplatných převodu včetně kupních smluv


a)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2724/21-zast.pl.a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Evě Pavelkové za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 563/11)


b)
prodej pozemku pod garáží parc.č.176/3-zast.pl.a nádvoří o výměře 17 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Zdeňkovi Komrskovi za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)
 

c)
prodej pozemku pod garáží parc.č.176/2-zast.pl.a nádvoří o výměře 14 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Květoslavě a Jiřímu Grundovým   
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)


d)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2465/5-zast.pl.a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Radovanu Skřečkovi za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


e)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2465/6-zast.pl.a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Janě a Emilu Skřečkovým za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


f)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2530/495-zast.pl.a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Janu a Jarmile Haplovým
za 500,00Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


g)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2530/494-zast.pl.a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí Mgr. Janě Neugebauerové za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 563/11)


h)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2373/483-zast.pl.a nádvoří o výměře 
24 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Vladimíru Illešovi za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


i)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2373/484-zast.pl.a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Janě Tiché za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 482/11)


j)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2373/504-zast.pl.a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Antonínu Kreuzovi za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


k)
prodej pozemku pod garáží parc.č.1582/2-zast.pl.a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Jiřímu a Mgr. Magdě Kučerovým
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


l)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2299/2-zast.pl.a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jaroslavu a Věře Hájkovým
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)

629/22 RM 11

m)
prodej pozemku pod garáží parc.č.133/2-zast.pl.a nádvoří o výměře 23 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jaroslavu a Danuši Zrebným
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


n)
prodej pozemku pod garáží parc.č.2154/57-zast.pl.a nádvoří o výměře 24 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Josefu a Jarmile Chrobákovým
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)


o)
prodej pozemku pod garáží parc.č.1018/4-zast.pl.a nádvoří o výměře 17 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům   Antonínu a Věře  Kovářovým 
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)


p)
prodej pozemku pod části garáže parc.č.st.1451/2-zast.pl.a nádvoří 
o výměře 12 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy  PaedDr. Petru Scholzovi 
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)


q)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2075/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 48 m2 za 500,00 Kč/m2 a části pozemku parc.č. 2075/1 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2075/3 o výměře 43 m2
za 30.960,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2  - 10%  vše v k.ú. Opava-Předměstí paní Petře Fuchsíkové  (zveřejněno č. 720/11) – obecní zastupitelstvo doporučuje

r)
prodej pozemku parc.č. 2530/21-zahrada o výměře 397 m2 
k.ú. Opava-Předměstí vlastníkům domu Ondříčkova 23 – manželům 
RNDr. Františku a Ludmile Blatovým a manželům Aloisu a Ludmile Rusňákovým za cenu stanovenou dohodou 285.840,- Kč tj. 800,00 Kč/ m2 
– 10% (zveřejněno č. 482/11)

s)
prodej pozemku parc.č. 1883/89-ost.pl. k.ú.Kateřinky u Opavy manželům Radkovi a Gabriele Půdovým  za cenu sjednanou dohodou 23.760,- Kč 
tj. 800,00 Kč – 10 % (zveřejněno č. 563/11)

t)
prodej pozemků parc.č. 2209/31-zast.pl. a nádvoří o výměře 465 m2 
a parc.č. 2209/26-zahrada o výměře 255 m2 k.ú. Opava-Předměstí 
Dis. Ondřeji Chytrému a paní Andrei Jakubíkové za cenu sjednanou dohodou 576.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 509/11)

u)
prodej pozemku parc.č. 2328/2-zahrada o výměře 44 m2 
k.ú. Opava-Předměstí vlastníkům domu Horovo nám.2 –paní Pavle Brožové, manželům Ing. Romanu a Mgr. Janě Lihotzkim, panu Michalu Sobotíkovi, paní Martině Stuchlíkové a manželům Ing. Hynkovi a Zuzaně Woitkovým 
za cenu sjednanou dohodou 31.680,00 Kč  tj. 800,00 Kč/m2 – 10% a zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu ke garáží na pozemku parc.č. 2328/5 k.ú. Opava-Předměstí (zveřejněno č. 509/11)

v)
prodej pozemku parc.č. 2747/2-ost.pl. o výměře 25 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Jiřímu a Taťáně Niderlovým za cenu sjednanou dohodou 20.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)

w)
prodej pozemku parc.č. 5-zahrada o výměře 139 m2 k.ú. Palhanec manželům Karlu a Olze Laganovým a panu Michalovi Laganovi za cenu sjednanou dohodou 50.040,00 Kč tj. 400,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno 
č. 577/11) – obecní zastupitelstvo doporučuje

x)
prodej části pozemku parc.č. 858/1-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 858/5 o výměře 35 m2 k.ú. Malé Hoštice manželům Maxmiliánovi a Hedvice Malíkovým za cenu sjednanou dohodou 7.000,00 Kč tj. 200,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 482/11)

y)
prodej části pozemku parc.č. 569/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 569/5 o výměře 4 m2 k.ú. Opava-Město České poště s.p. za cenu dle znaleckého posudku 18.510.00Kč tj. 4.628,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 331/11)
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z)
prodej pozemku parc.č. 3229-ost.pl. o výměře 299 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy společnosti UNICONT Opava s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 62.890,00 Kč tj. 210,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 692/11)





aa)
prodej části pozemku parc.č. 182/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 182/15 o výměře 359 m2 k.ú. Opava-Město společnosti POUBA TRAVEL s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 1.450.000,00 Kč tj. 4.039,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 483/11)

