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726/22 RM 15
1/22
Hodnocení ekonomické efektivnosti variant silnice I/11 v Komárově


Rada města


schvaluje


smlouvu, (PID smlouvy MMOPP00EJ2RO), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. 
se sídlem Národní 984/15, 110 00 Praha 1, IČ 48588733, zastoupenou 
Ing. Ondřejem Kokešem, prokuristou a Ing. Jaroslavem Glogarem, prokuristou


Hlasování: 8-0-0



727/22 RM 15
2/22
Rekonstrukce zimního stadionu v Opavě - architektonická studie

Rada města


odročuje


projednání materiálu „Rekonstrukce zimního stadionu v Opavě – architektonická studie“ 


Hlasování: 7-0-0



728/22 RM 15
3/22
Jmenování člena do Školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace


Rada města


jmenuje


třetinu členů Školské rady při Základní škole Nový svět, Opava, příspěvková organizace, a to:
	Ing. Kateřinu Balcarovou, referentku odboru školství



Hlasování: 8-0-0



729/22 RM 15
4/22
Záměr výpůjčky – Tělocvična Komárov

Rada města


schvaluje


záměr výpůjčky nemovitosti umístěné na adrese U školy 52/1, Opava-Komárov, na pozemku par. č. 66/1 a 67 v k.ú. Opava Komárov dle přiloženého zákresu


Hlasování: 8-0-0



730/22 RM 15
5/22
Soutěž pro školy ve sběru hliníku pro školní rok 2015/2016


Rada města


souhlasí

	

se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž 
ve sběru hliníku pro školy zřizované Statutárním městem Opava ve školním roce 2015/2016 


	

se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž 
ve sběru hliníku pro školy na území obce s rozšířenou působností Opava (včetně škol zřizovaných KÚ MSK a MŠMT) ve školním roce 2015/2016



Hlasování: 8-0-0



731/22 RM 15
6/22
Majetkové záležitosti

Rada města


schvaluje


Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě ze dne 10.7.1996 (PID MMOPP00EO8TF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a Ing. arch. Jiřím Horákem  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je změna splatnosti nájemného  za pronájem pozemku parc.č. 2530/687 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/573 
– ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy 


Hlasování: 8-0-0

2.
schvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2281 – ostatní plocha, 
k.ú. Hradec nad Moravicí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2168/1 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2168/242 – ostatní plocha,
k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2373/330 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2373/345 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2202/2 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy


Hlasování: 8-0-0
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3.
schvaluje

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

b)
záměr pronájmu podílu o velikosti 3609/10000 na pozemku parc.č. 2373/345 
– zahrada, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 8-0-0

4.
schvaluje


záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2542/32 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 8-0-0

5.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/32 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/382 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Opava – Předměstí



Hlasování: 8-0-0

6.
schvaluje


záměr sjednání změn Smlouvy o nájmu a o budoucí kupní smlouvě (PID smlouvy: MMOPP0004C6O) uzavřené dne 29. 5. 2009 mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, jako pronajímatelem/budoucím prodávajícím, a Ing. Zdeňkem Kostřicou, bytem 
K Rybníčkům 329, 747 81 Otice, jakožto nájemcem/budoucím kupujícím, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2010 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 1. 2014 (dále také jen „Smlouva“), spočívajících: 
	v následující změně doby a podmínek pro uzavření budoucí kupní smlouvy týkající se 2. etapy stavby: 

 	Původní znění článku VIII. odstavec 1 Smlouvy:
„Smluvní strany se zavazují, že za podmínky, že nájemce na předmětných pozemcích vybuduje 
a řádně dokončí 2. etapu stavby v souladu s projektovou dokumentaci odsouhlasenou pronajímatelem a že příslušný stavební úřad vydá pro 2. etapu stavby kolaudační souhlas, uzavřou do šesti měsíců ode dne vydání kolaudačního souhlasu pro 2. etapu stavby kupní smlouvu, na základě které pronajímatel (budoucí prodávající) jako prodávající prodá nájemci (budoucímu kupujícímu) jakožto kupujícímu za níže uvedenou kupní cenu část předmětných pozemků, která bude přímo zastavěna stavbou 2. etapy předmětné stavby (dále také jen „předmět druhé koupě“).“
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Nové znění článku VIII. odstavec 1 Smlouvy:
„Smluvní strany se zavazují, že po výstavbě obvodových zdí 1. NP 2. etapy stavby uzavřou do šesti měsíců ode dne, kdy nájemce v souladu s odstavcem 2 tohoto článku smlouvy předá pronajímateli geometrický plán specifikovaný v odstavci 2 tohoto článku smlouvy, kupní smlouvu, na základě které pronajímatel (budoucí prodávající) jako prodávající prodá nájemci (budoucímu kupujícímu) jakožto kupujícímu za níže uvedenou kupní cenu část předmětných pozemků, která bude přímo zastavěna stavbou 2. etapy předmětné stavby (dále také jen „předmět druhé koupě“).“ 



