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Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 23. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 7. 10. 2015


Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 7. 10.2015 se zúčastnili


Členové RMO
9
Omluveni
Mgr. Libor Menšík
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
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Carmen Dvořáková
Ing. Jaroslav Sýkora
Ing. Jana Onderková
Ing. Jiří Elbl
Mgr. Silvie Vltavská
pí Hana Fraňková
Ing. Aleš Bořecký
Ing. Milena Skazíková
Hosté
Ing. Jan Hazucha, ředitel TS Opava, s.r.o.
Ing. Martin Girášek, TS Opava, s.r.o.











758/23 RM 15
1/23
Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města Opavy na rok 2015/2016


Rada města


schvaluje



Operační plán zimní údržby na místních komunikacích na území Statutárního města Opavy na rok 2015/2016


Hlasování: 9-0-0



759/23 RM 15
2/23
Zápis dětí do 1. tříd opavských základních škol

Rada města


bere na vědomí


informaci k zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol pro školní rok 2016/2017



Hlasování: 8-0-0 




760/23 RM 15
3/23
Dohoda o přičlenění obcí pro zpracování Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání a Dodatek č. 1 k Memorandu o spolupráci při naplňování cílů strategie rozvoje školství prostřednictvím Místního akčního plánu na území obce s rozšířenou působností


Rada města


schvaluje

	

smlouvu, (MMOPP00D5VXD), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Městem Kravaře se sídlem Náměstí 405/43, 747 21 Kravaře, IČ 00300292, zastoupeným Mgr. Monikou Brzeskovou, starostkou


	

dodatek č. 1 (MMOPP00DGVWI) ke smlouvě, (MMOPP00D71N8) ze dne 
28. 7. 2015 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Místní akční skupinou Opavsko z.s. se sídlem Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 27023818, zastoupené Ing. Jiřím Kristem, předsedou 



Hlasování: 8-0-0






761/23 RM 15
4/23
Žádost o dotaci na projekt „Zelené hradby Opava – aleje podél polních cest Hillova a Nad stromkem“


Rada města


schvaluje

	

podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektů „Zelené hradby Opava – aleje podél polních cest Hillova a Nad stromkem“ v rámci 12. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl: 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny, v rozsahu:



	Trasa T001 -  Polní cesta, prodloužená ulice Hillova

Trasa T007 – Polní cesta Nad stromkem


	

zajištění financování 20% z celkových nákladů na realizaci prvků T001, T007 a zajištění financování následné péče o vysazené dřeviny po dobu 10 let            pro projekty „Zelené hradby - aleje podél polních cest Hillova a Nad stromkem“ ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 12. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 4: Ochrana a péče o přírodu a krajinu, specifický cíl: 4.3 - Posílení přirozené funkce krajiny (Rozpočtové opatření pro rok 2016, 2017, 2018)



Hlasování: 9-0-0




762/23 RM 15
	5/23
Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO o provádění vyřazování a likvidaci majetku města



Rada města


schvaluje


vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku SMO dle předloženého přehledu. Jedná se o majetek SMO ve výši     1.803.413,55 Kč a majetek spravovaný školskými příspěvkovými organizacemi    ve výši 1.914.149,61 Kč 



Hlasování: 8-0-0















763/23 RM 15
6/23

MŠ Vaníčkova (zateplení + výměna oken) – započtení pohledávky

Rada města


schvaluje

	

započtení pohledávky Statutárního města Opavy, jako objednatele díla, v celkové výši 180.000,00 Kč představující smluvní pokutu za prodlení s předáním dílčí etapy stavby s názvem „MŠ Vaníčkova“ (zateplení + výměna oken) proti pohledávce společnosti MILIMEX s.r.o. – organizační složka, 
IČ: 29454379 se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Daliborova 648/38, 
PSČ 709 00 jako zhotovitele uvedené stavby, za Statutárním městem Opavou představující nárok na zaplacení části ceny uvedené stavby dle smlouvy o dílo ze dne 1. 6. 2015  


