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Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 24. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 21. 10. 2015


Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 21. 10. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
8
Omluveni
Mgr. Libor Menšík
p. Milan Němec
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Ing. Radka Honková
Ing. Jana Onderková
Ing. Martina Věntusová
Ing. Milena Skazíková
pí Hana Fraňková
p. Radomír Bittner
Ing. Ludmila Domesová
Mgr. Jana Foltysová
Bc. Magdaléna Hájková
Bc. Eva Týlová, DiS.
Hosté:
Žadatel o dotaci:
Mendelovo gymnázium Opava – p. Petr Pavlíček
Mgr. Petr Janšta
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Odpovědnost společnosti Pila Budišovice s.r.o. za škodu


Rada města


schvaluje 


podání žaloby k soudu proti společnosti Pila Budišovice s.r.o. se sídlem Ostrava, Slezská Ostrava, Slívova 632/5, PSČ: 710 00, IČ: 65140044 
o zaplacení částky 363.748,- Kč s přísl. představující neuspokojenou pohledávku Statutárního města Opavy na náhradu škody, která byla na Statutární město Opava postoupena na základě Smlouvy o poskytnutí likvidačního zůstatku jedinému společníkovi společnosti Pila Hrabství s.r.o. 
„v likvidaci“, uzavřené mezi Statutárním městem Opavou a společností Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ: 747 45, 
IČ: 26793041 dne 22. 09. 2014, která tvoří Přílohu č. 1 tohoto materiálu, a kterážto pohledávka vznikla z důvodu neoprávněného ukončení jednání o uzavření kupní smlouvy, resp. v neuzavření kupní smlouvy, podle které měla společnost Pila Budišovice s.r.o. koupit stroje a technologické zařízení likvidované společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ za kupní cenu 1.000.000,00 Kč bez DPH, a která je blíže popsána v přiloženém dopise společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ nazvaném Výzva k uzavření kupní smlouvy ze dne 25.06.2014, který tvoří Přílohu č. 2 tohoto materiálu, ve Výzvě k zaplacení náhrady škody – pokus o smír ze dne 04.06.2015, který tvoří Přílohu č. 3 tohoto materiálu, ve Výzvě k zaplacení náhrady škody – pokus o smír – reakce na Váš přípis ze dne 15. 6. 2015 ve věci dluhu společnosti Pila Budišovice s.r.o. vůči Statutárnímu městu Opava ze dne 30.06.2015, která tvoří Přílohu č. 5 tohoto materiálu, a v důvodové zprávě materiálu předloženého radě města k projednání na zasedání dne 27.05.2015 označeného bodem programu 6/15, která tvoří Přílohu č. 9 tohoto materiálu 


Hlasování: 7-0-0
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Provoz opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin


Rada města


bere na vědomí


rozsah přerušení provozu opavských mateřských škola a školních družin v době vánočních prázdnin


Hlasování: 6-0-0 
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Návrh na jmenování ředitele Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6


Rada města


jmenuje


Mgr. Moniku Jarošovou na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 s účinností od 1. 12. 2015 
na základě výsledků konkursního řízení


Hlasování: 6-0-0 
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Majetkové záležitosti


Rada města


schvaluje

	
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDT3X) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a manžely Jiřím Dočkalem a Věrou Lindovskou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2530/403 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


	

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDQFU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a manžely Lumírem a Blaženou Pavlíkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 553/4 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


	

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EOAL5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a manžely Janem a Boženou Pelkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 553/9 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   


	

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EOAIK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a manžely Jiřím a Ivou Vondráčkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2614/4 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   


	

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EOAKA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem Miroslavem Kupkou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2724/72 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   
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f)

smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EOAOQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a paní Annou Wenzlovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 277/5 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   

g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EOAJF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a paní Libuší Nečasovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 553/15 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EDT88) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem Romanem Waligorou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2724/40 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   

i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00EOANV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem Radimem Novákem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 553/11 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 840,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)   



Hlasování: 8-0-0

2.
schvaluje

a)
nájemní smlouvu (PID MMOPP00EDT4S) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a manžely Janem a Dagmarou Kunzovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 97/4 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemců k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1/4), 
za cenu ve výši 2.660,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

b)
nájemní smlouvu (PID MMOPP00EOA9T) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a společností Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem Praha 6, Bělohorská 2428/203, 
169 00, IČ 25110161 jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2976 - ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 1.425,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad), dle přiloženého snímku katastrální mapy
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c)
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 10.11.1994 (PID MMOPP00EDT0C) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a spolkem AVZO TSČ ČR SKÁLA, pobočný spolek, jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je rozšíření účelu užívání části pozemku parc.č. 768 – ostatní plocha, dle nezapsaného geometrického plánu označenou novým parc.č. 768/2, k.ú. Suché Lazce


