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Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 25. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 11. 11. 2015


Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 11. 11. 2015 se zúčastnili


Členové RMO
8
Omluveni
Mgr. Simona Bierhausová 
Mgr. Libor Menšík
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Roman Konečný
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Jana Onderková
pí Hana Fraňková
Bc. Anna Kůsová Sotolářová
Ing. Aleš Bořecký
Ing. Milena Skazíková
Ing. Martina Věntusová
p. Radomír Bittner
Mgr. Tomáš Kubný 
Bc. Eva Týlová, DiS.
Mgr. Antonín Binar
Hosté
Ing. arch. Petr Mlýnek
Ing. arch. Jan Zelinka
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Smlouvy o poskytnutí dotací - Festival minipivovarů


Rada města


schvaluje


	

smlouvu, (MMOPP00FHLD6), mezi Moravskoslezským krajem, 28. Října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města 

	

Dohodu, (MMOPP00FHL0Z), mezi Českou republikou - Ministerstvem zemědělství, se sídlem Těšnov 17, 117 05 Praha 1, IČ 00020478, zastoupenou ředitelem Odboru kanceláře ministra Mgr. Vítem Doležálkem, a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města 

	

Rozpočtové opatření č. 2015/284


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO 




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
   + 70.000,00 Kč


v příjmech – odbor kancelář primátora
festival minipivovarů aneb za chutí Slezska 



(3399,2321,00000000,0120,0009131000000)
+ 70.000,00 Kč 


Hlasování: 7-0-0  
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Smlouva o spolupráci -  forenzní identifikační značení


Rada města


schvaluje


Smlouvu o spolupráci (MMOPP00EQ83B), mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a IMATRADE s.r.o. se sídlem Obvodová 866/35, 190 00 Praha 9, IČ 26454122, zastoupena Petrem Vaňasem – na základě plné moci ze dne 1. 9. 2015


Hlasování: 7-0-1 
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Darovací smlouva (dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů obce speciální technikou)



Rada města


schvaluje


darovací smlouvu, (MMOPP004FKT2), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města


Hlasování: 8-0-0
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Navýšení cílové kapacity Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská


Rada města


schvaluje


navýšení cílové kapacity mateřské školy a školní jídelny – výdejny při Mateřské škole křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace ze současného počtu 100 na 120 dětí a 114 na 120 stravovaných s účinností od 01.09.2016



Hlasování: 8-0-0
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Zvýšení platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení


Rada města


stanoví


plat ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním městem Opava s účinností od 1. 11. 2015 


Hlasování: 8-0-0
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Platový výměr ředitelky Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6


Rada města


stanoví


plat Mgr. Monice Jarošové nově jmenované na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace s účinností od 1. 12. 2015 


Hlasování: 8-0-0
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Majetkové záležitosti


Rada města


revokuje


usnesení RMO ze dne 19.8.2015 č.u. 622/19 RM 15 bod 3a) (RMO schvaluje nájemní smlouvu PID MMOPP00EDTBT mezi paní Alenou Bubeníčkovou 
a JUDr. Evou Chalupovou jako pronajímateli a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města jako nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem  pozemku parc.č. 513/1 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 569/3 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 
37.960,00 Kč/rok, tj. 65,00 Kč/m2/rok (cena dohodou))
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2.
schvaluje




nájemní smlouvu PID MMOPP00EDTBT mezi paní Alenou Bubeníčkovou 
a JUDr. Evou Chalupovou jako pronajímateli a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem  pozemku parc.č. 513/1 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 569/3 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 
37.960,00 Kč/rok, tj. 65,00 Kč/m2/rok (cena dohodou)


3.
schvaluje


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00EO8LJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a manžely Zdeňkem a Ing. Šárkou Šulcovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 483 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemců k pozemku odpovídá podílu o velikosti 837/1000), za cenu ve výši 7.324,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

b)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00EO8ME) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a manžely Ing. Tomášem a Mgr. Michaelou Plchovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 483 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemců k pozemku odpovídá podílu o velikosti 163/1000), za cenu ve výši 1.426,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