Původní znění článku VIII. odstavec 2 Smlouvy:
„Předmět druhé koupě, tzn. část předmětných pozemků, která bude přímo zastavěna 2. etapou předmětné stavby, bude vymezen v geometrickém plánu, který se na vlastní náklady zavazuje vypracovat nájemce neprodleně po dokončení 2. etapy stavby; geometrický plán musí obsahovat rovněž výměru předmětu druhé koupě v metrech čtverečních. Tento geometrický plán se nájemce zavazuje předat pronajímateli, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne vydání kolaudačního souhlasu pro 2. etapu stavby; poruší-li nájemce tuto povinnost, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody.“
Nové znění článku VIII. odstavec 2 Smlouvy:
„Předmět druhé koupě, tzn. část předmětných pozemků, která bude přímo zastavěna 2. etapou předmětné stavby, bude vymezen v geometrickém plánu, který se na vlastní náklady zavazuje vypracovat nájemce neprodleně po výstavbě obvodových zdí 1. NP 2. etapy stavby (geometrický plán bude vypracován v době, kdy je 2. etapa stavby geodeticky zaměřitelná); geometrický plán musí obsahovat rovněž výměru předmětu druhé koupě v metrech čtverečních. Tento geometrický plán, který se nájemce zavazuje ihned po jeho vypracování předložit k odsouhlasení příslušnému katastrálnímu úřadu, se nájemce zavazuje předat pronajímateli, a to nejpozději do jednoho měsíce ode dne odsouhlasení tohoto geometrického plánu příslušným katastrálním úřadem; poruší-li nájemce tuto povinnost, je povinen zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo pronajímatele na náhradu škody.“
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	v následujícím omezení rozsahu předmětu nájmu (předmětem nájmu již není pozemek parc. č. 283/2 v k.ú. Opava-Předměstí, jehož vlastníkem se na základě Kupní smlouvy ze dne 31. 3. 2015 stal nájemce Ing. Zdeněk Kostřica): 

Z nájmu budou vyčleněny části pozemků parc. č. 2912/18, 286/2, 283/1, 278/13, vše v katastrálním území Opava-Předměstí (pozemky pod přístupovým chodníkem), které jsou zakresleny růžovou barvou v Příloze k tomuto záměru. 
Předmětem nájmu tedy zůstanou následující pozemky či jejich části v katastrálním území Opava-Předměstí:
	pozemek parc. č. 285 o výměře 118 m2, 

část pozemku parc. č. 2912/18 o výměře cca 246 m2,
část pozemku parc. č. 2912/19 o výměře cca 69 m2,
část pozemku parc. č. 286/2 o výměře cca 15 m2,
část pozemku parc. č. 278/13 o výměře cca 88 m2,
část pozemku parc. č. 283/1  o výměře cca  381 m2,
část pozemku parc. č. 278/2 o výměře cca 58 m2,
které jsou vymezeny zelenou barvou v Příloze k tomuto záměru.

	v následujícím snížení výše nájemného za nájem předmětu nájmu, jímž se nájemné snižuje adekvátně snížení rozsahu předmětu nájmu (při zachování jednotkové výše nájemného za metr čtvereční): 

Výše nájemného za oprávnění nájemce užívat předmětné pozemky uvedená v článku III. odst. 3 Smlouvy bude snížena na částku 34.125,- Kč (slovy: třicetčtyřitisícejednostodvacetpět korunčeských) ročně. 


Hlasování: 8-0-0


 7.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2382/1 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy


Hlasování: 8-0-0

  8.

schvaluje 


smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDPBL mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a spolkem KLIDNÉ KYLEŠOVICE 2012  jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda 
a pozemku parc.č. 2577/1 – orná půda, k. ú. Kylešovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 



Hlasování: 6-2-0


9. 
nepřijala usnesení 


k záměru prodeje pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda a pozemku parc.č. 2577/1 – orná půda, k.ú. Kylešovice


Hlasování: RMO nepřijala usnesení 





732/22 RM 15
7/22
Majetkové záležitosti – Seniorcentrum OASA

Rada města


neschvaluje


záměr směny pozemků parc. č. 2292, 2289, 2294 v k. ú. Kylešovice   
ve vlastnictví  MUDr. Petra Slaného za části pozemků parc. č. 2349/9, 2349/10, 2349/11, 2370/2 a 2370/20 k. ú. Opava – Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, ve vlastnictví Statutárního města Opava



