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U S N E S E N Í

z 25. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 24. 10. 2011


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 24. 10. 2011 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
Ing. Jana Kašparová
p. David Horák
Tajemník MMO
omluven
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Lenka Grigarová
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Ing. Magda Handlosová
Ing. Jiří  Elbl










































719/25 RM 11
bod 1/25
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o zřízení věcného břemene  (PID MMOPP00AD5QA) uzavřenou mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava zastoupený Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje, IČ: 70 89 06 92 – jako oprávněný z věcného břemene a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava zastoupené 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, IČ: 00 30 05 35 – jako povinný z věcného břemene

b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2530/9-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí


c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č 2663/230-zast.pl. a nádvoří 
 k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/310-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí


e)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 326-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

f)
záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 657/2-ost.pl. a parc.č. 659/1-ost.pl. dle zákresů na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí


2. 
schvaluje


záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2890/307-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí


3.
schvaluje


ponechání původního nájmu panu Matěji Liptákovi  za pozemek parc.č. 254 k.ú. Komárov u Opavy


4.
nepřijala usnesení 


k prominutí nájmu za rok 2011 Krizovému a kontaktnímu centru „ Pod slunečníkem“ za užívání části pozemků parc.č. 657/2 a parc.č. 659/1 
k.ú. Opava-Předměstí










720/25 RM 11
bod 2/25
Účetní odpisy pohledávek


Rada města



schvaluje


a)
účetní odpis pohledávky představující dluh za pronájem pozemku ve výši 15.085,00 Kč společnosti MATHIOLA, spol. s.r.o., Hejdukova 2084/5, Opava 

b)
účetní odpis pohledávky představující dluh za pronájem pozemku ve výši       30.840,00 Kč společnosti MATHIOLA, spol. s.r.o., Hejdukova 2084/5, Opava 

c)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemku ve výši      31.520,00 Kč Moravské stavební a komerční spol.-MSK, spol. s.r.o., nám. Svaté Trojice 111/15, Opava 

d)
účetní odpis pohledávky za dluh za pronájem pozemku ve výši    120.000,00 Kč p. Romana Plecy – CALYPSO, Hlavní 96/1, Krnov – Pod Bezručovým vrchem 

e)
 účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 16.651,00 Kč 
po bývalém nájemci obytné místnosti č.16 velikosti 1+1 na adrese Opava, 
U Cukrovaru 1 pí Andrey Sedláčkové 

f)
účetní odpis pohledávky za poplatky z prodlení ve výši 9.295,00 Kč 
a nákladech řízení ve výši 600,00 Kč po bývalých nájemcích bytu č. 12 
na adrese Opava, Krnovská 30 manž. Davida Macáka a Kamily Macákové 

g)
účetní odpis pohledávky za dluh na nájemném ve výši 17.749,00 Kč, úroku z prodlení ve výši 87.028,00 Kč, poplatku z prodlení ve výši 56.399,00 Kč 
a nákladu řízení ve výši 1.160,00 Kč po bývalém nájemci bytu č. 33 
na adrese Opava 5, Antonína Sovy 43 p. Vladimíra Treštíka 




721/25 RM 11
bod 3/25
Jmenování členů konkursní komise na pracovní místo ředitele Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace


Rada města



schvaluje



členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace, a to:
Předseda konkursní komise:
	Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., zastupitel SMO

 Členové konkursní komise:
	Mgr. Miroslava Konečná, vedoucí odboru školství MMO

Bc. Danuše Dědicová, referentka oddělení správy škol OŠMS KÚ
Mgr. Jan Škrabal, ředitel Základní školy Opava, Englišova 82
RNDr. Libor Kubica, školní inspektor České školní inspekce







722/25 RM 11
bod 4/25
Navýšení cílové kapacity školní družiny při Základní  škole a Mateřské škole Opava, Šrámkova 4 – příspěvková organizace

