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U S N E S E N Í

z 24. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 10. 10.  2011

















                     
Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 10.10.2011 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
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. Ondřej Skácel 
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Ing. Jiří  Lehnert
paní Dagmar Polášková
Mgr. Miroslava Konečná
Mgr. Pavla Štenclová
Ing. Lubomír Měch
Hosté
p. Aleš Žižlavský, ředitel Technických služeb Opava, s.r.o






































698/24 RM 11

Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem části pozemku parc.č. 1396/1-zast.pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy o výměře 8,5 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Petru Drábovi za 35,- Kč/m2/rok za účelem výstavby pergoly (zveřejněno
č. 563/11)


b)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2722/23-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Oldřichu Hrdinovi  a paní Marcele Hrňové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11) 

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/60-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Růženě Čechové na dobu neurčitou 
za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/58-zast.pl. a nádvoří o výměře 
17 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Ondřeji Bartošovi  na dobu neurčitou 
za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/144-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Davidu Fládrovi a panu Tomáši Fládrovi   na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/65-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Karlu a Ivetě Peterkovým  na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2327/35-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Miladě Kocianové a panu Petru Kocianovi  na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

h)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2540/11-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Marcele Vlčkové  na dobu neurčitou 
za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

i)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1853/11-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Julii Kaniové  na dobu neurčitou 
za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

j)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2702/381-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí Mgr. Miroslavě Halámkové  na dobu neurčitou 
za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

k)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2166/26-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Michalovi Valečkovi  na dobu neurčitou 
za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 656/11)

l)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 60/8-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Město POVODÍ ODRY s.p.  na dobu neurčitou 
za 200,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 723/11)

m)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2774-zahrada k.ú. Kateřinky u Opavy

n)
záměr pronájmu 1103/8030 podílu pozemku parc.č. 2162/13-zast.pl. 
a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

o)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 321-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

p)
záměr prodeje části  pozemku parc.č. 3053/4-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí
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2. 
schvaluje  

a)
ponechání původního nájmu společnosti SANITRANS cs, s.r.o. 
za   pozemek parc.č. 2347/3-zahrada k.ú. Opava-Předměstí

b)
ponechání původního nájmu panu Jiřímu Chmelaři – za část pozemku parc.č. 858/1 k,.ú. Malé Hoštice


c)
prominutí nájmu za část pozemku parc.č. 875/50-ost.pl. k.ú. Kylešovice  
za první čtyři měsíce roku 2011 společnosti VOLTIME s.r.o.




3.
neschvaluje


a)
prodej pozemku parc.č. 2530/233-zast.pl. a nádvoří a části pozemků 
parc.č. 2530/815-zast.pl. a nádvoří  a parc.č. 2530/235-zahrada 
k.ú. Opava-Předměstí  za 200,- Kč/m2

b)
prodej pozemku parc.č. 398-zast.pl. a nádvoří o výměře 392 m2 k.ú. Jaktař za 150,- Kč/m2




4. 
odročuje 


projednání prodeje části pozemku parc.č. 1269/1 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1269/8-ost.pl./zeleň  o výměře 197 m2 k.ú.Jaktař za cenu dle znaleckého posudku 80.000,- Kč/m2                    tj. 406,- Kč/m2





5.
nepřijala usnesení


k záměru výpůjčky části pozemku parc.č. 498-ost.pl./ost.zeleň dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města



schvaluje


a)
prodej pozemku parc.č. 2209/31-zast.pl. a nádvoří o výměře 465 m2 
a pozemku parc.č. 2209/26-zahrada o výměře 255 m2 k.ú. Opava-Předměstí Dis. Ondřeji Chytrému a paní Andree Jakubíkové za cenu sjednanou dohodou 576.000,00Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11)  

 
b)
prodej části pozemku parc.č. 2373/343-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2373/625 o výměře 29 m2 a části pozemku parc.č. 2373/347-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2373/624 o výměře 185 m2 vše 
v k.ú. Opava-Předměstí Ing. Bohdaně Demlové a  Mgr. Jiřímu Šulákovi       za cenu sjednanou dohodou 171.200,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 720/11) 
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c)
prodej pozemku parc.č. 779/11-ost.pl./ost.komuniklace na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 779/65 o výměře 67 m2 a části pozemku parc.č. 779/1-ost.pl./dobývací prostor na nezapsaném geometrickém plán značený novým parc.č. 779/64 o výměře 19 m2 k.ú. Kylešovice manželům Vladimíru a Soni Hellenbrandovým za cenu sjednanou dohodou 61.920,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 720/11)