Hlasování: 7-0-1 



733/22 RM 15
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ZŠ Englišova (zateplení + výměna oken) – započtení pohledávky

Rada města


schvaluje

	

započtení části pohledávky Statutárního města Opavy, jako objednatele díla, v celkové výši 693.000,00 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamovaných vad na díle stavby s názvem „ZŠ Englišova“ (zateplení + výměna oken) proti pohledávce společnosti Stavby COMPLET Technologic s.r.o., IČ: 28627156 se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, 
Na Jánské 1869/56, PSČ 710 00 jako zhotovitele uvedené stavby, za Statutárním městem Opavou představující nárok na zaplacení zbytku ceny stavby „Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 a Horní náměstí 50 (zateplení)“ ve výši 
173.464,53 Kč  


	

použití finančních prostředků z uplatněné sankce na odstranění části reklamovaných vad na díle


	

Rozpočtové opatření č. 2015/228


v příjmech – odbor přípravy a realizace investic



Smluvní pokuta za prodlení s odstraněním reklamovaných vad dle smlouvy o dílo MMOPP009THOX




(3113,2212,00000000,0220,0007755000000)
   + 173.464,53 Kč








ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ZŠ Englišova (odstranění reklamovaných vad)




(3113,5171,00000000,0220,0007755000000)
   + 173.464,53 Kč


Hlasování: 8-0-0
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Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu (Městské lázně Opava, Zimní stadion Opava, Parkovací dům v Opavě)


Rada města


schvaluje

	

	záměr pronájmu nebytového prostoru (označeného jako bufet) o výměře 
21 m2, nacházejícího se ve II. NP v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázně v Opavě)


b)
	záměr pronájmu nebytového prostoru (označeného jako pedikúra)
o výměře 11 m2, nacházejícího se ve II. NP naproti schodiště v budově 
č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě) 


c)
	záměr pronájmu nebytového prostoru (označeného jako pedikúra)
o výměře 11 m2, nacházející se ve II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě) 


d)
	záměr pronájmu nebytového prostoru (označeného jako masérský a rekondiční) o výměře 11,97 m2, nacházejícího se v přízemí, v prvním oddělení v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě) 


e)
	záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního nosiče o výměře 3 m2 v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě)


f)
	záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního nosiče o výměře 1,35 m2, v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě) 


g)
	záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního nosiče o výměře 2 m2, v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě) 


h)
	záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, pro umístění reklamního nosiče o výměře 1 m2, v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě) 


i)
	záměr pronájmu 2 ploch, nacházející se ve vestibulu budovy, pro umístění 2 reklamních nosičů, každá o výměře 0,8 m2, v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě)


j)
	záměr pronájmu nebytového prostoru (označeného jako sklad a kancelář) o výměře 5,98 m2, nacházejícího se v přízemí v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě)


k)
	záměr pronájmu nebytového prostoru (označeného jako šatna učitelů)
o výměře 18,39 m2, nacházejícího se v přízemí v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě) 
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l)
	záměr pronájmu nebytového prostoru (označeného jako sklad pomůcek)
o výměře 3,27 m2, nacházející se v přízemí v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě) 


m)
	záměr pronájmu veřejně přístupného prostoru (nyní umístěn prodejní automat) o výměře 0,275 m2, nacházejícího se v přízemí vedle pokladny 
v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě)


n)
	záměr pronájmu nebytového prostoru (označeného jako kancelář ředitelky) sestávající ze dvou propojených místností o celkové výměře 17,1 m2, nacházející se ve II. NP v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, 
v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázně v Opavě)


o)
	záměr pronájmu nebytového prostoru (označeného jako kadeřnictví)
o výměře 17,29 m2, nacházejícího se ve II. NP naproti schodiště v budově č.p. 38, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (budova Městských lázní v Opavě)


p)
	záměr pronájmu nebytových prostor (místnost č. 1104 – kuchyňka o výměře 3,72m2, místnost č. 1105 - bar o výměře 25,67 m2) umístěných v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město (budova Zimního stadionu v Opavě)


q)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy 11,21 m2) označeného číslem 1


r)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy 11,21 m2) označeného číslem 2


s)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,42 m x 4,71 m (tedy 11,39 m2) označeného číslem 3


t)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,35 m x 4,45 m (tedy 14,91 m2) označeného číslem 4


u)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) označeného číslem 5


v)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) označeného číslem 6


w)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) označeného číslem 7


x)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 8


y)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 9
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z)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 10


aa)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 11

ab)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 12


ac)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,93 m x 4,68 m (tedy 23,07 m2) označeného číslem 13


ad)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) označeného číslem 14


ae)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 15


af)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 16


ag)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) označeného číslem 17


ah)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,84 m x 4,68 m (tedy 17,98 m2) označeného číslem 18


ai)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,52 m x 5,20 m (tedy 13,10 m2) označeného číslem 19


aj)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,64 m x 5,20 m (tedy 13,73 m2) označeného číslem 20


ak)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,03 m x 5,20 m (tedy 10,53 m2) označeného číslem 21


al)
	záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (budova Parkovacího domu v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,38 m x 4,74 m (tedy 20,76 m2) označeného číslem 22