pro předložení zastupitelstvu města



2. 
 schvaluje

a)
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 489/26 ZM 10, odst. 1, písm.q) ze dne 20.4.2010 (ZMO schvaluje smlouvu o budoucí směnné smlouvě 
(PID MMOPP008TV71) uzavřenou mezi manžely Ivem a Martinou Marákovými – na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava zastoupené primátorem Ing. Zbyňkem Stanjurou, IČ 00300535 – na straně druhé (zveřejněno č. 488/10)


b)
návrh na prodej pozemku parc.č. 357/2-ost.pl. o výměře 280 m2 
k.ú. Opava-Město PaedDr. Břetislavu Smičkovi za cenu sjednanou dohodou 336.000.00 Kč tj. 1.200,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 752/11)

c)
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 445/24 ZM 09 odst. 1,písm. ab) ze dne 15.12.2009 (bezúplatný převod části pozemku 
parc.č. 2157/1-ost.pl./manipulační pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č.. 2157/18 o výměře 1259 m2 k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví 
České republiky-Generální ředitelství cel a zřízení věcného břemene pro provozování posuvné brány při vjezdu z ulice Stará silnice (zveřejněno 
č. 1847/09)


d)
návrh bezúplatný převod části pozemku parc.č. 2157/1-ost.pl./manipul. pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č.. 2157/18
 o výměře 1259 m2 k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví České republiky-Generální ředitelství cel a zřízení úplatného věcného břemene pro provozování posuvné brány při výjezdu na ulici Stará silnice (zveřejněno č. 1847/09)

e)
návrh na revokaci usnesení ZMO č. 106/6 ZM 07 odst.1, písm. z) ze dne 18.9.2007 (ZMO schvaluje směnu pozemku parc.č. 1716/15-zahrada 
o výměře 565 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy ve vlastnictví manželů 
Ing. Jiřího a Mgr. Gabriely Tomšíčkových za část pozemku 
parc.č. 1563-orná půda dle nezapsaného geometrického plánu 
parc.č. 1563/2 o výměře 629 m2 k.ú. Jaktař ve vlastnictví Statutárního města Opavy (zveřejněno č. 1584/07)

f)
návrh  smlouvy o budoucí směnné smlouvě (PID MMOPP00AD9WO) uzavřené mezi manžely Ing. Jiřím a Mgr. Gabrielou Tomšíčkovými 
na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava zastoupené primátorem prof.PhDr.Zdeňkem Jiráskem, CSc., 
IČ: 00300535 na stran druhé (zveřejněno č. 789/11)

g)
návrh na výkup části pozemku parc.č. 2626/53-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2626/360-ost.pl./ost.komunikace o výměře 8 m2 k.ú. Opava-Předměstí od vlastníka Gyncentrum Opava s.r.o. za cenu dle znaleckého posudku 4.500,00 Kč 
tj. 563,00 Kč/m2
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h)
návrh na výkup části pozemku parc.č. 354/1-trvalá travní porost na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“a“ o výměře 145 m2 
a je sloučený do pozemku parc.č. 354/2 k.ú. Vávrovice od vlastníků manželů Františka a Drahomíry Kutypových za cenu sjednanou dohodou 
59.160,00 Kč tj. 408,00 Kč/m2     

i)
návrh na přijetí daru id. poloviny pozemku parc.č. 1403-ost.pl. o výměře 1001 m2 k.ú. Kylešovice od vlastníka pana Jaromíra Molovčáka

j)
návrh na darování pozemku parc.č. 191/1-ost.pl o výměře 653 m2 
k.ú. Opava-Město a části pozemku parc.č. 2704/16-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2704/21 o výměře 78 m2 
k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví Statutárního města Opavy do vlastnictví Moravskoslezského kraje (zveřejněno č. 752/11)

k)
návrh na přijetí daru části pozemku parc.č. 2704/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2704/20-ost.pl. o výměře 
323 m2 k.ú. Opava-Předměstí a pozemku parc.č. 339/2-ost.pl. o výměře 2054 m2 k.ú. Komárov u Opavy od vlastníka Moravskoslezský kraj, Ostrava

l)
návrh na 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. 1.083,00 Kč/m2  s tím, že kupující uhradí prodávajícímu peněžní částku odpovídající výši daně z převodu nemovitosti, kterou prodávající zaplatí příslušnému správci daně za převod 


pro předložení zastupitelstvu města


630/22 RM 11

SFC Opava a.s. – mimořádná dotace

Rada města


1.
schvaluje



finanční dotaci Slezskému fotbalovému clubu Opava, a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, ve výši 6.000.000,00 Kč


2.
ukládá


odboru finančnímu a rozpočtovému připravit příslušné rozpočtové krytí

pro předložení zastupitelstvu města
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Smlouvy o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k předfinancování projektů pro Základní školu  Opava, Otická 18 – příspěvková organizace        a Základní školu Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP0083PFH), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným  
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou Opava, Otická 18 – příspěvková organizace se sídlem Otická 18, 
746 01 Opava, IČ 70999252, zastoupenou Mgr. Jiřím Kupčíkem, ředitelem školy 


b)
smlouvu, (MMOPP0083PEM), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace se sídlem Vrchní 101/19, 
747 05  Opava, IČ 70999325, zastoupenou Mgr. Romanem Podzemným, ředitelem školy 