Rada města



schvaluje


navýšení cílové kapacity školní družiny ze současného počtu 150 žáků 
na 200 žáků při Základní škole a Mateřské škole Opava, Šrámkova 4 – příspěvková organizace s účinností od 01.01.2012


723/25 RM 11
bod 5/25
Změna platových výměrů ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje



změnu ve výši osobního příplatku:
	Mgr. Michalu Vitáskovi, řediteli Základní školy Opava, 

Mařádkova 15 – příspěvková organizace,
	Mgr. Romanovi Podzemnému, řediteli Základní školy Opava, 

Vrchní 19 – příspěvková organizace, 
oběma s účinností od 1. listopadu 2011
 


724/25 RM 11
bod 6/25
Povodňová komise města Opavy

Rada města


1.
odvolává



Ing. Přemysla Kubesu z funkce tajemníka Povodňové komise města Opavy ke dni 30.09.2011 a Mgr. Svatavu Krpcovou z funkce člena Povodňové komise města Opavy ke dni 30.09.2011


2.
bere na vědomí

aktualizované složení Povodňové komise města Opavy Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Daniel Žídek, Ing. Roman Otipka, Ing. Pavla Brady, 
Mgr. Dalibor Halátek, JUDr. Tomáš Elis, Ing. Marie Vavrečková, Jiří Stehlík, JUDr. Monika Schlauchová, Ing. Miroslav Drössler, Bc. Jaroslav Vávra, Mgr. Miroslava Konečná, Ing. Venuše Drochytková









725/25 RM 11
bod 7/25
Dohoda o vytvoření pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 1 pracovního místa „pomocný administrativní pracovník“ na dobu určitou od 1.11.2011 do 31.12.2011 na odboru sociálních věcí  

b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-125/2011 (MMOPP00AG7JS) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky 


 c)
Rozpočtové opatření č. 2011/217



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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




(0000,4116,00013101,0020,0002520000000)
+ 11.500,00 Kč


Ve výdajích –  kancelář tajemníka,odd. PAM




Veřejně prospěšné práce – platy




(3639,5011,00013101,0192,0002520000000)
+ 8.582,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.




(3639,5031,00013101,0192,0002520000000)
+ 2.146,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.




(3639,5032,00013101,0192,0002520000000)
+ 772,00 Kč



726/25 RM 11
bod 8/25
Dodatek k pojistné smlouvě

Rada města



schvaluje



dodatek č. 11 (MMOPP00BYOPO) k rámcové pojistné smlouvě 
č. 5905819113 o pojištění souboru vozidel (MMOPP004UV0J) ze dne 1.9.2008 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem 
Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem





727/25 RM 11
bod 9/25
Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu, smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


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


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


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


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


e)
záměr pronájmu plochy, nacházející se v části budovy, kde je krytý bazén, jehož součástí je balkón, na jeho vnější straně směrem do prostoru, 
pro umístění reklamního nosiče o rozměrech 3x1 m a výměře 3 m2 v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (Městské lázně v Opavě)


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


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


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


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

727/25 RM 11
bod 9/25
j)
záměr pronájmu nebytového prostoru označený jako sklad, kancelář 
o výměře 5,98 m2 nacházející se v přízemí v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (Městské lázně v Opavě)


k)
záměr pronájmu nebytového prostoru označený jako šatna učitelů o výměře 18,39 m2 nacházející se v přízemí v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (Městské lázně v Opavě)


l)
záměr pronájmu nebytového prostoru označený jako sklad pomůcek 
o výměře 3,27 m2 nacházející se v přízemí v budově č.p. 38 stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 6/4, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město (Městské lázně v Opavě)


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


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


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


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


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


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


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


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

727/25 RM 11
bod 9/25
v)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc.č.20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě), v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 


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


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


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


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


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


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


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


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


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


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


ah)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc.č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě), v podzemní části o rozměrech  4,68 m x 2,38 m (tedy 11,14 m2) 
727/25 RM 11
bod 9/25
ai)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc.č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě), v podzemní části o rozměrech  4,68 m x 3,84 m (tedy 17,98 m2) 