Hlasování: 8-0-0


3.
svěřuje


v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavírání souhlasných prohlášení dle ustanovení § 66 odst. 2 vyhlášky č. 357/2013 Sb.,    o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), jejichž předmětem bude potvrzení skutečnosti, že na pozemku či pozemcích statutárního města Opavy se nachází stavba jako samostatná nemovitá věc ve vlastnictví jiného subjektu – druhé smluvní strany souhlasného prohlášení, Odboru majetku města magistrátu města Opava a pověřuje vedoucího tohoto odboru podepisováním takových souhlasných prohlášení       


Hlasování: 8-0-0


4.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/64 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k. ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/57 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k .ú. Opava – Předměstí


5.
schvaluje



záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/57 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava – Předměstí


6.
schvaluje


záměr pronájmu pozemků parc.č. 256/3 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 256/4 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 260/4 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 265/4 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město


7.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2324/1 - zahrada a části pozemku parc.č. 2316/1 - zahrada, k.ú. Opava – Předměstí dle přiloženého snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 659/1 - zahrada, k.ú. Jaktař, 
dle přiloženého snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. st. 173/2 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 1209/14 – ostatní plocha, dle nezapsaného geometrického plánu parc.č. st. 318 – zastavěná plocha, k.ú. Podvihov


Hlasování o bodu 4 -7: 8-0-0
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8.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.8.2014 č.u. 3154/87 RM 14 bod 8) (RMO schvaluje uplatnit vymáhání náhrady za užívání předmětné části pozemku 
bez právního důvodu, tj. bezesmluvní užívání části pozemku parc.č. 659/1 
– zahrada, dle nezapsaného geometrického plánu parc.č. 659/3 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy)


9.
schvaluje


neuplatnit vymáhání náhrady za užívání předmětné části pozemku 
bez právního důvodu, tj. bezesmluvní užívání části pozemku parc.č. 659/1 
– zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu parc.č. 659/3 
– ostatní plocha, k.ú. Jaktař


Hlasování o bodech 8 - 9: 8-0-0

10.
neschvaluje


proplacení nákladů paní Drahomíře Králové ve výši 22.713,00 Kč spojených 
se směnou pozemku parc.č. 1078/21 – orná půda, k.ú. Komárov u Opavy


Hlasování: 8-0-0

11.
odročuje


projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 491/3 - zahrada, k.ú. Opava – Předměstí  


Hlasování:8-0-0
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Smlouva č. 15233444 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR



Rada města


schvaluje



Smlouvu č. 15233444 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí


Hlasování: 7-0-0
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Příprava investiční akce – smluvní vztahy


Rada města


schvaluje


smlouvu č. 38/2015/PRI (MMOPP00GGOCM) o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, 
DIČ: CZ24729035, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, vedoucím oddělení Inženýrink a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města v rámci akce „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“ 


Hlasování: 7-0-0
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Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu


Rada města


schvaluje

	

smlouvu o dílo č. 40/2015/PRI (MMOPP00GGO86) Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
DAV, a.s. se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava - Vítkovice, IČ: 00575381, DIČ: CZ00575381, zastoupenou Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva a.s. na realizaci zakázky malého rozsahu „Demolice objektu 
ul. Krnovská, parc. č. 2146/3, 3333/4“ za cenu nejvýše přípustnou 430.948,33 Kč bez DPH (521.447,48 Kč vč. DPH) 


	

Rozpočtové opatření č. 2015/259


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


	

Demolice objektu ul. Krnovská, 
parc. č. 2146/3, 3333/4




(snížení finančního krytí)




(3639,5169,00000000,0220,0007628000000)
   - 478.552,52 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 478.552,52 Kč


Hlasování: 7-0-0
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Kupní smlouva – prodej služebního automobilu Toyota Avensis


Rada města


schvaluje

	

smlouvu,  MMOPP009KQ47,  mezi statutárním  městem  Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Martinem Kopťákem, bytem Mokré Lazce, 



Rozpočtové opatření č. 2015/260


v příjmech – Kancelář tajemníka, odd. HS



prodej automobilu




(3639,3113,00000000,0191,0009398000000)
   +37.000,00 Kč


ve výdajích – Odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   +37.000,00 Kč


Hlasování:  8-0-0
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Výběrová řízení na byty