	

Rozpočtové opatření č. 2015/247


v příjmech – odbor přípravy a realizace investic



MŠ Vaníčkova (zateplení + výměna oken) - smluvní pokuta za prodlení s předáním dílčí etapy díla dle smlouvy o dílo MMOPP00GGOYK




(3111,2212,00000000,0220,0007693000000)
   + 180.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



rezerva – investiční akce




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
   + 130.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



Mateřská škola Dětský svět, Opava
+ 50.000,00 Kč



neinvestiční prostředek na provoz 




(3111,5331,00000000,0030,0001000000012)



Hlasování:  9-0-0




764/23 RM 15
7/23
Smlouva o poskytování služeb – přefakturace dodávky pitné vody

Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00EO7LQ), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou - Česká správa sociálního zabezpečení se sídlem Křížová 1292/25, 225 08 Praha 5, zastoupenou Ing. Janou Miklasovou, ředitelkou 


Hlasování:  8-0-0




765/23 RM 15
8/23
Uplatnění předkupního práva

Rada města


neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následujících nabízených nemovitostí :

a)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2373/383 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Ing. Oldřicha Krajcara, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 80 tis. Kč


b)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2172/73 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Svatopluka Černohorského, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 85 tis. Kč


c)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2172/63 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Vladimíra Rychty, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 38 tis. Kč


Hlasování: 9-0-0



766/23 RM 15
9/23
Nákup elektrické energie 2016 – vzorová smlouva

Rada města


schvaluje

a)
Vzorovou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny VN (MMOPP00EIPCN) 


b)
Vzorovou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny NN (MMOPP00EIPDI) 



Hlasování: 9-0-0



767/23 RM 15
10/23
Nákup zemního plynu 2016 – vzorová smlouva

Rada města


schvaluje

a)
Vzorovou smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu nad 630 MWh (MMOPP00EIPED) 


b)
Vzorovou smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu do 630 MWh  (MMOPP00EIPF8) 


Hlasování: 9-0-0


768/23 RM 15
11/23
Rozpočtová opatření 2015

Rada města


schvaluje

	

Rozpočtové opatření č. 2015/248


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



MŠ Edvarda Beneše 
(zateplení + výměna oken)




(úspora)




(3111,6121,00000024,0220,0007749000000)
   - 115.469,85 Kč








MŠ Mnišská




(úspora)




(3111,6121,00000024,0220,0007630000000)
   - 2.431,01 Kč



(3111,6121,00000120,0220,0007630000000)
   - 14.848,52 Kč








MŠ Vaníčkova (zateplení + výměna oken)




(úspora)




(3111,6121,00000024,0220,0007693000000)
   - 118.988,17 Kč



SFC – víceúčelová hala a hřiště - ZAV




(objednávka)




(3412,6121,00000000,0220,0007605000000)
   + 2.117,50 Kč








Investice 




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 14.848,52 Kč



(6409,6121,00000024,0220,0000000000000)
 + 236.889,03 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 - 2.117,50 Kč








Rekonstrukce ul. Gudrichovy




(poplatek)




(2212,6121,00000000,0220,0007904000000)
   + 500,00 Kč








Podvihov + Komárovské Chaloupky – splašková kanalizace - PD




(poplatek)




	(2321,6121,00000000,0220,0007763000000)

+ 214,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 714,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/249


v příjmech – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení



úhrada nákladů za zásah JSDH od pojišťovny



231 0600
(5512,2324,00000000,0193,0009167000000)
+ 50.400,00 Kč





768/23 RM 15
11/23

ve výdajích  - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení



JSDH – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
+ 50.400,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2015/250


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



(faktura MMOPP00FKSCV – základ daně 226.936,54 Kč)




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007693000000)
+ 192.896,02 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007693000000)
+ 11.346,78 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) 




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 22.693,74 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



(faktura MMOPP00FKSCV – základ daně 226.936,54 Kč)




