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U S N E S E N Í

z 23. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 26. 09. 2011


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 26. 09. 2011 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
p. David Horák
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Bc. Eva Balarinová, DiS.
Ing. Marie Vavrečková
Ing. Jiří  Lehnert
Ing. Petr Šnejdar
Ing. Martina Věntusová
Ing. Lubomír Měch







































6676/23 RM 11

Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
výpůjčku části pozemku parc.č. st. 325/1 – zast.pl. a nádvoří o výměře 
8.25 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu Miloslavu Štěpánovi na dobu neurčitou za účelem zřízení nájezdu k bytovému domu Na Pastvisku 7 (zveřejněno 
č. 732/11)


b)
nájem pozemků parc.č. 2051/42 – zahrada o výměře 319 m2, 
parc.č. 2051/43-zahrada o výměře 387 m2 a parc.č. 2051/44-zahrada 
o výměře 218 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí Českému zahrádkářskému svazu, základní organizaci Opava-město na dobu neurčitou 
za 5,00 Kč/m2/rok na nezastavěnou plochu a 10,00 Kč/m2/rok za pozemky, které jsou zastavěny chatkami (zveřejněno č. 705/11)

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2702/415-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí na dobu neurčitou manželům Pavlovi 
a Naděždě Lindovským za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2626/154-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí na dobu neurčitou manželům Markovi
a Mgr. Gabriele Víchovým za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/59-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2  k.ú.  Opava-Předměstí na dobu neurčitou manželům 
MVDr. Horymírovi a  Ludmile Hermanovým za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/119-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí na dobu neurčitou manželům Aloisi
 a Stanislavě Filuschovým za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/234-zast.pl. a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí na dobu neurčitou panu  Martinu Zedkovi  za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

h)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 574/32-zast.pl. a nádvoří o výměře 
17 m2 k.ú. Opava-Předměstí na dobu neurčitou   panu Vladimíru Kolečkovi  za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

i)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/181-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí na dobu neurčitou   paní Marii Schreibrové  
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

j)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1592/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí na dobu neurčitou   paní Ladislavě Dorotíkové  za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

k)
záměr pronájmu pozemku parc.č. st.1194-zast.pl. a nádvoří a
 parc.č. 1904/29-zahrada k.ú. Kateřinky u Opavy

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

m)
revokaci usnesení RMO č. 628/22 RM 11 odst. 1, písm. m) ze dne 5.9.2011 (RMO schvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 2085/1-ost.pl. 
k.ú. Opava-Předměstí)

n)
záměr směny části pozemku parc.č. 2085/1-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 2081-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí ve vlastnictví paní Lenky Melové

6676/23 RM 11

2. 
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/220-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/217-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí 

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/40-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/52-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1639/27-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1591/12-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/130-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/453-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2540/22-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

j)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 178/26-zast.pl. a nádvoří
 k.ú. Opava-Předměstí


668/23 RM 11

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


 
schvaluje


a)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2373/476-zast.pl. a nádvoří o výměře 
25 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Kamilu a Bc. Ivaně Celtovým 
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)


b)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/25-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Josefu Klimečkovi   
za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)

 

c)
prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2722/35-zast.pl. a nádvoří o výměře 
47 m2 a parc.č. 2722/15-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 
k.ú.Opava-Předměstí panu Miroslavu Urbanovi za 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)


d)
prodej pozemku parc.č. 328-zast.pl. a nádvoří o výměře 183 m2 paní Lukašákové za 146.400,00 Kč a  části pozemku parc.č. 318-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 318/4 o výměře 106 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Blahoslavě Lukašákové za 76.320,00 Kč 
tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 241/11, 331/11)
                                pro předložení zastupitelstvu města



669/23 RM 11

Zřízení 2 pracovních míst v MČ Opava - Komárov

Rada města



schvaluje


a)
zřízení 1 pracovního místa „dělník čištění města“ na dobu neurčitou s účinností od 01.10.2011 na MČ Opava-Komárov


b)
zřízení 1 pracovního místa „řidič - údržbář“ na dobu neurčitou s účinností  od 01.10.2011 na MČ Opava-Komárov


670/23 RM 11

Konkursní řízení na místo ředitele Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace


Rada města


1.
schvaluje


a)
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele 
Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí


b)
nominaci člena konkursní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí, a to:
	doc.  PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D., zastupitele SMO, do funkce předsedy konkursní komise, 

Mgr. Miroslavu Konečnou, vedoucí odboru školství MMO, do funkce člena konkursní komise


c)
nominaci odborníka v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení základní školy ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to:
	Mgr. Jana Škrabala, ředitele ZŠ Opava, Englišova 82, do funkce člena konkursní komise