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


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


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


am)
výpověď Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 18.3.2008 (MMOPP00BYOQJ) uzavřené mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746  26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188 a společností INESTMENT CONSULTING OSTRAVA spol. s r.o., se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ 47681411 


2.
odročuje


projednání smlouvy o výpůjčce nebytových prostor (MMOPP00BYORE),
mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 26.1.2007 a jejího doplnění ze dne 19.1.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Slezským gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava, IČ 47813075 jednající Ing. Miladou Pazderníkovou, ředitelkou školy




728/25 RM 11
bod 10/25
Dodatek č. 3 k Rámcové smlouvě T-Mobile

Rada města



schvaluje



dodatek č. 3 doplnění oprávněných osob,  MMOPP006MREB mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, zastoupená p. Petrem Dvořáčkem a p. Tomášem Hájkem, na základě pověření





729/25 RM 11
bod 11/25
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu č. 179/2011/PRI (MMOPP00B0U2Z) o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby mezi Statutárním městem Opava a společností SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961, DIČ: CZ27768961 na umístění STL plynovodní přípojky v pozemcích parc.č. 2491, 3014/1 a 520/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci akce „Kulturní dům Na Rybníčku“



b)
smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 177/2011/PRI (MMOPP009BMLV) mezi SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ: 27768961, DIČ: CZ27768961 a Statutárním městem Opava na přeložku 
NTL plynovodu DN 100 umístěného v pozemku parc.č. 2872 
v k.ú. Kateřinky u Opavy a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 178/2011/PRI, která je nedílnou součástí smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
č. 177/2011/PRI, a to vše v rámci akce „Hozovo nábřeží“





730/25 RM 11
bod 12/25
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu na přepracování projektové dokumentace č. 176/2011/PRI (MMOPP009BMMQ) pro územní rozhodnutí, stavební povolení a pro výběr zhotovitele mezi Statutárním městem Opava a společností VIVA PROJEKT s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25876473, DIČ: CZ25876473 na zakázku malého rozsahu „Úprava Staré Jaktarky“ za cenu nejvýše přípustnou 197.300,00 Kč bez DPH (236.760,00 Kč vč. DPH)


b)
Rozpočtové opatření č. 2011/218



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Úprava Staré Jaktarky - PD




(2321,6121,00000,0220,0007909000000) 
      +     236.760,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -   236.760,00 Kč









731/25 RM 11
bod 14/25
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo


Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 MMOPP00A9Y45 ke Smlouvě o dílo mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města          a MgA. Blankou Valchářovou, Gagarinova 12, 746 01 Opava, IČ 62329928, ak. mal. a rest.




732/25 RM 11
bod 15/25
Smlouva o poskytnutí služby


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00A9Y0P, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Svatováclavským hudebním festivalem, o.s. se sídlem Smeralova 6, Moravská Ostrava,        702 00, IČ 26632578, zastoupeným Mgr. Igorem Františkem, PhD., předsedou občanského sdružení




733/25 RM 11
bod 16/25
Smlouva o nájmu nebytových prostor – Hrnčířská 5, Opava

Rada města



schvaluje





smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R1P1 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                     IČ  00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a BOOKNET, spol. s r.o., se sídlem Vratimovská 703/101, 719 00 Ostrava - Kunčice IČ 25685449, zastoupenou Petrem Michálkem, jednatelem společnosti (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 5, Opava)










734/25 RM 11
bod 17/25
Dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor – Dolní nám. 25, Opava

Rada města



schvaluje





dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R1QW mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,                746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností REALIKA – realitní kancelář, s.r.o.    se sídlem Dolní náměstí 140/25, 746 01  Opava, IČ 26880288, zastoupenou Ivanou Sýkorovou, jednatelkou společnosti (nebytový prostor na adrese Dolní náměstí 25, Opava)