4.
schvaluje


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/50 - zastavěná plocha 
a nádvoří, vše  k.ú. Opava - Předměstí

5.
schvaluje


záměr výpůjčky pozemku parc. č. 599 – zastavěná plocha  a nádvoří,  jehož součástí je stavba č.p. 485 - stavba občanského vybavení, pozemku   parc. č. 600/1 – ostatní plocha, pozemek parc. č. 600/2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba a pozemek parc. č. 600/3 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. - stavba občanského vybavení, vše k.ú. Malé Hoštice


6.
schvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/569 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2154/67 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. st. 2459 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy
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d)
záměr prodeje pozemku parc.č. st. 2440 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy

e)
záměr daru pozemků parc.č. st. 2871 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy a pozemku parc.č. 3317/2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú.  Opava - Předměstí


Hlasování: 7-0-0 

f)
záměr prodeje pozemků parc.č. 113/17 – ostatní plocha, parc.č. 114/2 – orná půda, k.ú. Milostovice



Hlasování 7-0-0


7.
nepřijala usnesení 


a)
k záměru prodeje části pozemků parc.č. 2348/1 – trvalý travní porost, parc.č. 2349/9 – trvalý travní porost, parc.č. 2349/10 – ostatní plocha a parc.č. 2349/11 – orná půda, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku z katastrální mapy

b)
k záměru prodeje části pozemků parc.č. 2349/9 – trvalý travní porost, parc.č. 2349/10 – ostatní plocha, parc.č. 2349/11 – orná půda a parc.č. 2349/1 – orná půda, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku z katastrální mapy


Hlasování: RMO nepřijala usnesení
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města


Rada města


schvaluje

	
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva 
(PID MMOPP00EOA73) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a paní Annou Barwenczikovou, paní Kateřinou Fronczkovou, panem Rostislavem Hanákem, panem Pavlem Novákem, paní Libuší Sabovou a paní Lenkou Stankeovou 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 1223/3 – ostatní plocha, parc.č. 1223/4 – ostatní plocha, parc.č. 1223/7 – ostatní plocha, parc.č. st. 2008/1 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2009 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. st. 2010 – zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. st. 2011 
– zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 268.676,00 Kč (cena dle zásad)


	

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EOAE4) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Ing. Karlem a Janou Tošenovskými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1885/3 – zahrada a části pozemku parc.č. 1885/1 – zahrada, označené jako písm. „a“ , která se dle nezapsaného geometrického plánu slučuje do pozemku parc.č. 1885/3 - zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 184.320,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy  
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c)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EOAD9) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Jiřím a Drahomírou Šimečkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1885/1 – zahrada, označené jako písm. „b“ , která se 
dle nezapsaného geometrického plánu slučuje do pozemku parc.č. 1885/2 
- zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 65.280,00 Kč 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

d)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EOAFZ) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Lukášem Jančou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1888/1 – zahrada, označené jako písm. „c“ , a části pozemku parc.č. 1885/1 – zahrada, označené jako písm. „e“, které se dle nezapsaného geometrického slučují 
do pozemku parc.č. 1888/3 - zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.880,00 Kč tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy  

e)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00EO8ZL) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Michalem Mrhačem, paní Janou Mrhačovou, panem Davidem Murou, manžely Josefem a Libuší Chalabalovými, manžely Petrem 
a Danielou Kociánovými, panem Danielem Kowalskim, paní Lenkou Čechovou 
a Mgr. Danielem Matyáškem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2724/16 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2724/147, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 351.495,00 Kč (cena dle zásad)


f)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FM6Z8) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Josefem Meleckým, panem Petrem Paroulkem,  manžely Ing. Bohuslavem a Jiřinou Šimíčkovými, manžely Jiřím a Pavlínou Šwidergalovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 491/5 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 491/2 - zahrada, vše k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 170.319,00 Kč (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy + náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu


g)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO8JT) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Petrem Božkem, panem Janem Šalomounem, panem MUDr. Janem Uhlířem, panem Miroslavem Urbanem, jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2774 – zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 410.880,00 Kč, 
tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy 
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h)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO8YQ) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely Janem a Ilonou Balarinovými, manžely Ing. Stanislavem a Andreou Bartuskovými, panem Davidem Chmelem, paní Kateřinou Chmelovou, paní Milanou Kulagovou, paní Renatou Puschovou, panem Michalem Rýžem, panem Petrem Tampou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 872 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 873 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 536.863,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy + náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu

i)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM6XI) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Milošem Pavelkem, panem Jiřím Pavlíkem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 1208/9 – ostatní plocha, parc.č. 1209/3 – ostatní plocha, parc.č. 1209/5 – ostatní plocha, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 39.730,00 Kč, 
tj. 290,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy

j)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM6YD) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a společností ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. st. 174/3 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 175/3 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1208/12 – ostatní plocha,  část pozemku parc.č. 1209/14 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1209/33, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 81.780,00 Kč, 
tj. 290,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy  


k)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM70W) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely Jiřím 
a Vladimírou Kláskovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 242 – ostatní plocha, část pozemku parc.č. 201/2 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 201/16, parc.č. 201/17, k.ú. Milostovice, za kupní cenu 28.800,00 Kč, tj. 240,00 Kč/m2 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle předložené smlouvy  


l)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM7S0) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely Mgr. Markem a Danielou Chovancovými, manžely Mgr. Pavlem a Ing. Hanou Hejátkovými, paní Marií Manovou, panem Mgr. Petrem Michalčíkem, manžely Jiřím a Libuší Vadržákovými, panem Robertem Veselým jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2373/330 – zahrada, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 248.960,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle předložené smlouvy 
 

m)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO8N9) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely Jaroslavem a Ing. Janou Suchánkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1453/2 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 135.040,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 


pro předložení zastupitelstvu města
	823/25 RM 15
7/25

2.
schvaluje


návrh dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci a smlouva o zřízení věcného břemene (PID MMOPP00EO8PZ) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města, panem Zbyňkem Dvořákem, panem Miroslavem Gebauerem, paní Annou Gebauerovou, paní Lydií Pavlíkovou, paní MUDr. Jitkou Šmahelovou, jejímž předmětem je zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví  pozemku parc.č. 167/1 – zahrada, oddělením části pozemku označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 167/3 
- zahrada, parc.č. 167/4 - zahrada, vše k.ú. Komárov u Opavy  


pro předložení zastupitelstvu města

3.
schvaluje
- garážiště Otická


návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO8W0) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a Bc. Petrou Pšenákovou jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/390 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

4.
schvaluje
- garážiště Jiráskova


návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EO8QU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a panem Janem Muchou jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/68 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

5.
schvaluje
- garážiště Jaselská


návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EOABJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely Jaroslavem a Hanou Hučkovými jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/16 na pozemku parc.č. 2154/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 7.513,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dohodou)


pro předložení zastupitelstvu města

6.
schvaluje
-ostatní garáže


návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00EDT17) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a paní Evou Sedláčkovou jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 553/7 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

	823/25 RM 15
7/25

7.
neschvaluje

a)
prodej podílu o velikosti 1/16 na pozemku parc.č. 2154/2 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, p. Čermákovi

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2326 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,

c)
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 1563 – orná půda, a parc.č. 2165/1, orná půda, oba k.ú. Jaktař, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

d)
návrh na snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2 na cenu 307,00 Kč/m2 za prodej podílů o velikosti 5986/10000 pozemku parc.č. 574/28 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí 

e)
záměr prodeje pozemků parc.č. 1663/2 – orná půda, parc.č. 1663/4 – orná půda, parc.č. 1663/5 – zahrada, k.ú. Kylešovice 