MŠ Vaníčkova (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3111,6121,00000024,0220,0007693000000)
- 226.936,54 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti




(3111,6121,54515835,0220,0007693000000)
+ 192.896,02 Kč








- kryto dotací ze SFŽP




(3111,6121,54190877,0220,0007693000000)
+ 11.346,78 Kč








- vlastní zdroje SMO (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)




(3111,6121,54100120,0220,0007693000000)
+ 22.693,74 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 226.936,54 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2015/251


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – dotace na výkon sociální práce (mimo OSPOD)




(0000,4116,00013015,0020,0002422000000)
+ 3.257.000,00 Kč





768/23 RM 15
11/23

ve výdajích – odbor sociálních věcí, výkon sociální práce (bez OSPOD)



ochranné pomůcky




6171,5132,00013015,0040,0002422000000)
+ 5.000,00 Kč








knihy, učební pomůcky




(6171,5136,00013015,0040,0002422000000)
+ 15.000,00 Kč








drobný dlouhodobý hmotný majetek




(6171,5137,00013015,0040,0002422000000)
+ 120.000,00 Kč








nákup materiálu




(6171,5139,00013015,0040,0002422000000)
+ 70.000,00 Kč








pohonné hmoty a maziva




(6171,5156,00013015,0040,0002422000000)
+ 25.000,00 Kč








služby telekomunikací




(6171,5162,00013015,0040,0002422000000)
+ 50.000,00 Kč








služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00013015,0040,0002422000000)
+ 80.000,00 Kč








nákup služeb




(6171,5169,00013015,0040,0002422000000)
+ 112.000,00 Kč








cestovné




(6171,5173,00013015,0040,0002422000000)
+ 80.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení personální a mzdové, výkon sociální  
                      práce (bez OSPOD)



platy zaměstnanců




(6171,5011,00013015,0192,0002422000000)
+ 2.007.000,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00013015,0192,0002422000000)
+ 501.750,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00013015,0192,0002422000000)
+ 180.600,00 Kč








náhrady mezd v době nemoci




(6171,5424,00013015,0192,0002422000000)
+ 10.650,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2015/252


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



(faktura MMOPP00FJ9DS – základ daně 6.390.675,72 Kč)




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


768/23 RM 15
11/23
FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007740000000)
+ 5.432.074,36 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007740000000)
+ 319.533,78 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) 




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 639.067,58 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



(faktura MMOPP00FJ9DS – základ daně 6.390.675,72 Kč)




ZŠ Kylešovice – U Hřiště (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3113,6121,00000024,0220,0007740000000)
- 6.390.675,72 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti




(3113,6121,54515835,0220,0007740000000)
+ 5.432.074,36 Kč








- kryto dotací ze SFŽP




(3113,6121,54190877,0220,0007740000000)
+ 319.533,78 Kč








- vlastní zdroje SMO (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)




(3113,6121,54100120,0220,0007740000000)
+ 639.067,58 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 6.390.675,72 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2015/253


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ERDF)



MD 231 0000
(0000,4116,53515319,0020,0007715000000)
+ 657.600,75 Kč








neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)



MD 231 0000
(0000,4113,53190001,0020,0007715000000)
+ 38.682,39 Kč








ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (ERDF)



MD 231 0000
(0000,4216,53515827,0020,0007715000000)
+ 1.545.400,41 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)



MD 231 0000
(0000,4213,53190877,0020,0007715000000)
+ 90.905,90 Kč
768/23 RM 15
11/23	

ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka revolvingového úvěru 
100 mil. Kč (ČSOB, 2014)



MD 231 0800
(0000,8124,00000023,0020,0009966000000)
- 2.332.589,45 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 