  c)
Rozpočtové opatření č. 2011//XXX/Z



ve výdajích – odbor školství



ca)
ZŠ Otická – projekt Svátky přes hranice




(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
 + 245.000,00 Kč








ZŠ Vrchní – projekt Umění v pohybu 




(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
+ 559.605,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva- podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 804.605,00 Kč



 pro předložení zastupitelstvu města 


632/22 RM 11

Dodatky ke Zřizovacím listinám mateřských škol

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 5 (MMOPP003LVAV) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu 6/994, 
746 06 Opava 


b)
dodatek č. 3 (MMOPP003LV90) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Na Pastvisku – příspěvková organizace se sídlem Na Pastvisku 13, 
747 05 Opava 


 pro předložení zastupitelstvu města

633/22 RM 11

Odpisy pohledávek

Rada města



bere na vědomí


a)
odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 58.050,00 Kč a poplatcích z prodlení ve výši 127.335,00 Kč po zemřelém nájemci bytu č.1 na adrese Opava, Ostrožná 7  p.Tomáši Homolovi  z důvodu nemožnosti vymoci předmětný dluh


b)
odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 1.067,00 Kč a poplatcích z prodlení ve výši 6.655,00 Kč po zemřelém nájemci bytu č.18 na adrese Opava, Masarykova třída 14  p.Pavlovi Hrdlycskovi  z důvodu nemožnosti vymoci předmětný dluh


c)
odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 1.356,00 Kč po zemřelém nájemci bytu č.1 na adrese Opava, Hobzíkova 33  p.Mojmiru Šigutovi  z důvodu nemožnosti vymoci předmětný dluh


d)
odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 2.672,00 Kč po zemřelém nájemci bytu č.3 na adrese Opava, Mezi Trhy 3  p.Anitě Elisové  z důvodu nemožnosti vymoci předmětný dluh


e)
odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 1.670,00 Kč, poplatcích z prodlení ve výši 10.083,00 Kč a nákladech řízení ve výši  530,00 Kč po zemřelém nájemci bytu č.4 na adrese Opava, Kylešovská 45 p.Josefu Zeisbergerovi z důvodu nemožnosti vymoci předmětný dluh


634/22 RM 11

Návrh programu 7. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 19.09.2011


Rada města



bere na vědomí



upravený návrh  programu  7. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 19.09.2011



635/22 RM 11

Dodatek č. 2 k servisní smlouvě číslo 290507-2

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 k Servisní smlouvě číslo 290507-2, (MMOPP00B1S3V), 
mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ALC, spol. s r.o..se sídlem Hlohová 1455/10, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 25561561, DIČ: CZ25561561 zastoupenou Ing. Radkem Grodlem, jednatelem společnosti ve výši    29.662,00 Kč/rok 
636/22 RM 11

Servisní smlouva č. 00531/11/230

Rada města



schvaluje



Servisní smlouvu číslo 00531/11/230, (MMOPP00B1S20), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností IMPROMAT CZ, spol. s r.o. se sídlem 
U Hellady 697/4, 140 00 Praha, s pobočkou 702 00 Ostrava, Teslova 2,
IČ: 48117820, DIČ: CZ48117820 zastoupenou Ing. Pavlem Přidalem, ředitelem regionálního obchodu pro Severní Moravu, na základě organizačního řádu společnosti ve výši 1.080,00 Kč/měs.


637/22 RM 11

Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje



smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 110/2011/PRI (MMOPP009BOKM) mezi SMP Net, s.r.o., Plynární 420/3, 702 72 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961, DIČ: CZ27768961 a Statutárním městem Opava na přeložku 
STL plynovodu DN 63 umístěného v pozemcích parc.č. 201/2, 212 a 140 v k.ú. Milostovice a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 111/2011/PRI, která je nedílnou součástí smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 110/2011/PRI, 
a to vše v rámci akce „Milostovice – splašková kanalizace“


638/22 RM 11

Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 165/2011/PRI (MMOPP009BMX7) pro stavební povolení, pro výběr zhotovitele 
a na autorský dozor mezi Statutárním městem Opava a Ing. Janem Pospíšilem – STAVEBNÍ PROJEKTY, Na Pastrníku 21, 747 05 Opava – Malé Hoštice, IČ: 68317611, DIČ: CZ7404065471 na zakázku malého rozsahu „Centrum sociálních služeb Samaritán - rekonstrukce“ za cenu nejvýše přípustnou 292.000,00 Kč bez DPH (350.400,00 Kč vč. DPH)


b)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 164/2011/PRI (MMOPP009BMY2) pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení, 
pro výběr zhotovitele a na autorský dozor mezi Statutárním městem Opava a společností Slezská projektová společnost, s.r.o., Olomoucká 9/8, 
746 01 Opava, IČ: 00563145, DIČ: CZ00563145 na zakázku malého rozsahu „ZŠ Komárov - rekonstrukce“ za cenu nejvýše přípustnou 756.800,00 Kč bez DPH (911.760,00 Kč vč. DPH)

638/22 RM 11

c)
smlouvu o dílo č. 166/2011/PRI (MMOPP009BMWC) mezi Statutárním městem Opava a společností KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, DIČ: CZ62360213 na realizaci zakázky malého rozsahu „Tyršův stadion – příjezdová komunikace“ za cenu nejvýše přípustnou 1.924.997,00 Kč bez DPH (2.309.997,00 Kč vč. DPH)  


d)
Rozpočtové opatření č. 2011/181



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic







da)
Centrum sociálních služeb Samaritán – rekonstrukce - PD




(3612,6121,00000,0220,0007664000000) 
      +     350.400,00 Kč







db)
ZŠ Komárov  – rekonstrukce - PD




(3113,6121,00000,0220,0007665000000) 
      +     911.760,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -   1.262.160,00 Kč







dc)
Tyršův stadion – příjezdová komunikace




(3412,6121,00000,0220,0007670000000) 
     +   2.309.997,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
    