	Hlasování: 8-0-0
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Městské lesy Opava – dodatek k nájemní smlouvě, plán hospodaření na rok 2015

Rada města


schvaluje


dodatek č. 28 (MMOPP009WLZJ) k Nájemní smlouvě, (MMOPP002KDX0) 
ze dne 19. 12. 1995 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a příspěvkovou organizací Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, 747 45, IČ:00849669, zastoupeným Ing. Petrou Schwallerovou, pověřenou řízením příspěvkové organizace



bere na vědomí


Plán hospodaření na rok 2015 příspěvkové organizace Městské lesy Opava 
se sídlem Skřipov 110,747 45, IČ 00849669


Hlasování: 8-0-0
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 23/2015/PRI – „MŠ Vaníčkova“ (zateplení + výměna oken)


Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGODH) ke Smlouvě (MMOPP00GGOYK) ze dne 
01. 06. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností MILIMEX s.r.o. - organizační složka, Daliborova 648/38,
709 00 Ostrava, Mariánské Hory a Hulváky, IČ: 29454379, zastoupenou 
Ing. Eugeniuszem Sowou, jednatelem společnosti,
- cena díla dle smlouvy				    5.996.763,94 Kč
- změna ceny díla dle tohoto DODATKU č. 1           -  98.337,33 Kč
- celková cena					    5.898.426,61 Kč
- DPH 21%					    1.238.669,59 Kč
- nová cena celkem s DPH			    7.137.096,20 Kč



Hlasování: 8-0-0










737/22 RM 15
12/22
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 25/2015/PRI – „MŠ Mnišská“

Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGON3) ke Smlouvě (MMOPP00GGP03) ze dne 
01. 06. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o., se sídlem Příčná 173, 
793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574, zastoupenou Ing. Františkem Jurčíkem, jednatelem společnosti,
- cena díla dle smlouvy				    5.610.263,54 Kč
- změna ceny díla dle tohoto DODATKU č. 1            - 14.280,60 Kč
- celková cena					    5.595.982,94 Kč
- DPH 21%					    1.175.156,42 Kč
- nová cena celkem s DPH		                6.771.139,36 Kč



Hlasování: 8-0-0
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 22/2015/PŘI – „MŠ Edvarda Beneše“ (zateplení + výměna oken)


Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGOEC) ke smlouvě, (MMOPP00GGOSE) ze dne 01. 06. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností JURČÍK – STAVEBNICTVÍ s.r.o., se sídlem Příčná 173,
793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574, zastoupenou Ing. Františkem Jurčíkem, jednatelem společnosti
cena díla dle smlouvy				               7.124.980,63 Kč
změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                           -  95.429,63 Kč
celková cena					                7.029.551,00 Kč
DPH 21%						    1.476.205,71 Kč
nová cena celkem s DPH				    8.505.756,71 Kč



Hlasování: 8-0-0
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Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Nákup zemního plynu v rámci sdružených služeb dodávky zemního plynu pro odběr do 630 MWh a nad 630 MWh na rok 2016“ – výsledek zadávacího řízení


Rada města


vylučuje


uchazeče s pořadovým číslem 2 - BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., sídlem 
Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 27386732 v souladu s § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů



schvaluje

	
výsledné pořadí nabídek dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
	E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ: 26078201 

CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302
ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433


	

v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách výběr nabídky uchazeče E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ: 26078201, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou


Hlasování: 7-0-0 
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Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Nákup elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí na rok 2016“ – výsledek zadávacího řízení


Rada města


vylučuje


uchazeče s pořadovým číslem 6 - BOHEMIA ENERGY entity s.r.o., sídlem Na Poříčí 1046, 1047/24-26, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 27386732 v souladu s § 60 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, z důvodu nesplnění kvalifikačních předpokladů
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schvaluje

	
výsledné pořadí nabídek dle § 81 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách:
	TAURON Czech Energy s.r.o., Na. Rovince 879, 720 00 Ostrava – Hrabová, IČ: 28602455