735/25 RM 11
bod 18/25
„Dodávka automobilů pro SMO“ - smlouva

Rada města


1. 
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP002VVL7, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným           prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ADIV, spol. s r.o., Olbrichova 632/5, 746 01 Opava, IČ: 13642391 zastoupenou jednatelem společnosti Ivem Novákem za cenu nejvýše přípustnou: 1.443.543,00 Kč bez DPH





b)
Rozpočtové opatření č. 2011/219



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HS



ba)
Nákup automobilů




(6171,6123,00000000,0191,0000000000000)
- 300.000,00 Kč



(6112,6123,00000000,0191,0000000000000)
          + 576.052,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



bb)
Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 276.052,00 Kč






2.
rozhodla 


o označení nových automobilů Statutárního města Opavy dle bodu 1a) tohoto usnesení  logem Statutárního města Opavy







736/25 RM 11
bod 19/25
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávky kancelářských potřeb pro SMO“ - zahájení


Rada města


1.
rozhodla



o zadání veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 6 zákona                č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávky s názvem „Dodávky kancelářských potřeb pro SMO“- formou e-aukce          na portálu PROe.biz., v rozsahu zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2.
jmenuje


členy a náhradníky členů pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek a to:

členy pracovní skupiny:
	 Ing. Martinu Věntusovou
	 Ing. Petra Sordyla

 Mgr. Tomáše Kubného

náhradníky členů pracovní skupiny:
	 Ing. Magdu Handlosovou
	 Ing. Václava Seidlera

 Mgr. Antonína Binara




737/25 RM 11
bod 20/25
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 89/2011/PRI  „ZŠ Šrámkova  (revitalizace)“


Rada města


 
schvaluje 

a)
dodatek č. 1 MMOPP009BMIA ke smlouvě o dílo č. 89/2011/PŘI (MMOPP009B0QS) ZŠ Šrámkova (revitalizace), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností RENESA – stavební firma s.r.o., se sídlem Komárovská 2869/27, 746 01 Opava, IČ:62305620, zastoupenou Robertem Koschatzkým, jednatelem společnosti. 
Konečná hodnota veřejné zakázky je 17.357.772,64 Kč bez DPH 


b)
Rozpočtové opatření č. 2011/220



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




ZŠ Šrámkova (revitalizace)




(3113,6121,00000022,0220,000776000000)
 + 560.201,17  Kč



investice - úvěr




(6409,6121,00000022,0220,000996800000
-  560.201,17  Kč




738/25 RM 11
bod 21/25
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  s názvem „Seniorcentrum Opava – Rolnická 9“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města


1.
rozhodla



v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  o vyloučení těchto uchazečů:
1.  DEC-PLAST Trade s.r.o., Vítkovická 3299/2A, 702 00 Moravská Ostrava
IČ: 26874130
2.  RAKORD – R&R, spol. s r.o, Stará 233/4 , 794 01 Krnov, IČ: 43960065
3. Profi Interier, s.r.o., Nádražní 545/140, 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 65140559
4. Bytostav Poruba a.s., se sídlem Dělnická 382, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ: 45192464


2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst.3  v tomto pořadí:
 1. STAFI CZ s.r.o.,
 2. DUO STAV s.r.o.
 3. MŽT Stavitelství, a.s.
 4. CZASCH spol. s r.o.
 5. BESKYDSKÁ STAVEBNÍ a.s.
 6. Antonín Essler - RENOVA
 7. KR OSTRAVA a.s.
 8. C.W.R. Czech s.r.o.
 9. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s.
10. PÁTÁ STAVEBNÍ CZ, a.s.
11. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o.
12. BYSTROŇ – zateplení a.s.
13. Ing. Jurčík – stavební a obchodní firma s.r.o.
14. Renesa – stavební společnost s.r.o.
15. Stavební společnost Navrátil, s.r.o.
16. KVAZAR, a.s.
17. Stavební a inženýrská činnost – RENO s.r.o.