    -   2.309.997,00 Kč



639/22 RM 11

Dohoda o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje



dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R1FF mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností KORÁLEK s.r.o. se sídlem Zemědělská 1575/8, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ 24714127, zastoupenou Davidem Mařákem, jednatelem (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 4, Opava - Slezanka) 












640/22 RM 11

Výběrové řízení na prodej nemovitostí - Vančurova 5, Skřipov - Požaha

Rada města



schvaluje


a)
podmínky výběrového řízení č. 001/11 - prodeje budov a pozemků v obci Opava, části obce Předměstí – budova č. p. 1217 způsob využití obč. vybavenost na pozemku parc. č. 2290/9, budova bez čp/če způsob využití tech. vybavenost na pozemku parc. č. 2290/44,	 pozemek parc. č. 2290/2 ostatní plocha o výměře 5636 m2, pozemek parc. č. 2290/9 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 2655 m2, 	pozemek parc. č. 2290/10 ostatní plocha o výměře 630 m2, 	pozemek parc. č. 2290/44 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 42 m2 a 	pozemek parc. č. 2290/72 ostatní plocha o výměře 1654 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (Vančurova 5), forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou


b)
podmínky výběrového řízení č. 002/11 – prodej budovy a pozemků Požaha, Skřipov - budova č.p. 58-objekt k bydlení na pozemku parc.č. St. 136, pozemek parc.č. St. 136-zast. plocha a nádvoří, o výměře 1.261 m2, pozemek parc.č. 1554-zahrada, o výměře 3.812 m2, pozemek parc.č. 1555-zahrada, o výměře 281 m2 a pozemek parc.č. 1690-ostatní plocha, o výměře 179 m2, vše v k.ú. Skřipov,  obec Skřipov, okres Opava, kraj Moravskoslezský, forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou



641/22 RM 11

Darovací smlouva a smlouva o zřízení věcného břemene – Zámecký okruh 8

Rada města



schvaluje



návrh darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene, PID MMOPP006R199, uzavřené mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako dárcem a oprávněným z věcného břemene a Moravskoslezským krajem, se sídlem
28. října 117,  702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupený Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem, jako obdarovaným a povinným z věcného břemene - budova č. p. 461 - stavba občanského vybavení, ležící na pozemcích 
parc. č. 6/11, parc. č. 6/12, parc. č. 6/13, parc. č. 6/14, a parc. č. 6/15, budova bez čp/če - stavba občanského vybavení, ležící na pozemku parc. č. 6/2, budova bez čp/če - stavba technického vybavení, ležící na pozemku parc. č. 6/10, dále pozemek parc. č. 6/2 – zast. plocha a nádvoří o výměře 937 m2, pozemek parc. č. 6/10 – zast. plocha a nádvoří o výměře 104 m2, pozemek parc. č. 6/13 – zast. plocha a nádvoří o výměře 33 m2, pozemek parc. č. 6/14 – zast. plocha a nádvoří o výměře 45 m2, pozemek 
parc. č. 6/15 – zast. plocha a nádvoří o výměře  221 m2 a pozemek 
parc. č. 6/17 – ostatní   plocha o výměře 457 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 168 vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Město (Zámecký okruh 8, Opava), pro předložení zastupitelstvu města 


642/22 RM 11

Výpověď Smlouvy o poskytování veterinárních služeb včetně Dodatku č. 1, Dodatku č. 2, Dodatku č. 3 a Dodatku č. 4.


Rada města



schvaluje



výpověď 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



643/22 RM 11

Smlouva o výpůjčce 2 ks informačních tabulí v projektu „Naučná stezka Hvozdnice“

Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce (MMOPP00BUU25), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města        a obcí Uhlířov se sídlem Uhlířov 55, 747 84  Uhlířov, IČ 00635421, zastoupenou paní Danuší Lenkovou, starostkou



644/22 RM 11

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce informačních tabulí v projektu „Naučná stezka Hvozdnice“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP00BUUA1) ke smlouvě o výpůjčce  (MMOPP00BUU8B) ze dne 18.2.2005 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a obcí Slavkov se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57  Slavkov, IČ 00300667, zastoupenou panem Vladimírem Chovancem, starostou











645/22 RM 11

Přijetí daru – Horní náměstí 2, poskytnutí daru – Krnovská 69

Rada města


1.
schvaluje


a)
návrh přijetí daru – bezúplatného převodu pozemků a budovy: budova č.p. 103 – stavba občanského vybavení na pozemku parc. č. 260/2,  pozemek parc. č. 260/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 940 m2 a pozemek parc. č. 256/1 – ostatní plocha o výměře 775 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 110, vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Město (Horní náměstí 2, Opava), kde dárcem je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, Nové Město, PSČ: 117 05, IČ: 00020478, zastoupeno Ing. Ivanem Fuksou, ministrem a obdarovaným je Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, pro předložení zastupitelstvu města
 
 b)
 návrh podmínek přijetí daru:


ba)  bezúplatný převod budovy a pozemků dle návrhu usnesení písm. 1a) je podmíněn prokázáním veřejného zájmu či hospodárnějším využitím budovy a pozemků než jiným způsobem využití (§ 22, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů a prováděcí vyhláška Ministerstva financí ČR k tomuto zákonu č. 62/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn. že budova a pozemky nejpozději k datu převodu vlastnických práv nebudou obdarovaným (Statutárním městem Opava) využívány komerčně - budou ukončeny komerční nájmy

bb) obdarovaný se zaváže činit kroky k odstranění budovy tak, aby k realizaci demolice budovy došlo v horizontu do 3 let od data převodu vlastnických práv

bc) v případě nesplnění takto sjednaných podmínek ze strany obdarovaného je tento pod sankcí povinnosti doplatit tržní kupní cenu předmětných nemovitostí - budovy a pozemků dle návrhu usnesení pod písm. 1a)  

pro předložení zastupitelstvu města

  