Amper Market, a.s., Antala Staška 1076/33a, 140 00 Praha 4, 
IČ: 24128376
CENTROPOL ENERGY, a. s., Vaníčkova 1594/1, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 25458302
E.ON Energie, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, 
IČ: 26078201
ČEZ Prodej, s.r.o., Duhová 1/425, 140 53 Praha 4, IČ: 27232433
EP ENERGY TRADING, a.s., Klimentská 46, 110 02 Praha 1, 
IČ: 27386643
Pražská plynárenská, a.s., Národní 37, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ: 60193492


	

v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách výběr nabídky uchazeče TAURON Czech Energy s.r.o., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava – Hrabová, IČ: 28602455, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou


Hlasování: 8-0-0
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Kronika města za rok 2014

Rada města


schvaluje


upravenou kroniku statutárního města Opavy za rok 2014



Hlasování: 8-0-0
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Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2016

Rada města


schvaluje

	

podání žádosti o neinvestiční dotaci s názvem „Terénní práce v Opavě 2016“ v rámci dotačního řízení Rady vlády ČR pro záležitosti romské menšiny ve spolupráci s Úřadem vlády ČR – dotační program Podpora terénní práce pro rok 2016


	

finanční spoluúčast města žádosti „Terénní práce v Opavě 2016“ ve výši 126.289,00 Kč



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0
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Dodatek č. 2 Smlouvy o technické podpoře

Rada města


schvaluje


dodatek č. 2 (MMOPP00GBYE7) ke smlouvě, (MMOPP00B1UC8) ze dne 
15. 3. 2011 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností VITA software, s.r.o., Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6, 
IČ: 61060631, zastoupenou RNDr. Ivanou Havlíkovou, jednatelkou 


Hlasování: 8-0-0
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Smlouva o svěření nalezených psů Městskému útulku v Opavě


Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00FKF1X), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Statutárním městem Ostrava, městský obvod Plesná 
se sídlem Dobroslavická 83/8, 725 27 Ostrava – Plesná, IČ 00845451, zastoupeným Pavlem Hrbáčem, starostou


Hlasování: 8-0-0
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Rozpočtová opatření 2015

Rada města


schvaluje

	

Rozpočtové opatření č. 2015/229


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Rekonstrukce ul. Gudrichovy




(úspora + úprava položek)




(2212,6121,00000000,0220,0007904000000)
   - 471.468,35 Kč



(2212,5171,00000000,0220,0007904000000)
  + 180.969,40 Kč








Park Sv. Hedviky




(úspora)




(2219,6121,00000000,0220,0007611000000)
   - 570.522,74 Kč








SFC – víceúčelová hala a hřiště




(úspora)




(3412,6121,00000024,0220,0007605000000)
   - 875.174,30 Kč
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Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a VO




(nezpůsobilé náklady)




(2212,5171,00000023,0220,0007615000000)
   - 306.372,54 Kč



(2212,5171,00000000,0220,0007615000000)
   + 306.372,54 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 554.649,15 Kč



(6409,6121,00000023,0220,0000000000000)
 + 306.372,54 Kč



(6409,6121,00000024,0220,0000000000000)
 + 875.174,30 Kč








Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice - PD     




(smlouva o přeložce)




(6171,6121,00000000,0220,0007619000000)
+ 19.692,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 19.692,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/230


ve výdajích – odbor školství



Zařízení školního stravování Otická -účelový investiční příspěvek na provoz (rekonstrukce kuchyně odloučeného pracoviště ŠJ Otická)




(3141,6351,00000120,0030,0001002000033)
- 124.952,03 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 124.952,03 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2015/231


ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště



oprava komunikací Milostovice a ul. Těšínská 




(2212,5171,00000000,0050,0000000000000)
- 76.956,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města - TSO



Jmenovitá akce TS – Podvihovský mlýnek – oprava mostu (projektová dokumentace)




(2212,5169,00000000,0790,0004148000000)
+ 76.956,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2015/232


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu – dotace k úrokům z úvěru 23,4 mil. Kč – kanalizace Malé Hoštice




(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+ 40.338,42 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



úroky – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 40.338,42 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2015/233


ve výdajích – odbor životního prostředí



obnova zeleně a kácení




(3745,5139,00000000,0130,0001070250000)
- 25.198,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



Environmentální výchova a vzdělávání




(3792,5139,00000000,0030,0001076250000)
- 7.500,00 Kč



(3792,5139,00000000,0030,0001076000000)
- 2.500,00 Kč







ve výdajích – městská část Malé Hoštice



Environmentální výchova a vzdělávání – nákup stromů a materiálu ke stromům (kůly, úvazky, ochrana proti okusu, hnojivo)




(3745,5139,00000000,0810,0001076250000)
+ 35.198,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2015/234


ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



ostatní majetek – nákup služeb




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
- 70.000,00 Kč








neplánované akce – nákup služeb – ořezy a kácení stromů




(3745,5169,00000000,0050,0001029000000)
+ 70.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2015/235