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-0

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 461/1 – zahrada, k.ú Suché Lazce


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-0 





	824/25 RM 15
9/25
Dohoda o narovnání


Rada města


schvaluje


dohodu o narovnání (PID: MMOPP00FM7UQ) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností CZECHWOOD TRADING, spol. s r.o., se sídlem U Cukrovaru 3, 747 05 Opava, IČ 14616106, zastoupenou Norbertem Brunnerem, jednatelem 


Hlasování: 8-0-0













	825/25 RM 15
10/25
Návrh smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci


Rada města


schvaluje


návrh smlouvy MMOPP00E4OMI, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/41, 128 00 Praha 2, zastoupeným Ing. Karolem Swikem, ředitelem Územního pracoviště Ostrava, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0


	826/25 RM 15
11/25
Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě


Rada města


souhlasí


se vzdáním se předkupního práva na převzetí těchto hrobek: 
č. 3/roh.h./2     cena 37.000,00Kč
č. 5/I/1-2          cena 35.000,00Kč 
č. 16/I/35         cena 12.000,00Kč
umístěných na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0



	827/25 RM 15
12/25
Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu (Městské lázně Opava)


Rada města

1.
revokuje


usnesení č. 734/22 RM 15 písm. m) ze dne 23.09.2015
(Rada města schvaluje záměr pronájmu veřejně přístupného prostoru (nyní umístěn prodejní automat) o výměře 0,275 m2, nacházejícího 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (budova městských lázní v Opavě))

2.
schvaluje


záměr pronájmu veřejně přístupného prostoru (nyní umístěn prodejní automat) 
o výměře 0,45 m2, nacházejícího 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 (budova Městských lázní v Opavě) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


Hlasování: 8-0-0

	828/25 RM 15
13/25
Skládka odpadů Holasovice I. – předání pozemků


Rada města


schvaluje


protokol o převzetí rekultivovaných pozemků, (MMOPP00GDABK), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města, jako předávajícím, za účasti společnosti Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a spoluvlastníky pozemku parc. č. 546/4,  k.ú. Holasovice, zastoupenými na základě plné moci ze dne (plná moc bude podepsána po schválení RMO) Mgr. Zdeňkem Jurčíkem, bytem Neplachovice, a spoluvlastníky pozemku parc. č. 546/18, k.ú. Holasovice, zastoupenými na základě plné moci ze dne (plná moc bude podepsána po schválení RMO) paní Annou Navrátilovou, bytem Krnov



Hlasování: 7-0-1 



	829/25 RM 15
14/25
Navýšení cílové kapacity ŠD při Základní škole Opava- Kylešovice


Rada města


schvaluje


navýšení cílové kapacity školní družiny při Základní škole Opava-Kylešovice
ze současného počtu 150 žáků na 180 žáků  s účinností od 01.09.2016



Hlasování: 8-0-0



	830/25 RM 15
15/25
Platové výměry ředitelů příspěvkových organizací v oblasti kultury


Rada města


stanoví

	

plat Mgr. Zuzaně Bornové, ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2015


	

plat Ing. Janě Hynarové, ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2015


	

plat Mgr. Karlu Drgáčovi, řediteli Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 11. 2015