 


645/22 RM 11

2.
schvaluje

a)
návrh poskytnutí daru – bezúplatného převodu pozemků a budov: budova č.p. 2861 - stavba občanského vybavení, ležící na pozemku parc. č. 2157/5, budova bez čp/če - stavba technického vybavení, ležící na pozemku parc. č. 2157/19, pozemek parc. č. 2157/5 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 625 m2, pozemek parc. č. 2157/19 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 23 m2, vše zapsáno 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 pozemek 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 Kellerovou, kde dárcem je Statutární město Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obdarovaným je Česká republika, právo hospodaření s majetkem státu Ministerstvo zemědělství se sídlem Těšnov 65/17, Praha 1, Nové Město, PSČ: 117 05, IČ: 00020478, zastoupeno Ing. Ivanem Fuksou, pro předložení zastupitelstvu města


b)
návrh podmínek poskytnutí daru:


ba) bezúplatný převod budov a pozemků dle návrhu usnesení pod písm.    2a) je podmíněn souběžným darováním budovy a pozemků dle návrhu usnesení pod písm. 1a), tzn. převodem vlastnických práv budovy a pozemků na Statutární město Opava jako obdarovaného
  
pro předložení zastupitelstvu města


646/22 RM 11

Smlouva o spolupráci na přípravě a provozování výstavy „Paměť Slezska“ v Domě umění


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BVB9I, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským zemským muzeem se sídlem Tyršova 1, 746 01 Opava, IČ 00100595, zastoupeným Mgr. Antonínem Šimčíkem, ředitelem a Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací se sídlem Ostrožná 46, 746 01 Opava, IČ 75117398, zastoupenou Ing. Danielou Pekárkovou, ředitelkou








647/22 RM 11

Obdarování držitelů Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského


Rada města



schvaluje



přidělení odměn ve výši 1.000,00Kč držitelům Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského dle přiloženého seznamu za bezpříspěvkové dárcovství krve 



648/22 RM 11

Majetek ve správě TSO s.r.o. – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP00BYOXK), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Freddim Schlossarkem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona s místem podnikání Chovatelská 1165/1, 747 14 Ludgeřovice, IČ 45198918



649/22 RM 11

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

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMCV) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem 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 pozemků parc.č. 224/2, 201/2, 201/11, 205 v k.ú. Milostovice pro stavbu: "Opava, Jamnická, Ondřej Géla, přípojka kNN, IP-12-8010169“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMB0) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Vítem Halškou bytem Přerovecká 130, 747 95 Opava-Suché Lazce pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace do pozemků parc.č. 898/3, 898/1 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Rodinný dům Suché Lazce, ul. Přerovecká“ 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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c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMEL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janem Berouskem a Mgr. Vladimírou Berouskovou, oba bytem Komenského 38, 747 92 Háj ve Slezsku, Lhota pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 183 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Novostavba rekreačního objektu na pozemku parc.č. 747/7 v k.ú. Suché Lazce“ 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

d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMFG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Granum, 
spol. s.r.o. se sídlem Olomoucká 4, 746 01 Opava, IČ 19015577, jednající Ing. Vladislavem Hubálkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2918 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Vodovodní přípojka k objektu skladu na parc.č. 1957/3 a 2918 v k.ú. Opava-Předměstí, ul. Příčná, Opava 746 01“ 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 

e) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLKY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Lumírem Sedláčkem, bytem Hlavní 9, 747 31 Chlebičov pro umístění přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 1381 v k.ú. Kylešovice 
a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 1381 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Novostavba rodinného domu Kylešovice parc.č. 1382/13, 1382/6, 1383/1“ 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

f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMJW) 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 do pozemků parc.č. 2665/2, 2665/1, 2663/50, 2702/218 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Gudrichova – rekonstrukce vodovodního řadu“ 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

g)
smlouvu o podmínkách provedení stavby a podmínkách jejího následného provozu, (MMOPP00BYMKR) 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 do pozemků parc.č. 3170/3, 3100/1, 3170/4, 2702/4 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Ztracená – rekonstrukce vodovodního řadu“ 
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h) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMNC) 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 kanalizačního řadu do pozemků parc.č. 2970, 2975/1 v k.ú. Kateřinky 
u Opavy pro stavbu: "Rekonstrukce kanalizace ul. Černá, Opava-Kateřinky“ 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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Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a)
umístění kanalizačního řadu do pozemku parc.č. 2427, 2324/10, 2810 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro realizaci stavby „Opava, ul. Ratibořská – rekonstrukce kanalizace“  


b)
umístění stavby „Novostavba čerpací stanice Benzina – Opava, 
ul. Krnovská“ na pozemcích parc.č.  3333/1, 3333/3, 3333/4, 3333/5 v k.ú. Opava –Předměstí a parc.č. 1343 v k.ú. Jaktař
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Dodatek ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o.