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



výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 201.800,00 Kč








bezesmluvní užívání




(3639,5192,00000000,0052,0000000000000)
+ 15.000,00 Kč








platby daní a poplatků (daň z převodu nemovitých věcí, daň z vlastnictví nemovitých věcí)




(3639,5362,00000000,0052,0000000000000)
+ 140.000,00 Kč








pronájem pozemku (Správa železniční a dopravní cesty) – elektrizace traťového úseku zastávky ČD v Kylešovicích – sml. MMOPP009TFFK




(2219,5164,00000000,0052,0000000000000)
+ 8.800,00 Kč
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pronájem pozemku pod Klubem důchodců na Masarykově třídě – sml. MMOPP00EDTBT




(4359,5164,00000000,0052,0000000000000)
+ 38.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2015/236


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 120.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



Základní škola a Mateřská škola Opava - Vávrovice




neinvestiční příspěvek na provoz




(3113,5331,00000000,0030,0001000000029)
+ 30.000,00 Kč








Mateřská škola Mnišská




neinvestiční příspěvek na provoz




(3111,5331,00000000,0030,0001000000017)
+ 40.000,00 Kč








Základní škola a Mateřská škola Opava - Komárov




neinvestiční příspěvek na provoz




(3113,5331,00000000,0030,0001000000026)
+ 50.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2015/237


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 150.000,00 Kč







ve výdajích – městská část Malé Hoštice



Rekonstrukce zahrady v MŠ Malé Hoštice




(3111,6121,00000120,0810,0007601000000)
+ 150.000,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2015/238


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



investiční přijaté transfery od regionálních rad – Komunitní centrum Liptovská




(0000,4223,38588505,0020,0007655000000)
+ 3.980.827,31 Kč








investiční přijaté transfery od regionálních rad – Komunitní centrum Liptovská




(0000,4123,38588005,0020,0007655000000)
+ 172.388,37 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Komunitní centrum Liptovská – budovy, stavby




(3613,6121,00000020,0220,0007655000000)
- 3.980.827,31 Kč



(3613,6121,38588505,0220,0007655000000)
+ 3.980.827,31 Kč
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Komunitní centrum Liptovská – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(3613,5137,00000020,0220,0007655000000)
- 172.388,37 Kč



(3613,5137,38588005,0220,0007655000000)
+ 172.388,37 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000020,0020,0002993000000)
+ 4.153.215,68 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2015/239


v příjmech – odbor Kancelář tajemníka, odd.
hospodářské správy



příjmy z pojistného plnění




(6171,2322,000000000,0191,0009282000000)
   + 23.338,00 Kč







ve výdajích – odbor Kanceláře tajemníka, odd.
hospodářské správy




opravy a udržování
   



(6171,5171,000000000,0191,0002512000000)
+ 23.338,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2015/240


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




Nespecifikované rezervy




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   -1.000,00 Kč








Pokuty – doprava - OkÚ




ostatní neinvestiční výdaje jinde nezařezené




(6409,5909,00000000,0160,0009271000000)
   1.000,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2015/241


ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd.
hospodářské správy



Stroje přístroje a zařízení (policové regály)




(6171,6122,000000000,0191,0000000000000)
   + 400.000,00 Kč








Drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6171,5137,000000000,0191,0000000000000)
   - 300.000,00 Kč








Služby telekomunikací a radiokomunikací




(6171,5162,000000000,0191,0000000000000)
- 100.000,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2015/242


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 350.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora, oddělení kultury



festival „Bezručova Opava“ – nákup služeb
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(3312,5169,00000120,0121,0002456230000)
+ 350.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0




o)
Rozpočtové opatření č. 2015/243


ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování



Plnění strategického plánu 2015 – 2020 - rezerva




(3636,5109,00000000,0140,0002431210000)
- 150.000,00 Kč 








Plnění strategického plánu 2015 – 2020 – architektonický workshop – nákup služeb




(3636,5169,00000000,0140,0002431210000)
+ 150.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2015/244


ve výdajích – odbor hlavního architekta a
územního plánu 



ostatní nákup dlouh.nehm.majetku
(studie parkování ul. U Střelnice) 




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
  - 22.385,00 Kč








nákup ostatních služeb




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
   + 22.385,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2015/245


ve výdajích – odbor školství



SVČ neinvestiční účelově vázaný příspěvek




(3421,5331,00000000,0030,0001002000039)
+ 100.000,00 Kč








vědomostní a dovednostní soutěže - dary




(3113,5194,00000000,0030,0002995000000)
	20.292,00 Kč








ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000020,0020,0002996000000)
	79.708,00 Kč 