2.
stanovuje


požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení 

 
3.
pověřuje


funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Andreu Štenclovou, referenta OŠ 


4.
bere na vědomí


harmonogram úkolů spojených s výše jmenovanými konkursy 



671/23 RM 11

Návrh na označení nové ulice v městské části Opava – Milostovice

Rada města



doporučuje


Zastupitelstvu Statutárního města Opavy rozhodnout o novém názvu ulice v městské části Opava – Milostovice: Severní


672/23 RM 11

Smlouva o dílo


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00A9YUJ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Tiskárnou Grafico s.r.o. se sídlem U Panského mlýna 33, 747 06 Opava, IČ 25885839, zastoupenou Ing. Michalem Štěpánkem, jednatelem společnosti


673/23 RM 11

Smlouva o poskytnutí služby


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00A9YNI, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Žižlavským, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Krnovská 28/45,   746 01 Opava, IČ 65518161


674/23 RM 11

Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu č. 169/2011/PRI (MMOPP009BMTR) o zabezpečení přeložky vodního díla vyvolané investiční výstavbou mezi Statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.,          28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 na přeložku vodovodu DN 80 umístěného v pozemcích parc.č. 95/1 a 136 
v k.ú. Vlaštovičky v rámci akce „Vlaštovičky + Jarkovice – splašková kanalizace“

674/23 RM 11

b)
dohodu o činnosti v ochranném pásmu vodního díla č. 170/2011/PRI (MMOPP009BMR1) mezi společností Severomoravské vodovody 
a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665,   DIČ: CZ45193665 a Statutárním městem Opava na pozemcích parc. č. 136 v k.ú. Vlaštovičky v rámci akce „Vlaštovičky + Jarkovice – splašková kanalizace“


c)
smlouvu o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 168/2011/PRI (MMOPP009BMUM) mezi Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, 
DIČ: CZ65993390 a Statutárním městem Opava na umístění splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 196 v k.ú. Jarkovice za jednorázovou finanční náhradu stanovenou dle metodiky ČR v rámci akce „Vlaštovičky + Jarkovice – splašková kanalizace“


d)
smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 173/2011/PRI (MMOPP009BMOG) 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 110 umístěného v pozemcích parc.č. 620, 353/2, 614/6, 614/1 a 354/2 v k.ú. Vávrovice a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 174/2011/PRI, která je nedílnou součástí smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
č. 173/2011/PRI, a to vše v rámci akce „Cyklistická trasa č. 55 Slezská magistrála Krnov – Úvalno – Brumovice – Skrochovice – Holasovice – Opava – Velké Hoštice“


e)
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. 171/2011/PRI (MMOPP009BMQ6) mezi Moravskoslezským krajem, 28.října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 
a Statutárním městem Opava na umístění kanalizačního řadu a přípojek v pozemcích parc. č. 213/1 a 213/2 v k.ú. Milostovice za zvýhodněnou jednorázovou úplatu v rámci akce „Milostovice – splašková kanalizace“ 


f)
smlouvu č. 163/2011/PRI (MMOPP009BOFB) o zabezpečení sanace vodního díla vyvolané investiční výstavbou mezi Statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s.,         28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 na sanaci kanalizace DN 300 umístěné v pozemcích parc.č. 2452 a 2456 
v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci akce „Dětské hřiště Fügnerova 6, 8“



675/23 RM 11

Investiční akce – veřejné zakázky

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 172/2011/PRI (MMOPP009BMPB) pro stavební povolení a pro výběr zhotovitele mezi Statutárním městem Opava a společností Atelier GHM v.o.s., Englišova 16, 746 01 Opava, IČ: 62255789, DIČ: CZ62255789 na zakázku malého rozsahu „Vnitroblok ul. Rolnická – Hálkova - Šrámkova“ za cenu nejvýše přípustnou 325.000,00 Kč bez DPH (390.000,00 Kč vč. DPH)

675/23 RM 11

b)
smlouvu o dílo č. 167/2011/PRI (MMOPP009BMVH) mezi  Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a společností 
EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, IČ: 45274924, 
DIČ: CZ45274924 na realizaci zakázky „Silnice II/464 rekonstrukce ulice Janská a Bílovecká v Opavě“ za cenu nejvýše přípustnou 16.584.422,00 Kč bez DPH (19.901.306,00 Kč vč. DPH)  


c)
dodatek č. 3 (MMOPP009BMK0) ke smlouvě o dílo č. 415/2010/PRI (MMOPP009BPOV) mezi Statutárním městem Opava a společností 
Ing. Vladislav Uličný – INTEXT, Hlubčická 52, Pod Bezručovým vrchem 
794 01 Krnov, IČ: 12085936, DIČ: CZ390812462 v rámci akce „Dětská hřiště“ na  prodloužení termínu plnění 


  d)
Rozpočtové opatření č. 2011/195



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



da)
Vnitroblok ul. Rolnická – Hálkova - Šrámkova - PD




(2219,6121,00000,0220,0007672000000) 
      +     390.000,00 Kč



Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -   390.000,00 Kč


676/23 RM 11

Smlouva o provádění úklidu města a dalších činností s tím souvisejících

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00AFG4H), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností PROPARK s.r.o. se sídlem Ostravská 362/4A, 747 70 Opava – Komárov, IČ 26864053, zastoupenou Pavlem Mošou, jednatelem