b) 
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče STAFI CZ s.r.o., se sídlem Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov, jehož nabídka byla nabídkou ekonomicky nejvýhodnější


c)
smlouvu, MMOPP009BMJ5 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností STAFI CZ s.r.o., se sídlem Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov, IČ 26867664 , zastoupenou Lenkou Nowakovou, jednatelkou společnosti za cenu nejvýše přípustnou 7.448.875,00 Kč bez DPH








739/25 RM 11
bod 22/25
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb odborného vzdělávání ve SMO“ – zrušení


Rada města



rozhodla



o zrušení veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Poskytování služeb odborného vzdělávání ve SMO“ , dle čl. 13 odst. 1 zadávacích podmínek veřejné zakázky 




740/25 RM 11
bod 23/25
Dodatek č. 1 k Mandátní smlouvě na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb odborného vzdělávání     ve SMO“


Rada města



rozhodla



o uzavření dodatku č. 1 MMOPP005Q3GQ k mandátní smlouvě MMOPP002VUM9 na komplexní zajištění realizace veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb odborného vzdělávání ve SMO“ se společností RECTE.CZ s. r.o., Matiční 730/3,      702 00 Ostrava, IČ: 61972690, zastoupenou p. Petrem Hnízdem, jednatelem společnosti za cenu nejvýše přípustnou: 41.667,00 Kč bez DPH,  50.000,00 Kč včetně DPH



741/25 RM 11
bod 24/25
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování služeb odborného vzdělávání ve SMO“ – zahájení řízení


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu dle § 12, odst. 3 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na služby s názvem „Poskytování služeb odborného vzdělávání ve SMO“ – v rozsahu dle Zadávací dokumentace a důvodové zprávy


b)
zveřejnit výzvu k předložení nabídek na www stránkách města, úřední desce SMO, www.esfcr.cz. a  www.recte.cz











741/25 RM 11
bod 24/25
2.
jmenuje

a)
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, kteří rovněž provedou posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona ve složení:

	JUDr. Tomáš Elis

JUDr. Monika Schlauchová
Ing. Lubomír Měch
Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková
Ing. Václav Seidler
Ing. Magda Handlosová
pí Pavl￭na Majdanicsov￡Pavlína Majdanicsová
p. Petr Hnízda – RECTE.CZ, s.r.o.

b)
náhradníky členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, kteří rovněž provedou posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona ve složení:

	Ing. Martina Věntusová

Mgr. Antonín Binar
Mgr. Pavel Hrbáč
Mgr. Jaroslav Franta
Ing. Josef Hranec
pí  Marie Kiszková
Ing. Hana Valečková
pí  Jana Šenková – RECTE.CZ, s.r.o.


742/25 RM 11
bod 25/25
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/221



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)




Program Zelená úsporám 




Mezi trhy 1,3,5,7 + Horní nám. 50 – výměna oken




(0000,4213,00090909,0020,0007732000000)
+ 1.649.250,00 Kč



(0000,4213,00090909,0020,0007732000000)
+ 91.511,00 Kč



akce byla realizována v r. 2009 z vlastních zdrojů 









rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 1.740.761,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2011/222



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Vnitroblok ul. Ratibořská-Holasická-Grudova – změna finančního krytí




(3745,5171,00000014,0220,0007713000000)
- 76.336,26 Kč



(2219,6121,00000014,0220,0007713000000)
-  47.435,04 Kč
742/25 RM 11
bod 25/25


(6409,5901,00000014,0020,0002996000000)
 + 123.771,30 Kč



(3745,5171,00000000,0220,0007713000000)
+  76.336,36 Kč



(2219,6121,00000000,0220,0007713000000)
+  47.435,04 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

- 123.771,30 Kč











c)
Rozpočtové opatření č. 2011/223



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Jižní obchvat – Hradecká – Těšínská




(RM 2771/79 RM 10  z 8/6)