Rada města


schvaluje

a)
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:
 Byt č. 7 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 1 v Opavě
      1. Karina Červeňáková, trvale bytem Podvihovská 5A, Opava-Komárov
      2. Roman Bilý, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      3. Margita Maculíková, trvale bytem Dlouhá 7, Bruntál
      4. Adéla Gebrianová, trvale bytem Holasická 6, Opava
      5. Vladimíra Kremrová, trvale bytem Ratibořská 46, Opava
      6. Robert Čarný, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      7. Andrea Konupková, trvale bytem Nová 277, Velké Hoštice
      8. Irena Siváková, trvale bytem Mostní 48, Opava
      9. Oldřich Maculík, trvale bytem Dlouhá 7, Bruntál
    10. Monika Svrčková, trvale bytem Kravařovská 12, Komárov
    11. Zuzana Maculíková, trvale bytem Podvihovská 5A, Opava-Komárov
    12. Milan Holub, trvale bytem Těšínská 67B, Opava
    13. Jiřina Březinová, trvale bytem 1. máje 41, Odry
    14. Jaroslava Chabroňová, trvale bytem Sosnová 61, Horní Benešov
    15. Rozálie Pospiechová, trvale bytem Náměstí 38, Sudice
    16. Veronika Levajová, trvale bytem Ant.Sovy 27, Opava
    17. Martin Žůrek, trvale bytem Černá 3, Opava         
    18. Alice Veseloušová, trvale bytem Nákladní 53, Opava
    19. Markéta Pašková, trvale bytem Osada míru 414, Dolní Benešov
    20. David Kocourek, trvale bytem Luční 147, Smolkov
    21. Libuše Novosadová, trvale bytem Na Podlesí 1438, Kadaň


Byt č. 4 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě
      1. Viera Paruzová, trvale bytem Kollárova 1, Opava	
 2. Oldřich Maculík, trvale bytem Dlouhá 7, Bruntál
      3. Margita Maculíková, trvale bytem Dlouhá 7, Bruntál
      4. Karina Červeňáková, trvale bytem Podvihovská 5A, Opava-Komárov
 5. Irena Siváková, trvale bytem Mostní 48, Opava
      6. Iva Víchová , trvale bytem Veleslavínova 1, Opava
      7. Monika Svrčková, trvale bytem Kravařovská 12, Komárov
      8. Roman Bilý, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
9. Andrea Konupková, trvale bytem Nová 277, Velké Hoštice
     10. Zuzana Maculíková, trvale bytem Podvihovská 5A, Opava-Komárov
     11. Vladimíra Kremrová, trvale bytem Ratibořská 46, Opava
     12. Milan Holub, trvale bytem Těšínská 67B, Opava
     13. Robert Čarný, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
     14. Jiřina Březinová, trvale bytem 1. máje 41, Odry
     15. Jaroslava Chabroňová, trvale bytem Sosnová 61, Horní Benešov
     16. Rozálie Pospiechová, trvale bytem Náměstí 38, Sudice
     17. Veronika Levajová, trvale bytem Ant.Sovy 27, Opava
     18. Martin Žůrek, trvale bytem Černá 3, Opava         
     19. Alice Veseloušová, trvale bytem Nákladní 53, Opava
     20. Jana Lubojacká, trvale bytem Jateční 23, Opava
     21. Markéta Pašková, trvale bytem Osada míru 414, Dolní Benešov
     22. David Kocourek, trvale bytem Luční 147, Smolkov
     23. Igor Źiga, trvale bytem Havlíčkova 5, Opava
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Byt č. 8 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15a v Opavě
 1. Oldřich Maculík, trvale bytem Dlouhá 7, Bruntál
 2. Irena Siváková, trvale bytem Mostní 48, Opava
      3. Milan Holub, trvale bytem Těšínská 67B, Opava
      4. Vladimíra Kremrová, trvale bytem Ratibořská 46, Opava 
      5. Zuzana Maculíková, trvale bytem Podvihovská 5A, Opava-Komárov
      6. Rozálie Pospiechová, trvale bytem Náměstí 38, Sudice
      7. Margita Maculíková, trvale bytem Dlouhá 7, Bruntál
      8. Monika Svrčková, trvale bytem Kravařovská 12, Komárov
      9. Veronika Levajová, trvale bytem Ant.Sovy 27, Opava
    10. Marek Juchelka, trvale bytem Na Spojce 2, Komárov
    11. Martin Žůrek, trvale bytem Černá 3, Opava         
    12. Alice Veseloušová, trvale bytem Nákladní 53, Opava
    13. Jiřina Březinová, trvale bytem 1. máje 41, Odry
    14. Libuše Novosadová, trvale bytem Na Podlesí 1438, Kadaň
    


Byt č. 9 velikosti 1+1 na adrese Hrnčířská 4 v Opavě
1. Jiřina Březinová, trvale bytem 1. máje 41, Odry
2. Milan Holub, trvale bytem Těšínská 67B, Opava
      3. Roman Bilý, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      4. Zuzana Maculíková, trvale bytem Podvihovská 5A, Opava-Komárov
      5. Karina Červeňáková, trvale bytem Podvihovská 5A, Opava-Komárov
      6. Radim Krenželok, trvale bytem Jakubčovice 128
      7. Vladimíra Kremrová, trvale bytem Ratibořská 46, Opava
      8. Marek Konvička, trvale bytem Vrchní 47, Opava
      9. Viera Paruzová, trvale bytem Kollárova 1, Opava
    10. Irena Siváková, trvale bytem Mostní 48, Opava
    11. Libuše Novosadová, trvale bytem Na Podlesí 1438, Kadaň
    12. Igor Źiga, trvale bytem Havlíčkova 5, Opava
             