677/23 RM 11

Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

Rada města



schvaluje

a)
prodloužení 2 pracovních míst   „uklízeč veřejných prostranství“, zřízených na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, odd. ochrany přírody a krajiny na dobu určitou, do 30. 11. 2011  


b)
dodatek  k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-104/2011 (MMOPP00AG5WD) uzavřený  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky
677/23 RM 11
 c)
Rozpočtové opatření č. 2011/196



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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




(0000,4116,00013101,0020,0002520000000)
+ 36.000,00 Kč






Ve výdajích –  kancelář tajemníka,odd. PAM




Veřejně prospěšné práce – platy




(3639,5011,00013101,0192,0002520000000)
+ 26.866,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.




(3639,5031,00013101,0192,0002520000000)
+ 6.716,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.




(3639,5032,00013101,0192,0002520000000)
+ 2.418,00 Kč



678/23 RM 11

Seniorcentrum Opava – organizační záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
uzavření smlouvy o nájmu obytných místností k bytu č. 208 na ubytovně Jateční 7 v Opavě mezi Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací a Josefem Toldim, bytem Opava, Rooseveltova 47


b)
vyřazení a likvidaci neupotřebitelného drobného majetku uvedeného v Návrhu na vyřazení drobného majetku ze dne 19.09.2011 a dlouhodobého majetku uvedeného v Návrhu na vyřazení dlouhodobého majetku ze dne 
19.09.2011.Celková pořizovací hodnota vyřazovaného majetku je 330.626,00 Kč


c)
odpis pohledávky Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace, ve výši 3.575,00 Kč za zemřelou paní Hedvikou Bobotovou, naposledy bytem Opava, Rolnická 29, PSČ 747 05 


d)
odpisový plán Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace, na rok 2011 s celkovými účetními odpisy ve výši 1.893.708,00 Kč 


2.
neschvaluje 


uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu obytných místností ze dne 
01.08.2008 mezi Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Opava, Rolnická 24, PSČ 747 05, IČ 71196943, zastoupenou Ing. Radim Křupalou, ředitelem a FOKUS - Opava, občanským sdružením,  se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, ředitelkou





679/23 RM 11

Smlouva o provedení auditu k projektu Rekonstrukce Kulturního domu      Na Rybníčku

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP0032LJF), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným         prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a DANEPO s.r.o., se sídlem Masarykova třída 334/20, 746 01 Opava, IČ 25359509, zastoupená Ing. Pomněnem Ondřejem, jednatelem 
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Kulturní komise Rady Statutárního města Opavy – jmenování člena

Rada města



jmenuje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích           v platném znění pro volební období 2010 – 2014:



členem Kulturní komise Rady Statutárního města Opavy:
MgA. BcA. Tomáše Skalíka

s účinností od 27.09.2011
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Pravidla pro podávání žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy

Rada města



schvaluje



upravená Pravidla pro podávání žádosti o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy s účinností od 01.10.2011



682/23 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 29.08.2011 do 16.09.2011  
 

683/23 RM 11

Smlouva o nájmu nebytových prostor – na Zimním stadionu v Opavě

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu nebytových prostor (MMOPP00BYOUZ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ 64618188 a paní Dagmar Raabovou, fyzickou osobou podnikající 
dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Horní náměstí 286/55, 746 01 Opava, 747 01 Opava,
IČ 88099334



684/23 RM 11

Městský dopravní podnik Opava a.s. – volba zástupce města v ostatních orgánech obchodní společnosti

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o rezignaci pana Daniela Žídka, bytem U Černého mlýna 10, Opava 9 na funkci člena dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. s účinností k datu konání valné hromady, která jeho rezignaci na funkci člena dozorčí rady projedná




2.
doporučuje, 



aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb.,  o  obcích (obecní zřízení),  ve znění  pozdějších předpisů, 
navrhlo níže uvedeného zástupce Statutárního města Opavy do orgánu následující obchodní společnosti, v nichž má město majetkovou účast,


do dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: 