Hlasování: 8-0-0



	831/25 RM 15
16/25
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města


schvaluje

a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5N3) 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 ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem  Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Opava, Na Pískovně, p.č. 43, Meixner, přípojka kNN, č. stavby IP-12-8017044“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích Statutárního města Opavy


b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5VZ) 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 ALBREKO, s.r.o. se sídlem  Školní 278, 47 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 635/2, 1173/1 v k.ú. Podvihov pro stavbu: "Opava, Podvihov, Jaroš, č. stavby IV-12-8010801“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM5F7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ing. Radkem Rmoutilem, MBA, bytem Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 3007 v k.ú. Opava - Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 324/1 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5HX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Martou Kubovou bytem Opava a Mgr. Janou Lihotzkou bytem Opava a MgA. Alžbětou Matouškovou bytem Opava a Lenkou Moslerovou bytem Opava a Davidem Novákem bytem Opava a Světlanou Evou Novákovou bytem Opava a Mgr. Gabrielou Onderkovou bytem Opava a Vlastimilem Petrželou bytem Opava a Pavlem Strakošem bytem Opava a Ing. Vítem Škrobánkem bytem Opava a Mgr. Janou Škrobánkovou Plachkou bytem Opava a Ing. Radomírem Uhlířem bytem Opava a Mgr. Naděždou Uhlířovou bytem Opava pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 3010 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Kanalizační přípojka, Bezručovo náměstí 2, Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
	831/25 RM 15
16/25
e)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5SE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Janem Michalcem a Ivou Michalcovou oba bytem Praha, Vršovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 2322/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro stavbu: „Stavba rodinného domu k.ú. Kateřinky u Opavy, parc.č. 405/205“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích Statutárního města Opavy


f) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5RJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Jaroslavem Honkou bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 2322/31 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Stavba rodinného domu k.ú. Kateřinky u Opavy, parc.č. 405/206“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


g) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5T9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Pavlínou Valíkovou bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: „Novostavba rodinného domu včetně garáže, přípojek a venkovních vedení IS, oplocení a zpevněných ploch“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích Statutárního města Opavy


h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM5PT) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 47813059, zastoupenou doc. Ing. Pavlem Tulejou, Ph.D., rektorem pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 3011 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Rekonstrukce a přístavba objektu Bezručovo náměstí 14, Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


i) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM68Z) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 1 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou Jiřím Slaninou, vedoucím realizace staveb -  Ostrava a Ing. Katy Mark, technikem majetkoprávní podpory pro umístění  podzemního vedení plynárenských zařízení v pozemcích parc.č.  608, 636, 788 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu “REKO MS Opava, Žižkova, III. etapa“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 23.000,00 Kč + DPH
	831/25 RM 15
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j)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM5QO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 1 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou Jiřím Slaninou, vedoucím realizace staveb -  Ostrava a Ing. Katy Mark, technikem majetkoprávní podpory pro umístění  podzemního vedení plynárenských zařízení v pozemcích parc.č.  1156/1, 1156/12, 2897/11, 2897/15 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu “REKO MS Opava, Ratibořská 14-28“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 63.200,00 Kč + DPH


k)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5JN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu do pozemků parc.č. 2960, 146/1 v k.ú.  Opava - Předměstí pro stavbu: „Opava, ul. Olomoucká – rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


l) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5U4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu do pozemků parc.č. 2312/1, 330/1, 2312/3, 2496, 2312/4, 2588, 2371/1 v k.ú.  Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Opava, ul. Fügnerova, 28. října, Kořeného, Vítečkova – rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích Statutárního města Opavy


m)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5WU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu do pozemků parc.č. 914/1, 2326/4, 933/26, 933/25 v k.ú.  Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Opava, ul. Čechova, Ratibořská – rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


n) 
smlouvu o souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FM5XP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem pro provedení rekonstrukce podzemního vedení vodovodního řadu v pozemku parc.č. 2326/7 v k.ú.  Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby „Opava, ul. Čechova, Ratibořská – rekonstrukce vodovodu“
	831/25 RM 15
16/25
o)

návrh smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti, (MMOPP00FMZUA) mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění  1 stožáru veřejného osvětlení a vedení veřejného osvětlení 
v pozemku parc.č.  562/3 v k.ú. Opava - Město za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města