Byt č. 3 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě 
1. Marika Suchá, trvale bytem náměstí Svobody 138, Sušice
2. Sebastián Skřivánek, trvale bytem nám. Sv. Hedviky 11, Opava 
3. Jáchym Štěrba, trvale bytem Bezručovo nám. 7, Opava
4. Ondřej Vinkler, trvale bytem Karafiátová 2, Opava
5. Marco Ceccaroni, trvale bytem nám. Sv. Hedviky 11, Opava
6. Viera Paruzová, trvale bytem Kollárova 1, Opava


b)
uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu uvolněnému bytu s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na konkrétní uvolněný byt    



Hlasování: 7-0-0
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Opuštěná hrobová zařízení


Rada města


rozhodla


že Statutární město Opava si dle § 1045 odst. 1 občanského zákoníku přivlastňuje opuštěné movité věci představující hrobová zařízení specifikovaná v přiloženém Protokolu o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou, a to na základě skutečnosti, že se o tyto věci jejich vlastníci nepřihlásili v jednoroční lhůtě stanovené dle § 20 písm. g) bodu 4 zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve výzvě nazvané Informace o zániku dosavadního užívacího práva k hrobovému místu a výzva k odstranění hrobového zařízení, případně na základě naplnění právní domněnky opuštění věci dle § 1050 odst. 1 občanského zákoníku



schvaluje



přiložený Protokol o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou


pověřuje



Mgr. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy, k podpisu přiloženého Protokolu o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou


4.
ukládá


Mgr. Pavlu Vltavskému, vedoucímu odboru majetku města Magistrátu města Opavy, splnit či zajistit splnění všech úkonů a opatření uvedených v přiloženém Protokolu o přivlastnění si opuštěných věcí Statutárním městem Opavou



Hlasování: 7-0-0
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SMLOUVA O DÍLO - Zastřešení vnitrobloku a oprava omítek Horní nám. 69, Opava


Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00FMWE3), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Agist systems, s.r.o. se sídlem Vrchlického1194/20, 794 01 Krnov, zastoupenou Jiřím Nowakem, jednatelem 


Hlasování: 6-0-0 
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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO  - Stavební úpravy tělocvičny Církevní základní školy sv. Ludmily, Slavkovská 2, Opava


Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo, (MMOPP00FMWFY), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností GRIGAR, s.r.o., 
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, zastoupenou Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem 


Hlasování: 6-0-0 
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Rozpočtová opatření 2015


Rada města


schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2015/261


ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



Fotbalový stadion v Opavě (SFC)




opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0050,0001007000000)
   - 31.702,00 Kč








budovy, stavby – technické zhodnocení – vybudování Skyboxu - PD




(3412,6121,00000000,0050,0001007000000)
   + 31.702,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/262


ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště



komunikace – opravy a údržba




(2212,5171,00000000,0050,0000000000000)
- 30.550,00 Kč








neplánované platby – budovy, stavby - vybudování nového kontejnerového stání




(2219,6121,00000000,0050,0001029000000)
+ 30.550,00 Kč






c) 
Rozpočtové opatření č. 2015/263


v příjmech – finanční a rozpočtový odbor



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – vratka nevyčerpané poskytnuté dotace v roce 2015



231 0000
(0000,4116,00034070,0020,0000000000039)
- 13.669,00 Kč
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ve výdajích – odbor školství



Středisko volného času – projekt „Přehlídka dětských folklorních souborů – Vítání jara“ v rámci programu Kulturní aktivita – Podpora neprofesionálních uměleckých aktivit - vratka nevyčerpané poskytnuté dotace v roce 2015




(3421,5336,00034070,0030,0001002000039)
- 13.669,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2015/264


v příjmech – finanční a rozpočtový odbor



neinvestiční přijaté transfery od krajů



231 0000
(0000,4122,00000334,0020,0000000000032)
+ 73.200,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



účelový příspěvek na provoz – ZŠ Šrámkova – dotace na projekt „Bádáme, učíme se a pracujeme na školní zahradě“




(3113,5336,00000334,0030,0001002000032)
+ 73.200,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2015/265


v příjmech – finanční a rozpočtový odbor



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



231 0000
(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 233.408,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí



činnost lesního hospodáře za II. Q/2015




- neinvestiční transfery fyzickým osobám




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 163.092,00 Kč








- neinvestiční transfery právnickým osobám




(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 70.316,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2015/266


ve výdajích – odbor životního prostředí



sběr a svoz komunálních odpadů – nákup služeb




(3722,5169,00000000,0130,0001075000000)
- 1.700.000,00 Kč








sběr a svoz komunálních odpadů – platby daní a poplatků krajům, obcím a státním fondům