- Ing. Josefa Trčku, bytem 17. listopadu 935/31, Opava – Kylešovice


685/23 RM 11

Žádost městské části  Opava - Malé Hoštice

Rada města



schvaluje



přesun 350 m2 žulových kostek na náklady žadatele (tj. MČ Opava – Malé Hoštice) z areálu Dukelských kasáren pro potřebu městské části Opava – Malé Hoštice za účelem vybudování příjezdové komunikace ke sportovišti, vybudování parkoviště a opravy ploch v majetku MČ


686/23 RM 11

Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje


a)
revokaci usnesení RMO č. 426/16 RM 11 ze dne 23.5.2011 (RMO schvaluje  smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP006R00P mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                     IČ  00300535,    zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ludmilou Pachovou, místo podnikání Zeyerova 1381/8, 747 05 Opava - Kateřinky, IČ 12692158 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 3,5, Opava)


b)
smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R1CU mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                      IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností MONA CLASSIC TRADE spol. s r.o. se sídlem Sadová 38a, 746 01  Opava, IČ 64087654, zastoupenou Bohumilem Krejčím, jednatelem společnosti (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 3,5, Opava) 


c)
smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R1W2 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                     IČ  00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností KAJATEX s.r.o., se sídlem Křenova 438/7, 162 00  Praha 6 - Veleslavín, IČ 19013453, zastoupenou Peterem Kajankem, jednatelem společnosti (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 3,4, Opava - Slezanka) 



687/23 RM 11

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Vnitroblok ul. Černá-Hálkova-Ratibořská“ - zahájení zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „Vnitroblok ul. Černá-Hálkova-Ratibořská“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2.
jmenuje


a)
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení;
členové:
	Ing. Jana Onderková
	Ing. Martin Chalupski
	Mgr. Pavel Hrbáč
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b)
náhradníci:
	Ing. Radka Šabatková
	pan Rostislav Onderka

Ing. Lubomír Měch


3.
jmenuje


a)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení;
členové:
	pan Petr Bar￡nekPetr Baránek 
	paní Jitka Měchová
	Ing. Jana Onderková

Ing. Martin Chalupski
Ing. Karel Kovalčík


b)
náhradníci:
	pan Martin Šatný
	Ing. Igor Kašpar
	Ing. Radka Šabatková

Ing. Renata Cvancigerová
Ing. Domesová Ludmila



688/23 RM 11

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická“ - zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „Vnitroblok u. Vrchní - Rolnická“– v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2.
jmenuje


a)
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení;
členy:
1.   Ing. Janu Onderkovou
2.   Ing. Martina Chalupského
3.   Mgr. Pavla Hrbáče


b)
náhradníky:
1.   Ing. Radku Šabatkovou
2.   Rostislava Onderku
3.   paní Hanu Fraňkovou
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3.
jmenuje

a)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení;
členy:
1.   pana Petra Baránka 
2.   paní Jitku Měchovou
3.   Ing. Janu Onderkovou
4.   Ing. Martina Chalupského
5.   Ing. Karla Kovalčíka


b)
náhradníky:
1.   pana Martina Šatného
2.   Ing. Igora Kašpara
3.   Ing. Radku Šabatkovou
4.   Ing. Renatu Cvancigerovou
5.   Ing. Ludmilu Domesovou





689/23 RM 11

Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - východ“ - zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury
a Veřejné osvětlení, Kateřinky - východ“– v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2.
jmenuje

a)
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení;
členy:
1.   Ing. Janu Onderkovou
2.   Ing. Martina Chalupského
3.   Mgr. Pavla Hrbáče


b)
náhradníky:
1.   Ing. Radku Šabatkovou
2.   pana Rostislava Onderku
3.   paní Hanu Fraňkovou
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3.
jmenuje

a)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení;
členy:
1.   pana Petra Baránka 
2.   paní Jitku Měchovou
3.   Ing. Janu Onderkovou
4.   Ing. Martina Chalupského
5.   Ing. Renatu Cvancigerovou


b)
náhradníky:
1.   pana Martina Šatného
2.   Ing. Igora Kašpara
3.   Ing. Radku Šabatkovou
4.   pana Rostislava Onderku
5.   Ing. Ivetu Lichvárovou



689/23 RM 11

Veřejná zakázka na služby vyhlašována jako veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Mobilní operátor“ - zahájení zadávacího řízení

Rada města



odročuje



projednání bodu „Veřejná zakázka na služby vyhlašována jako veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem Mobilní operátor - zahájení zadávacího řízení“



690/23 RM 11

Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava - Vlaštovičky

Rada města



schvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl paní Haně Herberové, bytem v Opavě – Vlaštovičkách  na Jamnické ul. na stavbu pergoly, zpevněné plochy a kanalizační přípojky u rodinného domu na pozemku parc. č. 120     v k. ú. Vlaštovičky 