Rada města



schvaluje



dodatek č. 8 (MMOPP00BYLY0) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných 
pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) 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
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Rekonstrukce havarijního stavu rampy Školní jídelny Opava, Šrámkova 4

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava provedení rekonstrukce rampy na odloučeném pracovišti Školní jídelny Opava, Šrámkova 4 v hodnotě 382.888,00 Kč vč. DPH z investičního fondu PO
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Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č.98/2010/PRI – Dominikánský klášter – Dům umění, Opava



Rada města



schvaluje



dodatek č. 3, MMOPP009BOEG,  ke smlouvě o dílo č.98/2010/PRI (MMOPP00801TA) Dominikánský klášter – Dům umění,Opava, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  
IČ:  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a akciovou společností VOKD, a.s., Nákladní 1/3179,     702 80 Ostrava, IČ: 47675853 , zastoupenou Ing. Ivo Přibylem, místopředsedou představenstva 
cena díla vč. dodatku č. 2                           91.725.353,00 Kč
cena tohoto dodatku č. 3                               - 200.068,00 Kč
celková cena bez DPH                               91.525.285,00 Kč            
Nová cena celkem s DPH                         109.830.342,00 Kč                        
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Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
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


b)
finanční dotaci Sportovnímu klubu p.e.m.a. Opava se sídlem Holasická 7, 747 05 Opava 5, IČ 70630119, na podporu volejbalového týmu žen v Opavě v roce 2011, ve výši 150.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města 


c)
finanční dotaci Street hockey clubu Opava se sídlem Antonína Sovy 1510/15, 747 05 Opava 5, IČ 68177461, na zabezpečení dopravy mládežnických týmů SHC Opava na venkovní zápasy v období září -prosinec 2011, ve výši 42.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města
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d)
finanční dotaci Marii Školníkové bytem Jánská 8, 746 01 Opava, ve výši 19.007,00 Kč na výměnu oken pro předložení zastupitelstvu města


e)
finanční kompenzaci  Aleně Burdové s místem podnikání Fürstova 687/3, 747 05 Opava 5, IČ 60951222, na náklady vzniklé předčasným ukončení nájemního vztahu v Domě umění, ve výši 217.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města 


f)
finanční dotaci Základní umělecké škole, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Solná 8, 746 01 Opava, IČ 47813512, na dokrytí nájemného (za měsíce červenec – srpen 2011) v náhradních prostorách, ve výši 90.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města



g)
finanční dotaci EUROTOPIA Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 27, 746 01 Opava, IČ 25852345, na realizaci doučování dětí, ve výši 70.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města 


h)
finanční dotaci pro HAPPY SPORT OPAVA, se sídlem U Švédské kaple 50, 747 05 Opava 5, IČ 65888774, na podporu žákovského a mládežnického volejbalu chlapců v období září – prosinec 2011 ve výši 50.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města 

2.
neschvaluje 


finanční dotaci sdružení „CENTRED o.s.“ se sídlem Labský palouk 495, 530 09 Pardubice II  - Polabiny, IČ 26555719, na provoz komunitního webu pro seniory www.sedesatka.cz 


3.
odročuje

a) 
projednání  finanční dotace společnosti PEPA sport Opava spol. s r.o. se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ 63320088, na XXXIII. GRAND PRIX PEPA OPAVA  2011, včetně doprovodných akcí 


b)
projednání smlouvy, MMOPP00BVYIS, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   MVDr. Stanislavem Kubesou, starostou Městské části Malé Hoštice a Sdružením obcí Hlučínska se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 71179216, zastoupeným Mgr. Herbertem Paverou, předsedou sdružení 
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Dotace ostatní – schválení smluv

Rada města


1.
schvaluje



v návaznosti na schválenou dotaci ze dne 25.7.2011, usnesení číslo     554/20 RM 11, bod 1a)



smlouvu, MMOPP00CXRFD, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Okresní hospodářskou komorou Opava se sídlem Nádražní okruh 27, 746 01 Opava, IČ 47673320, zastoupenou Václavem Honem, předsedou, na návrh a výrobu ceny Merkurova křídla, ve výši 10.000,00 Kč
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2.
schvaluje


a)
dodatek č. 1 MMOPP00CXRDN ke smlouvě, MMOPP00CXSDG, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Jih, Zábřeh, zastoupeným plk.Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, o změně účelu poskytnuté dotace v roce 2011
pro předložení zastupitelstvu města

  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/182



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 10.000,00 Kč








Okresní hospodářská komora




(2199,5213,00000000,0020,0000442000000)
+ 10.000,00 Kč
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Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/183



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery od krajů



15 %
(0000,4122,32100021,0020,0000000000030)
+ 17.085,09 Kč


85 %
(0000,4122,32500021,0020,0000000000030)
+ 96.815,51 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ T.G.Masaryka, 
Opava Riegrova 13




Projekt „Zaostřeno na přírodu“



15 %
(3113,5336,32100021,0030,0001002000030)
+ 17.085,09 Kč


85 %
(3113,5336,32500021,0030,0001002000030)
+ 96.815,51 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2011/184



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000030)
+ 227.316,24 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000030)
+ 1.288.125,36 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ T.G.Masaryka, 
Opava Riegrova 13




Projekt „Zaostřeno na vzdělání“
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(3113,5336,32133123,0030,0001002000030)
+ 227.316,24 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000030)
+ 1.288.125,36 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2011/185