(3722,5365,00000000,0130,0001075000000)
- 140.000,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí - TSO



veřejná zeleň – výkony pro SMO




(3745,5169,00000000,0790,0002537000000)
+ 1.540.000,00 Kč



čistota města – výkony pro SMO




(2219,5169,00000000,0790,0002536000000)
+ 300.000,00 Kč
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g)

Rozpočtové opatření č. 2015/267


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Rekonstrukce ul. Gudrichovy - ZAV




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,0007904000000)
   + 9.740,50 Kč








ZŠ Komárov – tělocvična - ZAV




(objednávka)




(3113,6121,00000000,0220,0007978000000)
   + 24.381,50 Kč








Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí - ZAV




(objednávka)




(3631,6121,00000000,0220,0007616000000)
   + 25.040,95 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 - 59.162,95 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2015/268


ve výdajích – odbor školství



protidrogová činnost




služby školení  a vzdělávání




(3541,5167,00000000,0030,0001011000000)
- 7.000,00 Kč








OOV




(3541,5021,00000000,0030,0001011000000)
+ 7.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2015/269


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




opravy a udržování – místní správa




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
- 30.000,00 Kč








opravy a udržování – Dům umění




(3322,5171,00000000,0051,0007814000000)
+ 30.000,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2015/270


ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka
oddělení mzdové a personální



platy zaměstnanců v pracovním poměru




(4329,5011,00013011,0192,0001096000000)
   - 10.000,00 Kč








náhrady mezd v době nemoci




(4329,5424,00013011,0192,0001096000000)
   + 10.000,00 Kč
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k)

Rozpočtové opatření č. 2015/271


ve výdajích – odbor životního prostředí



údržba a likvidace pískovišť mimo pasport




opravy a udržování




(3749,5171,00000000,0130,0001071000000)
  - 13.097,00 Kč



	




sběr a svoz komunálních odpadů




poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady




(3722,5192,0000000,0130,0001075000000)
  - 20.000,00 Kč








environmentální výchova, vzdělání a osvěta




nákup ostatních služeb




(3792,5169,0000000,0130,0001076000000)
  - 100.000,00 Kč








posudky, konzultace a revize




nákup ostatních služeb




(3749,5169,0000000,0130,0002525000000)
  + 133.097,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2015/272


ve výdajích – odbor školství



prevence kriminality




nákup ostatních služeb




(4349,5169,00000000,0030,0002448000000)
- 5.248,00 Kč








DDHM - vybavení cyklistické infrastruktury –stojany na kola




(2219,5137,00000000,0030,0000000000000)
+ 5.248,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2015/273


ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka



Cestovné - zastupitelé




(6112,5173,00000000,0191,0002555000000)
+ 30.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 30.000,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2015/274


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




nákup ostatních služeb-znalecké posudky




(3639,5169,00000000,0051,0002525000000)
+ 25.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0051,0000000000000)
- 25.000,00 Kč
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o)

Rozpočtové opatření č. 2015/275


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




Multifunkční sportovní areál v Opavě - plyn




(3412,5153,00000000,0051,0007605000000)
+ 100.000,00 Kč








místní správa – budovy, haly a stavby




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 100.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2015/276


ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, oddělení personální a mzdové



ostatní platy




(6112,5019,00000000,0192,00010870000000)
  + 40.000,00 Kč








ostatní povinné placené zaměstnavatelem




(6112,5039,00000000,0192,00010870000000)
 + 13.600,00 Kč








odměny členů zastupitelstva




(6112,5023,00000000,0192,0001086000000)
 - 53.600,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2015/277


ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování



Architektonický workshop




- nákup služeb




(3636,5169,00000000,0140,0002431210000)
- 49.000,00 Kč








- ostatní osobní výdaje




(3636,5021,00000000,0140,0002431210000)
+ 44.750,00 Kč








- sociální pojištění




(3636,5031,00000000,0140,0002431210000)
+ 3.125,00 Kč








- zdravotní pojištění




(3636,5032,00000000,0140,0002431210000)
+ 1.125,00 Kč






r)
Rozpočtové opatření č. 2015/278


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




MŠ Vaníčkova - fa MMOPP00FKSCV-daň, fa MMOPP00FH4KI-záklda daně, fa MMOPP00FIMV4-základ daně i daň)





ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007693000000)
+ 2.667.810,80 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007693000000)
+ 156.929,54 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



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




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 1.137.976,94 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




MŠ Vaníčkova - fa MMOPP00FKSCV-daň, fa MMOPP00FH4KI-záklda daně, fa MMOPP00FIMV4-základ daně i daň)





MŠ Vaníčkova (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3111,6121,00000024,0220,0007693000000)
- 3.962.717,28 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti (85% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54515835,0220,0007693000000)
+ 2.667.810,80 Kč








- kryto dotací ze SFŽP (15% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54190877,0220,0007693000000)
+ 156.929,54 Kč








- vlastní zdroje SMO (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (10% uznatelných  výdajů)