691/23 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, (MMOPP00BYLX5) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou 
Ing. Stanislavem Rychtářem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemků parc.č. 3014/2, 2492/22, 3014/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Bezručovo náměstí, univerzita, kabel VN 22 kV“ 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, (MMOPP00BYLGI) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY s.r.o. se sídlem Zacpalova 27, 746 01 Opava, 
IČ: 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 551 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Opava, Slepá, parc.č. 552, Černohorská, přípojka kNN, č.stavby IP-12-8011012“ 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, (MMOPP00BYLFN) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ: 46580646, jednající Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1716/16 
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, ul. U Dráhy, Vrbický, přípojka NN, IP-12-8010464“ 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, (MMOPP00BYMA5) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou 
Ing. Josefem Wiesnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2702/493 
v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Kabelová přípojka NN pro garáž parc.č. 2702/345, Mgr. Dümler“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLQ4) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ: 46580646, jednající Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1858/11, 2790/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Opava, ul. U Hřiště, Tesárek, 3 RD, rozš. kNN, IV-12-8006491“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 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, (MMOPP00BYLP9) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ: 46580646, jednající Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1553/2, 2347/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, ul. U Cukrovaru, Sátek, přípojka kNN, IP-12-8010680“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLVF) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 904/1 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: "Kabelová přípojka NN pro RD parc.č. 530/5, Malé Hoštice, stavebník: Moravcovi, IP-12-8008848“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH v platné výši

h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLTP) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 2312/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka NN k RD ul. Fügnerova, Opava, Kateřinky, 
IP-12-8009845“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 2.400,00 Kč + DPH v platné výši

i) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLUK) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 2925 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka NN pro parc.č. 1858/6 v k.ú. Opava-Předměstí, Sadová, MDPO, IV-12-8005294“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 10.000,00 Kč + DPH v platné výši
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j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYM0J) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4,               IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem      Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ: 46580646, jednající Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí           v pozemku parc.č. 387/2 v k.ú. Opava –Město pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Masařská, Ekobau, přípojka kabelem NN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH v platné výši

k) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMUD) 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. 1947/8, 2930 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. U Opavice – 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

l)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMW3) 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. 71/2, 1566/1, 2345/3 
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, ul. Fürstova – 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

m)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYM7K) 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. 2997/26, 2098/2, 2348, 1883/2, 2098/83 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Rekonstrukce kanalizace ul. Mostní, 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


n) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMV8) 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. 226, 190/1, 190/2, 190/3, 190/4, 185/8, 262/2 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Opava, ul. Luční – 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
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o)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLWA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pavlem Hříbkem bytem Popská 7, 746 01 Opava a Karin Hříbkovou bytem 
Na Lúčky 515, 747 57 Slavkov pro umístění podzemního vedení přípojky vody, jednotné kanalizace a plynu do pozemků parc.č. 2976, 2221/22 
v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Stavební úpravy stávajícího bytového domu Olomoucká č.pop. 2911, Opava, Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou platnými Zásadami  k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

p)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLSU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Kamilou Müllerovou bytem Joži Davida 29J 
pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky splaškové kanalizace v pozemcích parc.č. 1366, 1367/2 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu : "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1365 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH v platné výši

q)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLJ3) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 104 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336, zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava spol s r.o., se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ: 43964435, zastoupenou Ludmilou Královou pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 2953/4, 2953/2, 2968 v k.ú. Opava-Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu: "C-08062/3-2-045, 0863/08 Opava, Krnovská 77/33 ADMIRAL-MK“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH v platné výši

r)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYM6P) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Romanem Prášilem a Lenkou Prášilovou a Tomášem Piekarczykem bytem všichni Nerudova 2495/46, 746 01 Opava pro umístění podzemního vedení vodovodu, plynovodu a nízkého napětí do pozemků parc.č. 580/7, 674/1 v k.ú. Vávrovice a umístění příjezdové komunikace na pozemcích parc.č. 580/7, 674/1 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Technická a dopravní infrastruktura RD Vávrovice, parc.č. 580/7“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši stanovenou platnými Zásadami  k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

s)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYM4Z) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 
Get-up service a.s. se sídlem Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, 
IČ: 28624939 zastoupenou Ing. Jaroslavem Brodským pro umístění podzemního vedení přípojky vody, kanalizace, nízkého napětí a plynu 
do pozemků parc.č. 2529/1, 2530/259, 2530/317 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Výstavba administrativní budovy s 2. BJ“ 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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t)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYM34) mezi  společností Hansen Electric, spol. s r.o., se sídlem Těšínská 1586/66, 74601 Opava, IČ: 47973862, jednající Ing. Josefem Šimečkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 2888/1 v k.ú. Opava-Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu: "Úpravy zpevněných ploch na parkoviště“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši      10.000,00 Kč + DPH v platné výši