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,36517003,0020,0007713000000)
+ 917.626,00 Kč



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,36517871,0020,0007713000000)
+ 17.271.195,00 Kč






ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Vnitroblok Ratibořská, Holasická, Grudova




(2219,6121,00000014,0220,0007713000000)
- 8.874.289,16 Kč



(3745,5171,00000014,0220,0007713000000)
-    990.124,64 Kč



(2219,6121,36517871,0220,0007713000000)
+ 7.543.145,79 Kč



(3745,5171,36517003,0220,0007713000000)
+    841.605,94 Kč



(2219,6121,36100014,0220,0007713000000)
+ 1.331.143,37 Kč



(3745,5171,36100014,0220,0007713000000)
+    148.518,70 Kč








- odbor FaRO




rezerva k rozdělení




(6409,5901,00000000,0020, 0002993000000)
+ 18.188.821,00 Kč





  d)
Rozpočtové opatření č. 2011/186



ve výdajích – odbor kontroly – projekt „Město Opava-procesní analýza, projektové řízení, komunikace“




konzultační, poradenské a právní služby




(6171,5166,33100000,0210,0002472000000)
 - 1.350,00 Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,33514013,0210,0002472000000)
- 199.002,00 Kč








pohoštění



85% EU
(6171,5175,33514013,0210,0002472000000)
+ 5.100,00 Kč


15%vl.zdr.
(6171,5175,33100000,0210,0002472000000)
+ 900,00 Kč








nákup materiálu – kancelářské potřeby



85% EU
(6171,5139,33514013,0210,0002472000000)
+ 2.550,00 Kč


15%vl.zdr.
(6171,5139,33100000,0210,0002472000000)
+ 450,00 Kč






ve výdajích – kancelář tajemníka-odd. pers. a mzdové - projekt „Město Opava-procesní analýza, projektové řízení, komunikace“




ostatní osobní výdaje




(6171,5021,33514013,0192,0002472000000)
+ 142.800,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,33514013,0192,0002472000000) 
+ 35.700,00 Kč
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zdravotní pojištění




(6171,5032,33514013,0192,0002472000000)
+ 12.852,00 Kč






  e)
Rozpočtové opatření č. 2011/187



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 370.000,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




rezerva OSPOD




(6171,5901,00000000,0040,0002556000000)
- 370.000,00 Kč





f)
Rozpočtové opatření č. 2011/188



v příjmech – odbor školství




splátky půjčených prostředků




ZŠ Vrchní „Historie, sport a spolupráce“




(sml.MMOPP004VBHP)




(0000,2451,00000000,0030,0000000000000)
+ 664.525,- Kč








ZŠ TGM Riegrova „Společně bez hranic“




(sml. MMOPP004VBFZ)




(0000,2451,00000000,0030,0000000000000)
+ 510.739,- Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva- podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
+1.175.264,- Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2011/189



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




DDHM




(3421,5137,00000000,0051,0000000000000)
+ 3.564,- Kč








oprava kaple na křižovatce ulic Krnovské a Přemyslovců




(3326,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 7.119,- Kč








oddělení sam.pracoviště majetku




neplánované platby-nákup ost.služeb




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




h)
Rozpočtové opatření č. 2011/190



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




investiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4223,38188501,0020,0007757000000)
+ 3.349.953,03 Kč



(0000,4223,38588505,0020,0007757000000)
+ 37.966.134,33 Kč
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ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Slezsk￩ divadloSlezské divadlo – zlepšení technických podmínek




(3322,61xx,38188501,0220,0007757000000)
+ 3.349.953,03 Kč



(3322,61xx,38588505 ,0220,0007757000000)
+ 37.966.134,33 Kč



(3322,61xx,00000022,0220,0007757000000)
- 41.316.057,36 Kč







ve financování




splátka dlouhodobého úvěru




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 41.316.057,36 Kč  






i)
Rozpočtové opatření č. 2011/191



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000018)
+    197.610,39 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000018)
+ 1.119.792,21 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ B.Němcové 2




projekt „Ukázat cestu




(3113,5336,32133123,0030,0001002000018)
+    197.610,39 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000018)
+ 1.119.792,21 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2011/192



v příjmech – odbor rozvoje města a strategického  




plánování



231 00
(3613,2324,00000000,0140,0002443000000)
+ 26.855,32 Kč



(1.118,04 EUR)








ve výdajích – odbor rozvoje města a 




strategického plánování




Partnerství Opavy v programu URBACT II, projektu REPAIR



231 00
(3613,5901,00000000,0140,0002443000000)
+ 26.855,32 Kč





k)
Rozpočtové opatření č. 2011/193



ve výdajích – odbor školství




MŠ Heydukova




(3111,5331,00000000,0030,0001002000001)
+ 15.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní fond




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
- 15.000,00 Kč






657/22 RM 11

Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

Rada města



schvaluje



systém možnosti získání dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2012, včetně příloh:  Harmonogram na rok 2012, Výzva, Zásady pro poskytování účelových dotací, Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách 
a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Žádost o poskytnutí účelové dotace, Rozpočet projektu, Personální zajištění projektů, Hodnotící kritéria pro posuzování žádosti, Stanovisko manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Zásady užití loga pro předložení zastupitelstvu města



658/22 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 16.08.2011 do 29.08.2011  