„Městské sady – městský náhon + sedimentační nádrž




budovy, haly a stavby



D 451 0000
(2339,6121,00000023,0220,0007715000000)
- 1.763.834,10 Kč


D 451 0000 (ERDF)
(2339,6121,53515827,0220,0007715000000)
+ 1.496.542,11 Kč


D 451 0000 (SFŽP)
(2339,6121,53190877,0220,0007715000000)
+ 90.905,90 Kč


D 451 0000  (podíl SMO) 
(2339,6121,53100023,0220,0007715000000)
+ 176.386,09 Kč








Městské sady – městský náhon + sedimentační nádrž




budovy, haly a stavby (fa uhrazené (předfinancované) v roce 2014 MMOPP00E13ES a MMOPP009YISD – 90% uznatelných výdajů – výše dotace na tyto fa)



D 451 0000
(2339,6121,00000023,0220,0007715000000)
- 48.858,30 Kč


D 451 0000
(6409,6121,00000023,0220,0000000000000)
+ 48.858,30 Kč








opravy a udržování



D 451 0000
(3745,5171,00000023,0220,0007715000000)
- 773.647,95 Kč


D 451 0000 (ERDF)
(3745,5171,53515319,0220,0007715000000)
+ 657.600,75 Kč


D 451 0000 (SFŽP)
(3745,5171,53190001,0220,0007715000000)
+ 38.682,39 Kč


D 451 0000  (podíl SMO)
(3745,5171,53100023,0220,0007715000000)
+ 77.364,81 Kč


Hlasováni: 9-0-0


g)
Rozpočtové opatření č. 2015/254


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



výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 276.203,00 Kč








bezesmluvní užívání za pozemek pod Domem Petra Bezruče za období od 24. 05. 1991 do 31. 07. 2007




(3314,5192,00000000,0052,0000000000000)
+ 276.203,00 Kč


Hlasování: 9-0-0

769/23 RM 15
12/23
Dotace ostatní

Rada města


schvaluje 


finanční dotaci Klubu vojenské historie Opava se sídlem Karlovecká 2629/3, 747 07 Vávrovice, IČ 70630615, na zhotovení replik technického vybavení objektu čs. opevnění, ve výši 50.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-0


770/23 RM 15
13/23
Schválení smluv

Rada města


schvaluje

	

smlouvu o poskytnutí dotace, MMOPP00CWUOW, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Zdeňkem Týnem bytem Hradec nad Moravicí, na Mistrovství Evropy v deskových hrách v Essenu, ve výši 10.000,00 Kč


	

smlouvu o poskytnutí dotace, MMOPP00CWUN1, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Janem Šimonem bytem Opava, na účast v soutěži Mistrovství světa v dlouhém triatlonu IRONMAN Hawai 2015, výši 15.000,00 Kč


	

smlouvu o poskytnutí dotace, MMOPP00CWUM6, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a SK Pepa centrem Opava sídlem Zámecký okruh 413/8,746 01 Opava, IČ 47814381, zastoupeným Stanislavem Pešátem, jednatelem, na náklady související s konáním sportovního víkendu, výši 20.000,00 Kč


	

Rozpočtové opatření č. 2015/255


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




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








Zdeněk Týn




(3419,5494,00000000,0020,0000263000000)
   +10.000,00 Kč








Jan Šimon




(3419,5494,00000000,0020,0000259000000)
   +15.000,00 Kč








SK Pepa centrum Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000346000000)
+ 20.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0


771/23 RM 15
14/23
Smlouva o nájmu - dodatek

Rada města


schvaluje


dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP009XG9R, ke  smlouvě  o  nájmu  nebytových  prostor,  PID:  MMOPP004TBMQ,   ze   dne   
31. 3. 2009, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem (prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)