u) 
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, (MMOPP00BYM1E) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 
ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace 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, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění přeložky vodovodu DN 310 a přeložky splaškové kanalizace D 301 
v pozemcích parc.č. 624/4, 1153/2, 1153/8, 1153/9, 1153/192, 1153/193, 1153/202, 1825/1, 2759/23, 2759/24, 3206/1, 3206/2 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu: "Silnice II/464 Opava, ulice Bílovecká II. etapa – II. stavba“ stavebního objektu D 301 – splašková kanalizace 
a D 310 přeložka vodovodu za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH v platné výši

v)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYM29) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, technikem správy nemovitého majetku a Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ: 00095711, zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 606, 607, 1153/196, 1153/204, 1825/1, 2759/23, 2759/24, 2759/38, 3206/1, 3206/2, 3207/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: " Silnice II/464 Opava, ulice Bílovecká
II. etapa – II. stavba“ stavebního objektu D 511 – přeložka plynovodů NTL za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH v platné výši

w)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYM8F) mezi  Tělocvičnou jednotou Sokol Opava, se sídlem Boženy Němcové 2309/22, 746 75 Opava, IČ: 13643185 zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou a Mgr. Martou Kovářovou, jednatelkou 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 potrubí areálového vodovodu, přístavby tunelu běžecké dráhy na podporách a osazení prefabrikovaných tribun včetně souvisejících terénních úprav na pozemku parc.č. 2704/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Tyršův stadion - tělocvična“ 
za bezúplatné zřízení věcného břemene 
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x) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYM9A) mezi 
TJ SLEZAN Opava, se sídlem Boženy Němcové 1/20, 746 75 Opava, 
IČ: 42869196 zastoupeným Mgr. Janem Novákem, předsedou tělovýchovné jednoty a Ing. Karlem Záleským, členem výboru tělovýchovné jednoty 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 potrubí vodovodní přípojky 
na pozemku parc.č. 2704/5 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Tyršův stadion - tělocvična“ za bezúplatné zřízení věcného břemene

y) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMYT) mezi Zemědělským podnikem Razová, státním podnikem v likvidaci se sídlem Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6, Řepy, IČ: 13642090 jednající 
JUDr. Viktorem Bedrnou, likvidátorem 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 kanalizačního potrubí stoky „AD“ splaškové kanalizace včetně revizních šachtic a podzemního potrubí veřejných částí kanalizačních přípojek splaškové kanalizace včetně revizních šachtic v pozemku parc.č. 359 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: "Malé Hoštice – splašková kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 72.450,00 Kč
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Dotace ostatní – schválení smluv

Rada města



schvaluje



v návaznosti na schválenou dotaci ze dne 22.8.2011, usnesení číslo 594/21 RM 11, bod 1a)


a)
smlouvu, MMOPP00CXRA2, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a 4STREET se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ 22868127, zastoupeným Reginou Menšíkovou Tillovou, statutárním zástupcem, na podporu projektu Hudební zkušebna pro mládež, ve výši 40.000,00 Kč



v návaznosti na schválenou dotaci ze dne 22.8.2011, usnesení číslo 594/21 RM 11, bod 1b)



b)
smlouvu, MMOPP00CXR97, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a VOKD se sídlem Nákladní 1/3179, 702 80 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 47675853, zastoupeným Ing. Ivo Přibylem,  místopředsedou představenstva                a Ing. Janem Březinou, členem představenstva, na náklady související s vydáním publikace o rekonstrukci Domu umění, ve výši 10.000,00 Kč

  c)
Rozpočtové opatření č. 2011/197



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,000299000000)
 - 50.000,- Kč
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4STREET




(3429,5222,00000000,0020,0000444000000)
+ 40.000,- Kč








VOKD




(3319,5213,00000000,0020,0000445000000)
+ 10.000,- Kč
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Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 



finanční dar panu I.L.Kandarelimu, čestnému občanovi města Opavy, bytem ul.Stalina 13/79,  Gruzie, ve výši 15.000,00 Kč  


2.
neschvaluje 

a)
finanční dotaci sdružení HOLOS se sídlem Marie Dolanské 12, 746 01 Opava – Vlaštovičky, IČ 26639866, na podporu výstavby Centra zdraví v Opavě – Vlaštovičkách, ve výši 300.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


b)
finanční dotaci RNDr. Rostislavu Herrmannovi bytem Selská 21, 747 41 Branka u Opavy,  na uspořádání výstavy ve Výstavní galerii Obecního domu v Opavě, ve výši 20.000,00 Kč