(2212,6121,00000000,0220,0007921000000)
 +     252.763,00 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0009968000000)
-     252.763,00 Kč


cb)
Malé Hoštice – splašková kanalizace




(RM 2873/83 RM 10  z 17/8)



neuznatelné 
(2321,6121,00000000,0220,0007766000000)
 +    858.349,11 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-    858.349,11 Kč


uznatelné 
(2321,6121,00000011,0220,0007766000000)
+  2.563.129,08 Kč


uznatelné 
(2321,6122,00000011,0220,0007766000000)
 +     517.991,28 Kč



(6409,6121,00000011,0220,0009967000000)
-  3.081.120,36 Kč







cc)
Městské sady – zeleň 1. etapa - AD




(objednávka)




(3745,5169,00000000,0220,0007898000000)
 +         1.200,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-         1.200,00 Kč











  d)
Rozpočtové opatření č. 2011/224



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HKR




konzultační služby




(6171,5166,00000000,0193,0000000000000)
 - 70.000,00 Kč








nákup plachet




(5212,5137,00000000,0193,0000000000000)
+ 70.000,00 Kč











  e)
Rozpočtové opatření č. 2011/225



ve výdajích – kancelář primátora




akce města




(3399,5169,00000000,0120,000105600000)
- 6.300,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




ostatní osobní výdaje




(3399,5021,00000000,0192,0001056000000)
+ 6.300,00 Kč










742/25 RM 11
bod 25/25
  f)
Rozpočtové opatření č. 2011/226



ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků




posudky, konzultace a revize - pozemky




(3639,6130,00000000,0052,0002525000000)
- 50.000,00 Kč








posudky, konzultace a revize – nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0052,0002525000000)
+ 50.000,00 Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2011/227



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 250.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, odd. samostatné pracoviště majetku




neplánované platby – nákup ostatních služeb 




(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)
+ 5.000,00 Kč








neplánované platby – opravy a udržování 




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 220.000,00 Kč








neplánované platby – opravy a udržování – péče o veř. zeleň




(3745,5169,00000000,0050,0001029000000)
+ 25.000,00 Kč











  h)
Rozpočtové opatření č. 2011/228



ve výdajích – odbor výstavby




posudky, konzultace a revize – nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0060,0002525000000)
- 2.312,60 Kč








poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady




(6171,5192,00000000,0060,0000000000000)
+ 2.312,60 Kč











i)
Rozpočtové opatření č. 2011/229



v příjmech – odbor školství




splátky půjčených prostředků




ZŠ Englišova „Aktivně spolu“




(sml.MMOPP0077QV3)




(0000,2451,00000000,0030,0000000000000)
+ 615.954,00 Kč






742/25 RM 11
bod 25/25

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva- podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
+ 615.954,00 Kč








rezerva- podíl na dotačních programech
- 198.291,39 Kč



(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)








ve výdajích – odbor školství




ZŠ Englišova-vyúčtování




(3113,5331,00000000,0030,0001002000019)
+ 198.291,39 Kč











j)
Rozpočtové opatření č. 2011/230



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




nebytové hospodářství




elektrická energie




(3613,5154,00000000,0051,0000000000000)
- 172.000,00 Kč








elektrická energie-Slezanka




(3613,5154,00000000,0051,0001046000000)
+ 160.000,00 Kč








studená voda-Slezanka




3613,5151,00000000,0051,0001046000000)
+ 12.000,00 Kč



743/25 RM 11
bod 26/25
Dotace ostatní

Rada města


1. 
schvaluje



finanční dotaci Veronice Chalupové, bytem Husova 10, 746 01 Opava na vstupní poplatek do soutěže REGION REGINA, ve výši 1.500,00 Kč


2.
neschvaluje


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









744/25 RM 11
bod 27/25
Převod technické infrastruktury lokalita ul. Jabloňová, Švestková a Višňová