d)
prodej pozemku parc.č.st.89-zast.pl. a nádvoří   o výměře 97 m2 a pozemku parc.č. 229-zahrada o výměře 597 m2 k.ú. Lesní Albrechtice manželům Tomáši a Aleně Víchovým za cenu sjednanou dohodou 34.700,00 Kč 
tj. 50,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 1873/10)

e)
směnu pozemku parc.č. 324/2-ost.pl. o výměře 11 m2, pozemku parc.č. st.147 o výměře 21 m2 a části pozemku parc.č. 324/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „b“ o výměře 37 m2         ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 170/3 na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „e“ o výměře 97 m2             ve  vlastnictví TJ Sokol Zlatníky vše v k.ú. Zlatníky u Opavy (zveřejněno      č. 483/11)

pro předložení zastupitelstvu města
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Operační plán zimní údržby místních komunikací na území Statutárního města Opavy na rok 2011/2012

Rada města



schvaluje



Operační plán zimní údržby místních komunikací na území Statutárního města Opavy na rok 2011/2012
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Mateřská škola Opava, Riegrova – příspěvková organizace, úprava stavů

Rada města



schvaluje



snížení cílové kapacity mateřské školy ze současného počtu 
155 na 129 dětí a snížení kapacity školní jídelny – výdejny ze stávajícího počtu 149 na 129 stravovaných při Mateřské škole Opava, Riegrova – příspěvková organizace s účinností od 1. ledna 2012
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Jmenování členů do školských rad při základních školách zřizovaných Statutárním městem Opava


Rada města



jmenuje



třetinu členů školských rad při základních školách zřizovaných SMO s účinností od 01.11.2011, a to:

a)
Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace:
	Radim Masný

Ing. Stanislav Kuchyňa

b)
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace:
	Mario Beránek

Eva Prokešová

c)
Základní škola Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace:
	Bc. Silvie Vltavsk￡Silvie Vltavská

Martin Koky

d)
Základní škola Opava-Kylešovice:
Jindra Bennov￡Jindra Bennová
Marie Kořízková

e)
Základní škola Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace:
	Ing. Andrea Štenclová

Ing. Vítězslav Škrobánek

f)
Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace:
	Mgr. Lenka Mikulová
	Ing. Věra Petulová


g)
Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace:
	Mgr. Petr Czudek

Pavel Stehlík

h)
Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace:
	Mgr. Ivo Schvan

Mgr. Vladimír Tancík

i)
Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 – příspěvková organizace:
	Ing. Barbora Salzmannová

	Taťána Tomšíková


j)
Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace:
	Mgr. Petr Czudek

MUDr. Dana Skřontová

k)
Základní škola a Mateřská škola Opava-Komárov – příspěvková organizace:
	Ing. Lumír Měch


l)
Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice – příspěvková organizace:
	Günter Hollesch


m)
Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce – příspěvková organizace:
	Miloslav Kostřiba


n)
Základní škola a Mateřská škola Opava-Vávrovice – příspěvková organizace:
	Miroslav Kořistka
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Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a Veřejné osvětlení, Kateřinky - západ“ - 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 - západ“– 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


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






704/24 RM 11

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka automobilů pro SMO“ 	– výsledné pořadí


Rada města


1.
rozhodla



o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ADIV spol. s r.o., Olbrichova 632/5, 746 01 Opava, IČ: 13642391, jehož nabídka byla podle hodnotícího kritéria vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou.


2.
schvaluje



výsledné hodnocení nabídek v tomto pořadí:
a)  ADIV, spol. s r.o., 746 01 Opava
b)  OPACAR s.r.o., 746 01 Opava
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Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu na přepracování projektové dokumentace č. 175/2011/PRI (MMOPP009BMNL) pro výběr zhotovitele mezi Statutárním městem Opava a společností Technoprojekt, a.s., Havlíčkovo nábřeží 38, 730 16 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 47677597, DIČ: CZ47677597 na zakázku malého rozsahu „Zpevněné plochy městských parků“ za cenu nejvýše přípustnou 149.949,00 Kč bez DPH (179.939,00 Kč vč. DPH)


b)
Rozpočtové opatření č. 2011/208



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Zpevněné plochy městských parků - PD