Hlasování: 9-0-0


	772/23 RM 15
15/23
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 (MMOPP00FMZ7H) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ctiborem Janošem bytem Hlučín pro umístění podzemního vedení dvou přípojek vody do pozemků parc.č. 635/2, 1173/1 v k.ú. Podvihov 
pro stavbu: „Novostavba rodinného domu parc.č. 618/7 v k.ú. Podvihov“            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 (MMOPP00FMZQU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Renátou Balovou bytem Opava, Milostovice a Janem Kuchaříkem bytem Jakartovice, Hořejší Kunčice a Zdeňkem Pasekou bytem Opava, Jaktař a Vladimírou Stojkovou bytem Opava, Jaktař a Petrou Takacsovou bytem Opava, Jaktař  a Sonjou Takacsovou Opava, Jaktař a Tomášem Vítkem bytem Opava, Jaktař pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 393 v k.ú. Jaktař pro stavbu: „Přípojka splaškové kanalizace pro bytový dům na ul. Přemyslovců 9/18 na parc.č. 448 k.ú. Jaktař“  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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c)

Dodatek č. 1 (MMOPP00FMZPZ)  ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 10. 9. 2012 (MMOPP00C4NB6) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311 zastoupenou Ing. Věrou Řehořkovou, vedoucí přípravy staveb - Ostrava a Václavem Malíkem, technikem majetkoprávní podpory, týkající se prodloužení termínu realizace stavby „REKO MS Opava, Raškova“  na pozemcích parc.č. 915/18 a 956/12 v k.ú. Kateřinky u Opavy do 12/2017


d)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00FMZO4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností m2INVEST s.r.o. se sídlem Pelušková 1405, 198 00 Praha 9, Kyje, IČ 27949494 zastoupenou Ivanem Molínem, jednatelem pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace včetně povrchového žlabu na pozemcích parc.č. 2541, 2995 v k.ú. Opava – Předměstí, umístění dvou sjezdů na pozemcích parc.č. 2541, 2995 v k.ú. Opava – Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 2530/7 v k.ú. Opava – Předměstí, provedení terénní úpravy, kácení stromů a nové výsadby stromů na pozemku parc.č. 2541 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: „Revitalizace tenisového areálu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene pozemcích Statutárního města Opavy


Hlasování: 9-0-0




	773/23 RM 15
16/23
Darovací smlouva - „Festival minipivovarů“


Rada města


schvaluje

	

darovací smlouvu, (PID MMOPP00FHMC4), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a KV - advisory, spol. s r.o., Nádražní 613/38, 702 00, Ostrava - Moravská Ostrava, IČ 27762866, zastoupenou Ing. Luborem Veselým, jednatelem
 

	

Rozpočtové opatření č. 2015/256


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
   + 10.000,00 Kč







příjmy – odbor Kanceláře primátora



Festival minipivovarů aneb za chutí Slezska




(3399,2321,00000000,0120,0009131000000)
   + 10.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0
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Vánoční trhy 2015


Rada města

1.
schvaluje

	

smlouvu o nájmu prodejních stánků (MMOPP00FHLPI) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Technickými službami Opava s. r. o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenými Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti


	

smlouvu o podnájmu stánků na Vánočních trzích, (MMOPP00FHLWJ), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Janou Foltysovou, vedoucí kanceláře primátora Magistrátu města Opavy, a Petrem Janků, Dostojevského 1836/32, 746 01 Opava, IČ 47632097


	

použití smlouvy dle bodu 1b) tohoto usnesení jako smlouvy vzorové pro další podnájemce na Vánočních trzích Opava 2015




	

Rozpočtové opatření č. 2015/257


ve výdajích – odbor kancelář primátora, samostatné pracoviště, Vánoční trhy



nákup ostatních služeb 




(2141,5169,00000000,0120,0001043000000)
   + 15.000,00 Kč



všeobecný materiál 




(2141,5139,00000000,0120,0001043000000)
+ 20.000,00 Kč 



pohoštění




(2141,5175,00000000,0120,0001043000000)
+ 8.000,00 Kč



DDHM




2141,5137,00000000,0120,0001043000000)
+ 55.000,00 Kč
                                             V příjmech - odbor Kancelář primátora



podnájem stánků - vánoční trhy Opava




(2141,2133,00000000,0120,0009314000000)
+ 98.000,00 Kč



pověřuje 


Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavření a podpisu smluv s vybranými nájemci dle bodu 1b) a 1c) tohoto usnesení  