Rada města



schvaluje


a)
revokaci usnesení č. 564/20 RM 11 ze dne 25. 7. 2011 (RMO neschvaluje návrh kupní smlouvy (MMOPP00CP5CY) mezi společností Živnostenská Development, s.r.o. se sídlem Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 26692023, zastoupenou a Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746  26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., týkající se pozemku parc.č. 2724/59, ostatní plocha, v katastrálním území Kylešovice, stavby pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 2724/59 v katastrálním území Kylešovice, stavby dešťové kanalizace uložené v pozemcích parc.č. 2724/59, 2724/15, 2882 a 2724/1 v katastrálním území Kylešovice, za cenu 3,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města)      

b)
návrh kupní smlouvy (MMOPP00CP5CY_upr) mezi společností Živnostenská Development, s.r.o. se sídlem Poděbradova 2017/61, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 26692023, zastoupenou a Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746  26  Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., týkající se pozemku parc.č. 2724/59, ostatní plocha a parc.č. 2724/135, orná půda v katastrálním území Kylešovice, stavby pozemní komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 2724/59 v katastrálním území Kylešovice, stavby dešťové kanalizace uložené v pozemcích parc.č. 2724/59, 2724/15, 2882
a 2724/1 v katastrálním území Kylešovice, za cenu 4,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města   


745/25 RM 11
bod 28/25
Oprava vstupu do Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská – příspěvková organizace

Rada města


1.
schvaluje


a)
provedení opravy vstupu do Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská – příspěvková organizace v celkové výši 296.550,00 Kč vč. DPH 


  b)
rozpočtové opatření č. 2011/231 



ve  výdajích – odbor FARO



ba)
Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská – oprava vstupu do MŠ




(3111,5331,0000000,0030,0001002000015)
 + 296.550,00 Kč







bb)
Rezerva – havarijní fond




(6409,5901,0000000,0020,0002998000000)
- 296.550,00 Kč






2.
žádá



ředitelku Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská – příspěvková organizace, aby došlo k vyhlášení poptávkového řízení dle bodu 1a) tohoto usnesení,  v němž bude osloveno nejméně 6 stavebních firem 
746/25 RM 11
bod 29/25
Výběrové řízení na prodej nemovitostí

Rada města



schvaluje


a)
podmínky výběrového řízení č. 003/11 - prodeje budovy a pozemku v obci Opava, části obce Kateřinky u Opavy – budova bez čp/če - způsob využití garáž, na pozemku parc. č. St. 1290  a 	pozemek parc. č. St. 1290 – zast. plocha a nádvoří o výměře 82 m2, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (ul. Fügnerova), forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou

b)
podmínky výběrového řízení č. 004/11 - prodeje budovy a pozemku v obci Opava, části obce Předměstí – budova bez čp/če - způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 2154/69  a 	pozemek parc. č. 2154/69 – zast. plocha           a nádvoří o výměře 67 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (ul. Krnovská), forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou

c)
podmínky výběrového řízení č. 005/11 - prodeje budovy a pozemku v obci Opava, části obce Předměstí – budova bez čp/če - způsob využití garáž, na pozemku parc. č. 2154/68  a 	pozemek parc. č. 2154/68 – zast. plocha          a nádvoří o výměře 51 m2, vše v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava, okres Opava, kraj Moravskoslezský (ul. Krnovská), forma prodeje výběr nejvhodnějšího zájemce obálkovou metodou


747/25 RM 11
bod 30/25
Spor o vlastnictví pozemků

Rada města



schvaluje  



nepodání dovolání proti rozsudku Krajského soudu v  Ostravě                           č.j. 11Co 62/2001-168, kterým uvedený soud v odvolacím řízení rozhodl,          že vlastníkem pozemků parc. č. 1985/181, parc. č. 1985/221 a části pozemku parc. č. 1985/218 vyznačené v geometrickém plánu č. 2527-5118/2009 ze dne 27.10.2009 vyhotoveném společností Geopa s.r.o., Horní náměstí 55, Opava a označené novým parc. č. 1985/228, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy, není Statutární město Opava, nýbrž pan MVDr. Jan Lazecký, bytem Erbenova 1308/15, Opava