(2219,6121,00000,0220,0007962000000) 
      +     179.939,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -   179.939,00 Kč
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Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu“

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP0032LIK), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným         prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, zastoupená Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady  
706/24 RM 11

b)
zajištění financování projektu „Rekonstrukce tělocvičny na Tyršově stadionu“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci schválené ke spolufinancování Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko


707/24 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, (MMOPP00AD9KC) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem 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. 674/2 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Opava, Novosvětská, Hudečka, přípojka kNN, IP-12-8010971“ 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 právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYL9H) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Markem Vinárkem a Lucií Vinárkovou, oba bytem Popská 8, 746 01 Opava          pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 596 v k.ú. Opava-Město             pro stavbu: "Stavební úpravy bytového domu na pozemku parc.č. 236 v katastrálním území Opava-Město“ 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


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP005J9ED) 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. 594, 595, 581/1 v k.ú. Opava-Město pro stavbu: "Opava, ul. Beethovenova – 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









708/24 RM 11

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje



umístění vodovodního řadu do pozemků parc.č. 1150, 488/8 v k.ú. Podvihov pro realizaci stavby „Opava, ul. Lazecká – rekonstrukce vodovodního řadu“  
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Prodej vozidla Multicar M 2501

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP005WEA9, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou LOSERT spol. s r.o.,                 Ke mlýnu 37/11, 746 01 Opava – Zlatníky, IČ 61947342, zastoupeným jednatelem společnosti Janem Losertem   



710/24 RM 11

Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/209



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Jižní obchvat – Hradecká – Těšínská




(změna UZ)




(2212,6121,00000022,0220,0007921000000)
 -   2.251.266,10 Kč



(2212,6121,00000000,0220,0007921000000)
 +   2.251.266,10 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007921000000)
 -   1.797.250,90 Kč



(2212,5171,00000000,0220,0007921000000)
 +   1.797.250,90 Kč



(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+   4.048.517,00 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0009968000000)
- 4.048.517,00 Kč







ab)
Kulturní dům Na Rybníčku - ČEZ




(poplatek)




(3429,6121,00000000,0220,0007697000000)
 +    124.000,00 Kč







ac)
Podvihov + Komárovské Chaloupky – splašková kanalizace - PD




(poplatek)




(2321,6121,00000000,0220,0007763000000)
 +          214,00 Kč
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ad)
Tyršův stadion – příjezdová komunikace - PD




(objednávka)




(3412,6121,00000000,0220,0007670000000)
 +         6.000,00 Kč







ae)
Zlepšení stavu dopravní infrastruktury - PD




(objednávka)




(2212,5169,00000000,0220,0007687000000)
 +        12.000,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-       142.214,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2011/210



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 251.117,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za II. čtvrtl. 2011




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 176.004,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 75.113,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2011/211



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy SR




(0000,4111,00098216,0020,0000000000000)
+ 1.546.576,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




sociálně právní ochrana dětí 




platy zaměstnanců v prac. poměru




(6171,5011,00098216,0192,0001096000000)
+ 1.154.162,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00098216,0192,0001096000000)
+  288.540,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00098216,0192,0001096000000)
+  103.874,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2011/212



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000020)
+ 184.468,41 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000020)
+ 1.045.320,99 Kč
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ve výdajích – odbor školství




ZŠ Opava Mařádkova 15




OP Vzdělávaní pro konkurenceschopnost




projekt „Peníze pro ZŠ  Mařádkova“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000020)
+ 184.468,41 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000020)
+ 1.045.320,99 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2011/213



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




bankovní poplatky




(6310,5163,00000000,0020,0000000000000)
 + 600.000,00 Kč








rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 200.000,00 Kč







v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijetí finanční podpory ČSOB (snížení nákladů smlouvy o úvěru)



231,0000
(6310,2329,00000000,0020,0000000000000)
+ 400.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2011/214



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 22.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek-MŠ Zborovská