Hlasování: 8-0-0




r)
Rozpočtové opatření č. 2015/246


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
   - 500.000,00 Kč


v příjmech – odbor hlavního architekta územního plánování




(příprava studií a projektové dokumentace na rekonstrukci či výstavbu nového zimního stadionu)




(3412,6119,00000120,0080,00000000000000)
 + 500.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0
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Dotace ostatní

Rada města


neschvaluje


finanční dotaci Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje z. s. se sídlem Výstavní  2224/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 00576310, na náklady související s akcí Region pro sebe, ve výši 15.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-0


schvaluje 


změnu použití finančních prostředků u poskytnutého sportovního grantu pod číslem 012/1.1/2015 pro Kánoe klub Opava                         


Hlasování: 8-0-0
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Záměry pronájmu, výpůjčky, prodeje

Rada města


schvaluje

a)
záměr prodloužení doby nájmu sjednaného smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání ze dne 9. 4. 2015, PID: MMOPP00DG7JD, uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města             a společností Řeznictví H + H, s.r.o. se sídlem Hlavní 46, 742 47 Hladké Životice, IČ 26788942, zastoupenou Ing. Karlem Pilčíkem, jednatelem, na dobu určitou do dne 15. 3. 2020, přičemž doba nájmu bude prodloužena nejdéle do dne 15. 3. 2025. Předmětem nájmu je prostor sloužící podnikání v 1 NP budovy č. p. 123 a 124, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 432 a 433/1, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, zapsané na LV č. 168, na adrese Hrnčířská 9, 746 01 Opava, specifikovaný přiloženým zákresem


b)
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 2034/5, zastavěná plocha a nádvoří spolu s jeho součástí, budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, pozemku             parc.č. 2034/10 a části pozemku parc.č. 2034/1, ostatní plocha, to vše dle přiloženého zákresu, ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, na adrese Lipová 105/2, 746 01 Opava (multifunkční sportovní areál)


c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2530/568, zastavěná plocha a nádvoří, budovy bez čp/če, stavba technického vybavení, která je součástí pozemku           parc.č. 2530/568, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, zapsané na LV č. 3618 (budova na adrese Slámová ul., 746 01 Opava)


Hlasování: 7-0-0 
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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 a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FMZLJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Lukášem Vaňkem bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 117/1 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: „Stavební úpravy stodoly 
se změnou užívání na provoz občerstvení s ubytováním“ 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 a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00EO8RP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Olgou Laifertovou, DiS. bytem Opava, Vlaštovičky 
pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Vlaštovičky pro stavbu: „RD Vlaštovičky, Marie Dolanské 108/14a, parc.č. 49, k.ú. Vlaštovičky – vodovodní přípojka“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00EO8SK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Vlastou Matouškovou bytem Opava, Vlaštovičky 
pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 95/1 v k. ú. Vlaštovičky pro stavbu: „RD Vlaštovičky, Marie Dolanské 9/14, parc.č. 51, k. ú. Vlaštovičky – vodovodní přípojka“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 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 a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FMZDN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Petrem Štibraným a Gabrielou Štibranou oba bytem Opava, Milostovice pro umístění podzemního vedení přípojky vody, plynu, splaškové a dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 1837/1 v k. ú. Kylešovice pro stavbu: „Novostavba dvojdomku na parc.č. 332/2 v k. ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


e)
smlouvu o souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00FMZTF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Františkem Novákem bytem Malá Morávka a Ing. Karlem Palyzou bytem Opava, Kylešovice a Vlastimilem Palyzou bytem Opava, Kylešovice a Ing. Richardem Palyzou bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 1813/2 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: „Technická a dopravní infrastruktura RD Palisa, Celta SO – 03 dešťová kanalizace“
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f)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00FMZG8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Liborem Pavelkem bytem Opava, Komárovské Chaloupky pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc. č. 965 v k. ú. Komárov u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu: „RD - na pozemku parc. č. 782/2 v k. ú. Komárov 
u Opavy – přípojka vody“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


g)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00FMZN9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Liborem Moslerem a Marií Moslerovou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 3084/2 v k. ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: „BD Krnovská 176/180 – přípojka vody pro stávající BD na parc.č. 1038 k. ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


Hlasování: 8-0-0
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Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města


schvaluje

a)
umístění podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc. č. 2312/1, 330/1, 2312/3, 2496, 2312/4, 2588, 2371/1 v k. ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava, ul. Fügnerova, 28. října, Kořeného, Vítečkova - rekonstrukce vodovodu“


b) 
umístění podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 914/1, 2326/7, 2326/4, 933/25, 933/26 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava, ul. Čechova, Ratibořská – rekonstrukce vodovodu“


c)
umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 35/2, 979, 985 v k. ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby: „Komárov, Malá strana, propoj kNN“


d) 
umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 645/21, 645/22, 645/23, 645/24, 645/25, 645/26, 645/27, 645/28 v k. ú. Podvihov v rámci realizace stavby: „Podvihov, uložení a obnova kNN“ 