748/25 RM 11
bod 31/25
Smlouva o výpůjčce - portrét JUDr. Emila Rochowanského

Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce MMOPP002VVKC mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským zemským muzeem se sídlem Tyršova 1, 746 01 Opava, IČ 00100595, zastoupené Mgr. Antonínem Šimčíkem, ředitelem muzea a Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací se sídlem Ostrožná 46, 746 01 Opava, IČ 75117398, zastoupenou Ing. Danielou Pekárkovou, ředitelkou

749/25 RM 11
bod 32/25
Smlouva o výpůjčce - výpočetní technika

Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce, (MMOPP00B1RYR), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města        a zastupitelem Ing. Rudolfem Chamráthem, bytem  Opava 6, Bílovecká 61



750/25 RM 11
bod 33/25
Darovací smlouva

Rada města



schvaluje



darovací smlouvu, (MMOPP00B1RZM), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Technické služby Opava, s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, zastoupené panem Alešem Žižlavským, jednatelem



751/25 RM 11
bod 34/25
Dodatek č. 3 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 80610/2007

Rada města



odročuje



projednání bodu „Dodatek č. 3 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 80610/2007“


752/25 RM 11
bod 35/25
Investiční komise Rady Statutárního města Opavy – jmenování člena a návrh na doplnění náplně činnosti komise            

Rada města


1.
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 Investiční komise Rady statutárního města Opavy:
Ing. arch. Jana Kováře   
s účinností od 25.10.2011
752/25 RM 11
bod 35/25
2.
stanoví


náplň činnosti Investiční komise Rady statutárního města Opavy pro volební období 2010 – 2014
s účinností od 25.10.2011




753/25 RM 11
bod 36/25
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 04.10.2011 do 18.10.2011




754/25 RM 11
bod 38/25
Dohoda o vytvoření pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – Městská část Podvihov

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 2 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství “ na dobu určitou od 1.11.2011 do 29.2.2012 na Městské části Opava-Podvihov  


b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-125/2011 (MMOPP00AG7KN) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky
 

 c)
Rozpočtové opatření č. 2011/232



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000082)
+ 15.300,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000082)
+ 2.700,00 Kč






Ve výdajích –  městská část Podvihov




Veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0820,0002520000000)
+ 11.418,05 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0820,0002520000000)
+ 2.014,95 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.

754/25 RM 11
bod 38/25

85 % EU
(3639,5031, 33513234,0820,0002520000000)
+ 2.854,30 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0820,0002520000000)
+ 503,70 Kč



Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0820,0002520000000)
+1.027,65 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0820,0002520000000)
+181,35 Kč



755/25 RM 11
bod 39/25
Stanovení způsobu odpisování dlouhodobého majetku Statutárního města Opavy

Rada města


1.
stanovuje


a)
pro účetní období 2011 v souladu s ČÚS 708 použít pro vytvoření oprávek dlouhodobého majetku zjednodušený způsob odpisování


b)
pro účetní období 2012 se jako základní metoda stanovení odpisů dlouhodobého majetku stanovuje zjednodušený způsob odpisování

c)
pro stanovení věrného a poctivého obrazu hospodaření s majetkem            a pro zvláštní případy (např. bezúplatné nabytí majetku z rozpočtové sféry) se použijí i ostatní způsoby odpisování a to na základě pravidel stanovených vnitřní směrnicí pro tuto oblast



2.
ukládá



tajemníkovi města vydat směrnici k odpisování dlouhodobého majetku města
Z:  tajemník
T:  do 31.12.2011


756/25 RM 11
bod 40/25
Komunitní centrum v Kylešovicích

Rada města



doporučuje,


aby se vedení města intenzívně zabývalo vznikem komunitního centra          v Kylešovicích





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