Hlasování: 9-0-0 


	775/23 RM 15
18/23
Kupní smlouva


Rada města


schvaluje

	

výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Autocont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, jehož nabídka byla nabídkou ekonomicky nejvýhodnější v ceně 322.054,00 Kč s DPH
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b)

Kupní smlouvu, (MMOPP00GBYDC), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Autocont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, zastoupené Ing. Jaromírem Vejpustkem, místopředsedou představenstva ve výši 322.054,00 Kč s DPH


c)
Rozpočtové opatření č. 2015/258


ve výdajích – odbor informatiky



IP Telefonie




zpracování dat a služby související




(6171,5168,00000000,0170,0001085000000)
- 287.700,00 Kč








výpočetní technika




(6171,6125,00000000,0170,0001085000000)
+ 287.700,00 Kč


Hlasování: 9-0-0
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Smlouva na zhotovení „Auditu bezpečnosti IT“


Rada města


schvaluje

	

výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Versa Systems s.r.o., Kosmova 665/10, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČ: 25891863, jehož nabídka byla nabídkou ekonomicky nejvýhodnější v ceně 58.080,00 Kč s DPH


b)
Smlouvu na zhotovení „Auditu bezpečnosti IT“, (MMOPP00GBYAR), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Versa Systems s.r.o., se sídlem Kosmova 665/10, 702 00 Ostrava, Přívoz, IČ: 25891863, zastoupené Ing. Václavem Štverkou, jednatelem společnosti ve výši 58.080,00 Kč s DPH


Hlasování: 9-0-0


	777/23 RM 15
20/23
Majetek ve správě TSO s.r.o. – Městské lázně Opava


Rada města


schvaluje


Smlouvu o poskytnutí služeb ve sportovním zařízení v Městských lázních v Opavě – plavecký bazén a prostory související (MMOPP009WLYO), 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 2057/71, 
746 01 Opava, IČ 64618188 zastoupenou Mgr. Daliborem Halátkem, jednatelem společnosti


Hlasování: 9-0-0



	778/23 RM 15
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO


Rada města

1.
bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 8-0-0

2.
pověřuje


 zastupitele města pana Ing. Libora Witasska, MBA,
	vedením pracovní skupiny s názvem „HC Slezan Opava“, která se bude zabývat přípravou převodu navržených součástí závodu do nově založeného s.r.o.

sestavením pracovní skupiny s názvem „HC Slezan Opava“
komunikací mezi pracovní skupinou s názvem „HC Slezan Opava“ a Statutárním městem Opava 


3.
rozhodla,


	že pouze členové pracovní skupiny s názvem „HC Slezan Opava“ pověřeni Ing. Liborem Witasskem, MBA, mohou jednat ve výše uvedené věci samostatně



Hlasování: 8-0-0










	779/23 RM 15
22/23
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí


Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 17. 09. 2015
do 05. 10. 2015


Hlasování: 9-0-0



	780/23 RM 15
26/23
Bytové záležitosti


Rada města

1.
schvaluje

	

přidělení volné ubytovací jednotky č. 12 velikosti 1+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p. Miroslav Balogovi trvale bytem Opava


	

přidělení volné ubytovací jednotky č. 8 velikosti 1+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p. Antonínu Žigovi trvale bytem Opava


	

výměnu bytů mezi p. Zdeňkem Filou nájemcem obecního bytu č. 4 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 11 Opavě a manželi Bedřichem a Karlou Endrychovými nájemci obecního bytu č. 8 velikosti 3+1 v domě na adrese Hrnčířská 11 v Opavě



Hlasování: 9-0-0

2.
schvaluje 



mimořádné uzavření nájemního vztahu k bytu č. 1 velikosti 1+1 v domě na adrese Masarykova třída 14 v Opavě p. Robinu Hromadovi  trvale bytem Opava, v souladu s platnými  „Pravidly pro pronajímání městských bytů“, a to za smluvní měsíční nájemné za 1 m2  podlahové plochy bytu ve výši 78,00 Kč za podmínky úhrady veškerých nákladů spojených se soudní žalobou na vyklizení bytu