(3111,6121,54100120,0220,0007693000000)
+ 313.861,23 Kč








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




(3111,6121,00000120,0220,0007693000000)
+ 824.115,71 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 3.962.717,28 Kč






s)
Rozpočtové opatření č. 2015/279


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



(MŠ E.Beneše - fa MMOPP00FGRQK-základ daně, fa MMOPP00FIOD8-záklda daně, fa MMOPP00FL9MT-základ daně i daň)





ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007749000000)
+ 2.295.849,54 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007749000000)
+ 135.049,53 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



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




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 2.938.994,75 Kč
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ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



(MŠ E.Beneše - fa MMOPP00FGRQK-základ daně, fa MMOPP00FIOD8-záklda daně, fa MMOPP00FL9MT-základ daně i daň









MŠ E. Beneše (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3111,6121,00000024,0220,0007749000000)
- 5.369.893,82 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti (85% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54515835,0220,0007749000000)
+ 2.295.849,54 Kč








- kryto dotací ze SFŽP (15% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54190877,0220,0007749000000)
+ 135.049,53 Kč








- vlastní zdroje SMO (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (10% uznatelných  výdajů)




(3111,6121,54100120,0220,0007749000000)
+ 270.100,94 Kč








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




(3111,6121,00000120,0220,0007749000000)
+ 2.668.893,81 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 5.369.893,82 Kč







t)
Rozpočtové opatření č. 2015/280


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




místní správa – budovy, haly a stavby




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 110.000,00 Kč








KD Rybníček




nákup ostatních služeb




(3392,5169,00000000,0051,0007697000000)
+ 90.000,00 Kč








všeobecný materiál




(3392,5139,00000000,0051,0007697000000)
+ 20.000,00 Kč















	798/24 RM 15
14/24
u)

Rozpočtové opatření č. 2015/281


ve výdajích – odbor rozvoje a města a strategického plánování



zpracování žádostí o dotaci




(6409,6119,0000000,0140,0000000000000)
- 30.000,00 Kč








Zpracování čestných prohlášení k DPH externím auditorem u projektů: Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská, Revitalizace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská a Plán trvale udržitelné mobility




(6171,5169,00000000,0140,0002525000000)
+ 30.000,00 Kč


Hlasování o bodech 1p) – 1u): 7-0-0 





 
v)
Rozpočtové opatření č. 2015/282


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




místní správa – budovy, haly a stavby




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 358.000,00 Kč








nebytový  prostor Dolní nám. 6,7




opravy a udržování




(3613,5171,00000000,0051,0001043000000)
+ 358.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-1 




w)
Rozpočtové opatření č. 2015/283


ve výdajích – finanční a rozpočtový odbor



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002993000000)
- 1.450.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města – výkony TSO




sportoviště v majetku obce – městské lázně




teplo




(3412,5152,00000120,0790,0001102000000)
+ 370.000,00 Kč








elektrická energie




(3412,5154,00000120,0790,0001102000000)
+ 270.000,00 Kč








nákup služeb




(3412,5169,00000120,0790,0001102000000)
+ 240.000,00 Kč








správa a údržba zimního stadionu




teplo




(3412,5152,00000120,0790,0001103000000)
+ 300.000,00 Kč





	798/24 RM 15
14/24



elektrická energie




(3412,5154,00000120,0790,0001103000000)
+ 200.000,00 Kč








opravy a udržování




(3412,5171,00000120,0790,0001103000000)
+ 70.000,00 Kč






2.
revokuje


Rozpočtové opatření č. 2015/xxx/Z


ve výdajích – odbor sociálních věcí



Fond ohrožených dětí




asistenční, mediační a terapeutické centrum
 



(4379,5222,00000000,0040,0000101230000)
- 119.750,00 Kč








pomoc sociálně ohroženým rodinám




(4371,5222,00000000,0040,0000101230000)
- 157.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2015





(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
+ 276.750,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodu 1a) – 1o), bodu 2 a 3: 7-0-0



	799/24 RM 15
15/24
Dotace ostatní


Rada města

1.
schvaluje 

a)
finanční dotaci Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Komenského 397/5, Opava, IČ 47813113, na cestovné související s výměnným pobytem studentů Mendelova gymnázia a gymnázia v Rothu, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0

b)
finanční dotaci SK Pepa centru Opava, se sídlem U Fortny 49/10, 746 01 Opava, IČ 47814381, na náklady související s konáním 37. ročníku Grand Prix Pepa Opava, ve výši 50.000,00 Kč


Hlasování:7-0-1

2.
neschvaluje 

a)
pořízení movitých věcí - vybavení hudební zkušebny v celkové ceně 55.000,00 Kč Statutárním městem Opava


b)
výpůjčku movitých věcí dle bodu a)  Kikstart, z.s. se sídlem Budišovská 238/4, 747 06 Opava Kylešovice, IČ 04296176