(3111,5331,00000000,0030,0001000000006)
+ 22.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2011/215



v příjmech – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




přeplatky minulých let




(3613,2324,00000000,0051,0000000000000)
+ 57.543,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




nebytové hospodářství




elektrická energie




(3613,5154,00000000,0051,0000000000000)
- 6.448,00 Kč








služby telekomunikací




(3613,5162,00000000,0051,0000000000000)
+ 422,00 Kč








nákup ostatních služeb




3613,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 4.529,00 Kč








služby peněžních ústavů
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3613,5163,00000000,0051,0000000000000)
+ 4.626,00 Kč








platby daní a poplatků




3613,5362,00000000,0051,0000000000000)
+ 3.295,00 Kč








poskytnuté neinvestiční příspěvky
+ 51.119,00 Kč



(3613,5192,00000000,0051,0000000000000)







h)
Rozpočtové opatření č. 2011/216



ve výdajích – odbor majetku města




jmenovité akce TSO




(6409,5901,00000000,0790,0004000000000)
+ 2.000.000,00 Kč








- finanční a rozpočtový odbor




rezerva k rozdělení




(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)
- 2.000.000,00 Kč
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Dotace ostatní

Rada města


1.
neschvaluje



finanční dotaci KČT oblast Moravskoslezská se sídlem Čs.legií 16, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz – Moravská Ostrava, IČ 71160477, na stavbu nové Bezručovy chaty na Lysé hoře v letech 2012 – 2013 


2.
nepřijala usnesení 


k finanční dotaci společnosti PEPA sport Opava spol. s r.o. se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ 63320088, na zakoupení cen-pohárů na XXXIII. ročník GRAND PRIX PEPA OPAVA  2011, ve výši 25.000,00 Kč
 

3.
schvaluje 



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


4.
zmocňuje



starostu Městské části Malé Hoštice pana MVDr. Stanislava Kubesu k podpisu smlouvy o partnerství dle bodu 3. tohoto usnesení
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Dohoda o podmínkách přístupu do centrálního registru řidičů

Rada města



schvaluje



dohodu o podmínkách přístupu do centrálního registru řidičů
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Spolupráce s HC Slezan


Rada města


1.
bere na vědomí 



základní body spolupráce s  HC Slezan o.s. Opava, Opava-Město, Zámecký okruh 413/8, IČ:00535176 


2.
ukládá


projednat v majetkové a sportovní komisi RMO základní body spolupráce     s HC Slezan o.s. Opava
Z: předsedové majetkové a sportovní komise RMO
T: nejbližší zasedání majetkové a sportovní komise RMO
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Smlouva o výpůjčce – Campanula

Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce PID MMOPP006R1EK, uzavřenou mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako půjčitelem a Sdružením pro dětské tábory města Opavy, o.s. se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ 26627973, jednajícím Břetislavem Tůmou, statutárním orgánem, jako vypůjčitelem
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Bytové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje



přidělení volné ubytovací jednotky č.4 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení  na adrese Podvihovská 5A v Opavě-Komárově p. Marii Gasové trvale bytem Zahradní 12, Hlučín
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2.
neschvaluje


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 
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Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 16.09.2011 do 04.10.2011  
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Komise Rady Statutárního města Opavy pro komunitní plán – 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 Komise Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán:

Ing. Tomáše  Schaffartzika   

s účinností od 11.10.2011
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Soutěžní podmínky  architektonické soutěže o návrh „PENZION IV, UL. HÁLKOVA, OPAVA“


Rada města


1.
schvaluje



předložené soutěžní  podmínky architektonické soutěže o návrh „PENZION IV, UL. HÁLKOVA, OPAVA“ 
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2.
jmenuje


řádné členy poroty:
Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora Statutárního města Opavy - závislý  
Ing.  Radim Křupala, ředitel Seniorcentra Opava – závislý
Ing. arch. Zdeněk Bendík, vedoucí odboru hlavního architekta a územního plánu,  Magistrát  města Opavy - závislý 
Prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková – nezávislá, ČKA  
Ing. arch.. Milena Vitoulová   – nezávislá, ČKA
Prof. Ing. arch. Miroslav  Masák – nezávislý, ČKA        
Ing. arch.  Radim Václavík – nezávislý, ČKA 

náhradníky poroty:
Ing. arch. Jana Grodová, architekt, odbor hlavního architekta a územního plánu, Magistrát  města Opavy - závislá  
Ing. Petr Všetečka – nezávislý, ČKA









                         Ing. Pavla Brady  v.r.                                        Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
                       1. náměstkyně primátora                                          náměstek primátora