Hlasování: 8-0-0
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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. 23 (MMOPP00FMZXV) 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 Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jednající Mgr. Daliborem Halátkem, jednatelem 


Hlasování: 8-0-0
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Smlouva o nájmu plynárenských zařízení

Rada města


schvaluje


Smlouvu o nájmu plynárenských zařízení číslo smlouvy: 9414002508/182341   (MMOPP00EDMAB) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností RWE GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Andreem Prnem, MBC, BBA, ředitelem strategie a správy DS a Bc. Tomášem Malíkem, vedoucím rozvoje a obnovy DS týkající se STL plynovodu a 1 ks  STL přípojky 
na ul. Krnovská, STL plynovodu a 8 ks STL přípojek na ul. U Cihelny, STL plynovodu a 13 ks STL přípojek na ul. Slepá a Krnovská, 1ks STL přípojky na ul. Otická, STL plynovodu, NTL plynovodu a 1 ks NTL přípojky na ul. Joži Davida 
za nájemné ve výši 20.488,00 Kč + DPH 


Hlasování: 8-0-0



752/22 RM 15
27/22
Záměr prodeje splaškové kanalizace na ul. Bílovecká

Rada města


schvaluje


záměr prodeje splaškové kanalizace z potrubí PP o profilu DN 300 v délce 75,50m uložené v pozemcích parc.č. 3205/112, 2759/19, 3205/11, 2759/18 v katastrálním území Kylešovice v rámci stavby „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace, 2. etapa – část stoky G-2 šachty Š5 po šachtu Š4a“


Hlasování: 8-0-0





753/22 RM 15
28/22
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy včetně upravených termínů plnění 457/14 RM 15 – bod 2, písm. a) i b)



Hlasování: 8-0-0 




754/22 RM 15
29/22
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 03. 09. 2015
do 17. 09. 2015 s připomínkami 


Hlasování: 8-0-0




755/22 RM 15
33/22
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady


Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, 
IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen „společnost Technické služby Opava“), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů tak, že: 



bere na vědomí


zánik funkce člena statutárního orgánu - jednatele společnosti Technické služby Opava, se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, v souladu s § 59 zákona o obchodních společnostech a družstvech 
dle odstoupení z funkce ze dne 10. 06. 2015 pana Aleše Žižlavského, narozeného dne 19. 03. 1957, bytem U Zastávky 598/20, 747 06  Opava - Kylešovice  







755/22 RM 15
33/22

volí


s účinností od 01. 10. 2015 statutární orgán - jednatele společnosti Technické služby Opava:

-  Ing. Jana Hazuchu, nar. 09. 10. 1972, trvale bytem Joy Adamsonové 2004/15, Opava




3.
schvaluje


Smlouvu o výkonu funkce statutárního orgánu společnosti Technické služby Opava mezi společností Technické služby Opava a Ing. Janem Hazuchou, nar. 09. 10. 1972, trvale bytem Joy Adamsonové 2004/15, Opava jako jednatelem společnosti



s účinností od 01. 10. 2015 smluvní plat ředitele společnosti pana Ing. Jana Hazuchy ve výši schválené usnesením Rady města č. 2969/83 RM 14 
ze dne 19. 05. 2014 při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o.


4.
ukládá


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o.


Hlasování: 8-0-0




756/22 RM 15
34/22
Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o poskytnutí služeb – DŽIVIPEN o.p.s.

Rada města


schvaluje 


dodatek č.  1  (MMOPP00CWUPR)    ke  smlouvě  (MMOPP009WM9Y) ze  dne 
19. 5. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a  DŽIVIPENEM o.p.s. se sídlem Jiráskova 13, 746 01 Opava, IČ 26571463, zastoupenou Juliusem Lévayem, ředitelem společnosti 



Hlasování: 8-0-0 









757/22 RM 15
35/22
SMLOUVA O CENTRALIZOVANÉM ZADÁVÁNÍ

Rada města


schvaluje


Smlouvu o centralizovaném zadávání, (MMOPP00GBYBM), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou – Ministerstvo vnitra, se sídlem Praha 7, Holešovice, Nad Štolou 936/3, 
IČ: 00007064, zastoupenou Ing. Miroslavem Tůmou, Ph.D., ředitelem odboru kybernetické bezpečnosti a koordinace informačních a komunikačních technologií, na základě pověření ministrem vnitra


Hlasování: 7-0-1







Ing. Martin Víteček  v.r.
primátor
Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
náměstek primátora