Hlasování: 7-0-0


	800/24 RM 15
16/24
Schválení smluv


Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 MMOPP00CWULB ke smlouvě, MMOPP00CWXCZ ze dne 28.5.2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Kánoe klubem Opava se sídlem Jaselská 1688/24, 747 05 Opava, IČ 00536105, zastoupeným Kamilem Křempkem, hospodářem, na změnu použití finančních prostředků u poskytnutého sportovního grantu pod číslem 012/1.1/2015



Hlasování: 7-0-0




	801/24 RM 15
17/24
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO


Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 6-0-1





	802/24 RM 15
18/24
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí


Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 05. 10. 2015 
do 15. 10. 2015


Hlasování: 7-0-0










	803/24 RM 15
20/24
Poskytnutí slev ubytovaným hostům města Opavy


Rada města

1.
schvaluje


smlouvu o poskytování služeb, (PID MMOPP00EPZY4), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a POUBA TRAVEL s.r.o. se sídlem nám. Republiky   450/17, Opava, IČ: 64618846, zastoupeným Ing. Miloslavem Poubou, jednatelem


2.
bere na vědomí

a)
nabídku společnosti Remark – provozovatele ubytování Apartmány Kramer      na poskytnutí slevy z ceny ubytování

b)
nabídku Hotelu Iberia na poskytnutí slevy z ceny ubytování


Hlasování: 7-0-1 



	804/24 RM 15
21/24
Souhlas vlastníka


Rada města


schvaluje


s umístěním sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Opava - Kateřinky,  IČ 66738512, zastoupeným Pavlem Budíkem, starostou, v budově č.p. 1587, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. st. 2213, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Kateřinky, katastrální území Kateřinky u Opavy, zapsané na LV č. 1878, na adrese Na Pastvisku 78, 747 05              Opava – Kateřinky 



schvaluje


s umístěním sídla, ve smyslu § 136 občanského zákoníku, spolku Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Sbor dobrovolných hasičů Kylešovice,             IČ 66738504, zastoupeným Jaroslavem Knoppem, starostou, v budově č.p. 150, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 11, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Kylešovice, katastrální území Kylešovice, zapsané na LV č. 1388, na adrese Hlavní 107, 747 06 Opava – Kylešovice 



Hlasování: 7-0-0





	805/24 RM 15
23/24
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb pro Statutární město Opava na období 2 let“ – opakované zahájení výběrového řízení



Rada města

1.
rozhodla


a)
o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb pro Statutární město Opava na období 2 let“


b)
o opakovaném zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb pro Statutární město Opava na období 2 let“.


2.
jmenuje


	

členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Martina Věntusová
2. Ing. Petr Sordyl
3. Ing. Lubomír Měch


	

náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Jana Krkošková
2. paní Pavla Hluchá
3. Ing. Václav Seidler



Hlasování: 7-0-0



	806/24 RM 15
24/24
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 20/2015/PRI – „ZŠ Kylešovice – U Hřiště“ (zateplení + výměna oken)



Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGO91) ke smlouvě (MMOPP00GGP4J) ze dne
01. 06. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Tomáš STRAUB s.r.o., Ostravská 1847, 748 01 Hlučín,
IČ: 27762939, zastoupenou Tomášem Straubem, jednatelem společnosti
cena díla dle smlouvy				               26.259.743,66 Kč
změna ceny díla dle tohoto DODATKU č. 1                         - 295.132,40 Kč
celková cena					                25.964.611,26 Kč
DPH 21%						      5.452.568,36 Kč
nová cena celkem s DPH				    31.417.179,62 Kč



Hlasování: 7-0-0	




	807/24 RM 15
25/24
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 24/2015/PŘI – „ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)“


Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGOAW) ke smlouvě, (MMOPP00GGOZF) ze dne 01. 06. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OMLUX, spol. s r.o., Pod Vysílačem 422/31, Lhotka, 725 28 Ostrava, IČ: 61944840 zastoupenou Petrem Konečným, jednatelem společnosti
cena díla dle smlouvy				               24.605.793,06 Kč
změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                            -  648.864,80 Kč
celková cena					                23.956.928,26 Kč
DPH 21%						      5.030.954,93 Kč
nová cena celkem s DPH				    28.987.883,19 Kč



Hlasování: 7-0-0


	808/24 RM 15
26/24
Převod nájmu


Rada města


odročuje


projednání materiálu „Převod nájmu“


Hlasování: 7-0-0



	809/24 RM 15
27/24
Péče o silniční vegetaci v průjezdních úsecích města Opavy - revokace usnesení č. 680/20 RM 15 1. a) b), 2. a) b) ze dne 02. 09. 2015



Rada města


revokuje

a)
usnesení č. 680/20 RM 15 1. a)  (Rada města schvaluje záměr provádění péče o silniční vegetaci v průjezdních úsecích města Opavy na pozemcích, ke kterým má vlastnické právo Moravskoslezský kraj s právem hospodaření se svěřeným majetkem kraje  pro SSMSK p.o. a Česká republika, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR, v šířce cca 1,5 m a v délce průjezdního úseku od cedule s označením začátku, případně konce obce, po plochy ve vlastnictví SMO standardně udržované společností Technické služby Opava s.r.o., s četností max. 3x ročně sečení a  max. 3x ročně sběr odpadů,  s využitím nabídky neziskové organizace DŽIVIPEN o.p.s.)