 Hlasování: 7-0-0
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Smlouva o poskytnutí a údržbě software – výpověď ze smlouvy


Rada města


schvaluje


Výpověď ze smlouvy, (MMOPP0028JMP), mezi statutárním městem Opava sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Karlem Rychnovským, sídlem Jánská 15, 586 01 Jihlava, IČ: 61733750 a Simonou Štěpánovou, s tehdejším sídlem nám. Svobody 258, 588 32 Brtnice


Hlasování: 8-0-0
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Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem „Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a dodávka nových měřičů včetně provádění rozúčtování“ – zahájení zadávacího řízení



Rada města


rozhodla

	
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a dodávka nových měřičů včetně provádění rozúčtování“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


	

dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky a k prokázání kvalifikace:
1. COOP THERM spol. s r.o., sídliště Vajgar 675, 377 01 Jindřichův Hradec III, IČ: 13502808
2. ENBRA, a.s., Durďákova 1786/5, Černá Pole, 631 00 Brno-sever,
IČ: 44015844, odštěpný závod: Enbra Karviná, Na Vyhlídce 1079, 735 06 Karviná
3. ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947/16, 155 00 Praha 13, Stodůlky, IČ: 61056758, pobočka: Martinovská 3168/47, 723 02 Ostrava - Martinov
4. Techem, spol. s r. o., Služeb 256/5, 108 00 Praha 10, Malešice, IČ: 49684370, provozovna: 28. října 168, 709 00 Ostrava
5. THERA Energo, spol. s r.o., Komárovská 466/16, 617 00 Brno-jih, Komárov, IČ: 29241588



jmenuje


a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:

1. Ing. Aleš Bořecký
2. Ing. Milena Skazíková
3. paní Hana Fraňková


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:

1. Ing. Kamil Kremser
2. Mgr. Marcela Poštulková
3. Ing. Jiří Elbl


c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:

1. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. arch. Petr Mlýnek
3. Ing. Aleš Bořecký
4. Ing. Kamil Kremser  
5. Ing. Jiří Elbl
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d)

v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:

1. Ing. Martin Víteček
2. pan Kamil Ručil
3. Mgr. Bc. Pavel Vltavský
4. pan Radomír Bittner
5. Ing. Jiří Lehnert



Hlasování: 9-0-0
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Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Tisk měsíčníku Hláska“ – výsledek výběrového řízení + smlouva



Rada města


schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:
1. SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, IČ: 25524291
2. Zdeněk Jeník, Městská 710/4, 794 01 Krnov, IČ: 10596950


b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, IČ: 25524291, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 


c)
smlouvu, MMOPP00FHM2I, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 14, 602 00 Brno, IČ: 25524291, zastoupenou Martinem Bradávkou, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 1.382.120,00 Kč bez DPH 


Hlasování: 8-0-0
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Smlouva – inzerce v Hlásce


Rada města


schvaluje


Smlouvu na prodej inzertních stran zpravodaje Hláska, (MMOPP00FHLY9), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským vydavatelstvím s.r.o., Dolní náměstí 21, 746 01 Opava, 
IČ 039 34 756, zastoupeným Petrem Konečným, jednatelem


Hlasování: 8-0-0





	785/23 RM 15
31/23
Smlouva o výpůjčce – Klidné Kylešovice 2012 – revokace usnesení


Rada města

1.
nepřijala usnesení 


k revokaci usn. RMO č. 731/22/8 RM 15 ze dne 23. 9. 2015 (RMO: 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: RMO nepřijala usnesení


2.
schvaluje 


záměr prodeje pozemku parc. č. 2575/1 – orná půda a pozemku parc. č. 2577/1 – orná půda, k. ú. Kylešovice pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-3









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