3.
ukládá



finančnímu a rozpočtovému odboru ve spolupráci s tajemníkem MMO  zrealizovat finanční převod dle bodu 1 tohoto usnesení 
Z :  Ing. Drössler
T :  do 15.11.2011





4.
schvaluje



Rozpočtové opatření 2011/198


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
                      rezerva FARO 




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
-  15.000,00 Kč








Dotace – I.L. Kandareli




(3900,5492,00000000,0020,0000448000000)
+ 15.000,00 Kč















694/23 RM 11

Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2011/199



k usn. 215/09 b) RM 11 z 23.2.2011



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




Posílení akceschopnosti JSDH při povodních




neinvestiční převody z Národního fondu



ERDF
(0000,4218,41595823,0020,0000000000000)
- 17.528,40 Kč


ERDF
(0000,4118,41595113,0020,0000000000000)
+ 17.528,40 Kč



698,76 EUR přepočteno k 3.1.2011









Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



SR
(0000,4216,41117883,0020,0000000000000)
- 606,80 Kč


SR
(0000,4116,41117007,0020,0000000000000)
+ 606,80 Kč



24,19 EUR přepočteno k 3.1.2011








ve výdajích – odbor rozvoje města a strateg.plán.




Gminy Branice (Polská rep.) – přiznaná neinv.dotace z ERDF




(5512,6380,41595823,0140,0000000000000)
- 7.214,70 Kč



(5512,6380,41595113,0140,0000000000000)
+  7.214,70 Kč



287,61 EUR přepočteno k 3.1.2011




(jedná se o dofinancování z prostředků ERDF a SR – výdaje na projekt byly uskutečněny v r. 2010 z prostředků SMO – původně bylo přijetí dotací V RM schváleno jako investiční dotace)












b)
Rozpočtové opatření č. 2011/200



k usn. 593/21 b) RM 11 z 22/8 2011



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




investiční přijaté transfery od regionálních rad



231 0000
(0000,4223,38588505,0020,0007697000000)
+ 13.103.359,25 Kč








předpokládaná výše podílu modifikované platby



231 0000
(0000,4223,00000030,0020,0007697000000)
- 13.106.260,67 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




„Rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku“



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


231 0000
(3429,6121,38588505,0220,0007697000000)
+ 13.103.359,25 Kč             



(3429,6121,00000022,0220,0007697000000)
+ 2 901,42 Kč
694/23 RM 11


dlouhodobý úvěr



231 0800
(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 2 901,42 Kč







ba)
„Rekonstrukce Kulturního domu Na Rybníčku“




změna zdroje a nástroje u uznatelných výdajů  financovaných z prostředků města - CZ




u fa MMOPP00AU2QQ 



231 0000
(3429,6121,00000022,0220,0007697000000)
- 5.921.096,52 Kč



u fa MMOPP00AFXX5




(3429,6121,00000022,0220,0007697000000)
- 9.364.677,89 Kč


231 0000
(3429,6121,38100022,0220,0007697000000)
+ 15.285.774,41 Kč











c)
Rozpočtové opatření č. 2011/201



k usn. 593/21 d) RM 11 z 22/8 2011



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




investiční přijaté transfery od regionálních rad



231 0000
(0000,4223,38188501,0020,0007959000000)
+  883.212,83 Kč


231 0000
(0000,4223,38588505,0020,0007959000000)
+  10.009.745,34 Kč








předpokládaná výše podílu modifikované platby




(0000,4223,00000030,0020,0007959000000)
-  10.892.958,17 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Cyklistická stezka č. 55



231 0000
(2219,6121,38188501,0220,0007959000000)
+  883.212,83 Kč



(2219,6121,38588505,0220,0007959000000)
+  10.009.745,34 Kč



(2219,6121,00000030,0220,0007959000000)
-  10.892.958,17 Kč







ca)
Cyklistická stezka č. 55




změna zdroje a nástroje u uznatelných výdajů  financovaných z prostředků města - CZ




u fa MMOPP00AU6TJ



231 0000
(2219,6121,00000020,0220,0007959000000)
- 337.959,38 Kč



u fa MMOPP00AGILD




(2219,6121,00000020,0220,0007959000000)
- 883.212,83 Kč


231 0000
(2219,6121,38100020,0220,0007959000000)
+ 1.221.172,21 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2011/202



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00013306,0020,00000000000000000)
+ 8.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




HN-příspěvek na živobytí




(4171,5410,00013306,0040,0001024000000)
+ 6.000.000,00 Kč
694/23 RM 11


Jedn.přísp. na zvl. pomůcky




(4182,5410,00013306,0040,0001021000000)
+ 2.000.000,00 Kč











  e)
Rozpočtové opatření č. 2011/203



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ea)
Jižní obchvat – Hradecká – Těšínská