659/22 RM 11

Městská policie Opava – pověření plněním úkolů při řízení městské policie

Rada města


1.
doporučuje 



zastupitelstvu města pověřit pana Mgr. Bc. Milana Kokoře, bytem Písecká 325, Hradec nad Moravicí v souladu s § 3 odst. 2 zákona č. 553/1991 Sb.,      o obecní policii v platném znění (dále jen zákon o obecní policii) plněním úkolů blíže určených v bodě 2 tohoto usnesení při řízení Městské policie Opava, a to s účinností od dne následujícího po dni prokazatelného splnění všech podmínek uvedených v § 4 odst. 1 a § 3 odst. 2 zákona                       č. 553/1991 Sb.,  o obecní policii v platném znění




2.
doporučuje 


zastupitelstvu města určit úkoly, k nimž je Mgr. Bc. Milan Kokoř při řízení Městské policie Opava pověřen:

a)
zodpovídá za plnění úkolů v rozsahu stanovených zákonem o obecní policii v platném znění mimo úkolů v pracovněprávních vztazích, které plní dle § 3 odst. 1 zákona o obecní policii primátor nebo jiný člen zastupitelstva města pověřený zastupitelstvem města řízením městské policie

b)
řídí, koordinuje a kontroluje činnost zaměstnanců zařazených do Městské policie Opava
659/22 RM 11

c)
vydává organizační a řídící normativní akty

d)
plní úkoly obsažené v zákoně č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu v platném znění

e)
odpovídá za plnění úkolů v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a  v požární ochraně

f)
navrhuje poskytování příspěvků ze Sociálního fondu Statutárního města Opavy

g)
plní další úkoly uložené členem zastupitelstva města, který je dle § 3 odst. 1 zákona o obecní policii pověřen zastupitelstvem města řízením městské policie




3.
bere na vědomí


že v pracovněprávních vztazích čekatelů, strážníků a dalších zaměstnanců Statutárního města Opavy podle § 1a odst. 1 písm. c) zařazených do Městské policie Opava jedná jménem města náměstek primátora Daniel Žídek, který je zastupitelstvem města od 14.12.2010 pověřen řízením Městské policie Opava



660/22 RM 11

Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
přidělení volné obytné místnosti č.7 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1  v Opavě paní Jolaně Berkiové   trvale bytem Kasárenská 18, Opava


b)
přidělení volné ubytovací jednotky č.1 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1A  v Opavě paní Sandře Demeterové, trvale bytem Na Rybníčku 25, Opava


661/22 RM 11

Vrácení předplaceného nájemného

Rada města



schvaluje


a)
vrácení zbývající částky předplaceného nájemného za byt č.10 velikosti 3+1 v domě na adrese Hrnčířská 7 v Opavě nájemcům Davidu a Petře Šachteli ve výši 140.021,00 Kč za podmínky ukončení nájemního vztahu a vrácení předmětného bytu do termínu 30. 9. 2011


b)
Rozpočtové opatření č. 2011/194



ve výdajích – odbor majetku města




vrácení částky prvního smluvního nájemného




(6409,5909,00000000,0051,0009981000000)
 + 140.021,00 Kč
661/22 RM 11

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 140.021,00 Kč



662/22 RM 11

Mimořádná splátka dlouhodobého úvěru ČS a.s. 

Rada města


1.
schvaluje


mimořádnou splátku dlouhodobého úvěru uzavřeného s ČS a.s. v dubnu 2009, ve výši 40.153.608,00 Kč a zbytek rezervy k rozdělení ve výši 13.515.116,59 Kč použít  ke krytí běžných výdajů rozpočtového roku 2011


 
Rozpočtové opatření č. 2011/XXX/Z



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Splátka úvěru ČS a.s. 400mil. Kč




(0000,8124,00000000,0020,0009967000000)
 - 40.153.608,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva k rozdělení




(6409,5901,00000000,0220,0002993000000)
- 40.153.608,00 Kč






  pro předložení zastupitelstvu města





2.
ukládá



odboru finančnímu a rozpočtovému oznámit bance v souladu s úvěrovou smlouvou  provedení mimořádné splátku dlouhodobého úvěru, uzavřeného s Českou spořitelnou a.s. v dubnu 2009 dle bodu 1. tohoto usnesení 
T: 9.9.2011
Z: Ing.M. Drössler




663/22 RM 11

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o financování grantového projektu v rámci globálního grantu CZ.1.07/1.1.07 Zvyšování kvality ve vzdělávání v kraji Moravskoslezském Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 ke smlouvě, (MMOPP0032K2Z) ze dne 24. 11. 2008 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným 
Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje



664/22 RM 11

Dodatek č. 2 ke smlouvě o úvěru


Rada města



schvaluje



dodatek č. 2, MMOPP00CXR26 ke Smlouvě o úvěru, MMOPP0003IPXX ze dne 22.12.2008 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Maticí Slezskou, místním odborem v Opavě se sídlem Matiční 456/2a, 746 01 Opava, IČ 00534366, zastoupenou Ing. Vlastimilem Kočvarou, tajemníkem, na posunutí splátek úvěru o jedno čtvrtletí pro předložení zastupitelstvu města



665/22 RM 11

Směrnice o inventarizaci 

Rada města



schvaluje



Směrnici o inventarizaci s účinností od 1.9.2011




666/22 RM 11

Komise Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán – rezignace člena Investiční komise Rady statutárního města Opavy – rezignace člena



Rada města



bere na vědomí 


a)
rezignaci pana Jana Hanuše na funkci člena Komise Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán ke dni 30.8.2011


b)
rezignaci pana Mgr. Ing. Jaroslava Černého na funkci člena Investiční komise Rady statutárního města Opavy ke dne 1.9.2011







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