	809/24 RM 15
27/24
b)

usnesení č. 680/20 RM 15 1. b)   (Rada města schvaluje záměr provádění péče o silniční vegetaci v průjezdních úsecích města Opavy na pozemcích, ke kterým má vlastnické právo Česká republika, kde příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Ředitelství silnic a dálnic ČR, v šířce cca 1,5 m a v délce průjezdního úseku od cedule s označením začátku, případně konce obce, po plochy ve vlastnictví SMO standardně udržované společností Technické služby Opava s.r.o., s četností max. 3x ročně sečení a  max. 3x ročně sběr odpadů, s využitím nabídky neziskové organizace DŽIVIPEN o.p.s.)


c)
usnesení č. 680/20 RM 15  2. a)  (Rada města  pověřuje Ing. Marii Vavrečkovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy k přípravě Smlouvy na  provádění péče o silniční vegetaci v průjezdních úsecích města Opavy v rozsahu uvedeném v bodě 1a) tohoto usnesení, která bude uzavřena mezi Statutárním městem Opava a  neziskovou organizací DŽIVIPEN o.p.s. na dobu 5 let)


d)
usnesení č. 680/20 RM 15  2. b)  (Rada města pověřuje Ing. Marii Vavrečkovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy k přípravě Smlouvy na provádění péče o silniční vegetaci v průjezdních úsecích města Opavy v rozsahu uvedeném v bodě 1b) tohoto usnesení, která bude uzavřena mezi Statutárním městem Opava a  neziskovou organizací DŽIVIPEN o.p.s. na dobu 5 let)


Hlasování: 7-0-0



	810/24 RM 15
28/24
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene



Rada města

1.
revokuje


usnesení č. 682/20 RM15 e) ze dne 2. 9. 2015 (Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FMZFD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným           Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov,               IČ 04084063 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 vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 2772/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "11010-045127 BH2M_T_OPKYS_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene)


2. 
schvaluje


a) 
upravenou smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FMZFD_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,           IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 04084063 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 vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 2772/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "11010-045127 BH2M_T_OPKYS_OK“   za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.500,00 Kč + DPH
	810/24 RM 15
28/24
b)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5G2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Gabrielou Krčmářovou bytem Opava, Kateřinky a Martinem Truparem bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení přípojky vody a plynovodní přípojky do pozemků parc.č. 969/1, 951/131 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: „Novostavba rodinného domku, Komárov, ulice Podvihovská – přípojky vody a plynu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FMZRP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem  Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí,                 IČ 28628250, zastoupenou Rostislavem Tatýrkem, samostatným projektantem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 35/2 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Opava, Komárov, Ostravská, obn. vNN, č. stavby IE-12-8002954“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP009WHOU) mezi společností OPAREAL s.r.o se sídlem Arnoštov 192, 747 33 Oldřišov, IČ 27809358 zastoupenou Ing. Vladanem Šafarčíkem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění jímky 1 a odlučovače  ropných látek   v pozemku parc.č. 19/2 v k.ú. Opava - Město pro stavbu Parkovacího domu     na náměstí Osvoboditelů za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 7.180,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0



	811/24 RM 15
29/24
Smlouva o provedení výsadby dřevin


Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00FGZI4), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, Ing. Lukáš Kovařík – jednatel společnosti 


Hlasování: 7-0-0









	812/24 RM 15
32/24
Souhlas RMO s přijetím daru


Rada města


souhlasí


s přijetím finančního daru ve výši 169.403,00 Kč pro Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace 


Hlasování: 8-0-0



	813/24 RM 15
33/24

Obdarování držitelů Zlaté medaile Prof. MUDr. Jana Janského

Rada města


schvaluje


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


Hlasování: 8-0-0



814/24 RM 15
34/24
Destinační management – Smlouva o dílo – tiskové a grafické práce (Regionální produkty)


Rada města

1.
bere na vědomí


výsledky výběrového řízení na zpracovatele propagačního materiálu turistické oblasti Opavské Slezsko a výsledné pořadí uchazečů dle důvodové zprávy


2.
schvaluje



smlouvu, (MMOPP00FHL8V), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a firmou RETIS GROUP s. r. o., se sídlem Nádražní 2, 794 01 Krnov, IČ 49610325, zastoupenou Martinem Bučkem, jednatelem 


Hlasování: 8-0-0









815/24 RM 15
35/24
Slezské divadlo Opava

Rada města


stanoví


plat Mgr. Karlu Drgáčovi, řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2015, ve výši dle důvodové zprávy



Hlasování: 6-1-1










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