(RM 2771/79 RM 10  z 8/6)




(2212,6121,00000022,0220,0007921000000)
 +   1.390.356,00 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007921000000)
 +   1.335.295,00 Kč



(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-   2.725.651,00 Kč







eb)
Malé Hoštice – splašková kanalizace
-   2.725.651,00 Kč



(RM 2873/83 RM 10  z 17/8)



neuznatelné 
(2321,6121,00000000,0220,0007766000000)
 +  1.696.751,77 Kč


neuznatelné 
(2321,5171,00000000,0220,0007766000000)
 +     992.854,80 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-  2.689.606,57 Kč


uznatelné 
(2321,6121,00000011,0220,0007766000000)
+  3.780.933,59 Kč


uznatelné 
(2321,6122,00000011,0220,0007766000000)
 +     174.600,00 Kč



(6409,6121,00000011,0220,0009967000000)
-  3.955.533,59 Kč







ec)
Městské sady – zeleň 1. etapa - AD




(objednávka)




(3745,5169,00000000,0220,0007898000000)
 +        45.000,00 Kč







ed)
Revitalizace školních zahrad MŠ- PD




(objednávka)




(3111,6121,00000000,0220,0007761000000)
 +        15.600,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-        60.600,00 Kč







ee)
Kulturní dům Na Rybníčku  - ZAV




(objednávka)




(3429,6121,00000000,0220,0007697000000)
 +    5.958,00 Kč








investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-    5.958,00 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2011/204



v příjmech – ostatní neinvestiční přijaté transfery 




od krajů



15% SR
(0000,4122,32100015,0020,0002442000000)
+ 10.350,00 Kč


85% SR
(0000,4122,32500015,0020,0002442000000)
+ 58.650,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




Projekt „Otvíráme bránu jazyků“

694/23 RM 11

15% SR
(3113,5021,32100015,0030,0002442000000)
+ 10.350,00 Kč


85% SR
(3113,5021,32500015,0030,0002442000000)
+ 58.650,00 Kč



(3113,5901,00000020,0030,0002442000000)
- 69.000,00 Kč








finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 +   69.000,00 Kč  






g)
Rozpočtové opatření č. 2011/205



v příjmech -  ostatní neinvestiční přijaté transfery 




ze státního rozpočtu




(0000,4116,33514013,0020,0002557000000)
+ 800.121,15 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




projekt „Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro Statutární město Opava“




OP Lidské zdroje  a zaměstnanost




(6171,5901,33514013,0192,0002557000000)
+ 800.121,15 Kč







ga)
projekt „Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro Statutární město Opava“




k usn. 593/21 RM 11 z 22.8.2011




změna zdroje a nástroje u výdajů  financovaných z prostředků města - CZ




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



OP Lidské zdroje  a zaměstnanost




(6171,5901,33100000,0192,0002557000000)
+ 282.395,70 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2011/206



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




plyn - bytové hospodářství




(3612,5153,00000000,0051,0001035000000)
- 92.350,00 Kč








plyn - nebytové hospodářství




(3613,5153,00000000,0051,0001035000000)
+ 92.350,00 Kč







i)
Rozpočtové opatření č. 2011/207



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




konzultační, poradenské a právní služby




(6171,5166,00000000,0210,0002472000000)
 + 1.020.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 1.020.000,00 Kč
695/23 RM 11

Sdělení o stavu skutečně proplacených dotacích od roku 2010

Rada města



bere na vědomí



sdělení o stavu skutečné výše proplacených dotací u projektů ukončených v období 1.1.2010 – 31.8.2011 



696/23 RM 11

Bytové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje



přidělení volné ubytovací jednotky č.8 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě-Komárově paní Haně Barbořákové trvale bytem Horní náměstí 69, Opava


2.
odročuje


projednání prominutí nedoplatku za úhrady za plnění poskytovaná s užíváním  bytu č. 7 velikosti 2+1 v domě na adrese Masarykova třída 14 v Opavě nájemci paní Marcele Paszetenkové za období roku 2009 a 2010 ve výši 16.595,00 Kč 



697/23 RM 11

Záměr pronájmu – Kulturní dům Na Rybníčku

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu  budovy č.p. 380, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 519, pozemku parc.č. 519 o výměře 1.094 m2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 520/2 o výměře 241 m2, ostatní plocha a pozemku parc.č. 520/3 o výměře 904 m2, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Předměstí, zapsané na LV č. 3618, adresa Na Rybníčku 43, 746 01  Opava








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