p)
souhlas – dohodu o umístění stavby a vstupu na pozemky, (MMOPP00FM5OY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem týkající se souhlasu s dočasným užíváním, dočasným záborem a trvalým záborem částí pozemků parc.č. 703/2, 705, 704, 702/2, 62, 63, 64, 65, 613/1, 614/1, 354/2, 620, 350/5, 685/1, 562/3, 689, 708, 707, 686, 606/2, 134, 606/1, 702/1 v k.ú. Vávrovice pro umístění ochranných protipovodňových hrází „Opava – Vávrovice, km 42,500 – 43,900, st. č. 5613“


q)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM5ZF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou telekomunikační infrastrukturou a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, zastoupenou Slezskomoravskými telekomunikacemi Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  do pozemku parc.č. 1/3 v k.ú. Podvihov pro stavbu: „71010-00 VPI Podvihov, novost. HZ a OÚ, přel PVSEK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč + DPH



Hlasování: 8-0-0


	832/25 RM 15
17/25
Smlouva o nájmu pozemku pro provizorní opravu havarijního stavu mostu Podvihovský mlýnek



Rada města


schvaluje


smlouvu o nájmu, (MMOPP00FGE9G) mezi Lesy české republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,                  IČ 42196451 zastoupeným Ing. Vladimírem Němčanským, vedoucím Správy toků – oblast povodí Odry, Frýdek – Místek a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným              Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města týkající se pronájmu části pozemku parc.č. 1195 v k.ú. Podvihov za účelem provedení stavby: „Provizorní oprava havarijního stavu mostu Podvihovský mlýnek“ ve výši nájemného 1.925,00 Kč 



Hlasování: 8-0-0







	833/25 RM 15
18/25
Smlouva o provádění údržby ochranných ostrůvků a přechodů na sil.č. I/46 v rámci akce „Olomoucká ulice – přechody pro chodce, mobilní ostrůvky“


Rada města


schvaluje


smlouvu o provádění údržby zařízení sloužících k bezpečnosti chodců (ochranné ostrůvky, přechody) zřízené na silnici I. třídy č. 46 číslo OP-262-15-46-Ro, (MMOPP00FM6BK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ  65993390 zastoupenou Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava týkající se údržby ochranných ostrůvků a přechodů v rámci akce: „Olomoucká ulice – přechody pro chodce, mobilní ostrůvky“



Hlasování: 8-0-0



	834/25 RM 15
19/25
Dodatky č. 3 ke smlouvám o výpůjčce s Technickými službami Opava s.r.o.


Rada města


schvaluje

a)
dodatek č. 3  (MMOPP00FM62T) ke Smlouvě o výpůjčce ze dne 10. 2. 1999 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem za účelem provozování sběrného místa odpadů na ul. Hálkova


b) 
dodatek č. 3  (MMOPP00FM63O) ke Smlouvě o výpůjčce nemovitostí za účelem provozování sběrného místa odpadů a skladu vánočních ozdob ze dne 
2. 2. 2002 (MMOPP00AD9QI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající Ing. Janem Hazuchou, jednatelem za účelem provozování sběrného místa odpadů a skladu vánočních ozdob na ul. Přemyslovců  



Hlasování: 8-0-0















	835/25 RM 15
20/25
Příprava investiční akce – smluvní vztahy


Rada města


schvaluje


dohodu o převodu některých práv a povinností z rozhodnutí o umístění stavby 
č. 41/2015/PRI (MMOPP00GGO7B) mezi společností Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČ: 04084063, DIČ: CZ04084063, zastoupenou Ing. Stanislavem Nevrtalem supervizorem pro výstavbu sítě Morava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města v rámci akce „Hasičská zbrojnice, obecní úřad Podvihov“ 



Hlasování: 7-0-0 



	836/25 RM 15
21/25
Investiční akce „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4662 v Komárově“ – dohoda o narovnání



Rada města


schvaluje

	

dohodu o narovnání č. 39/2015/PRI (MMOPP00GGOBR) ke smlouvě o dílo MMOPP00GGPCF mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje, Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Dálniční stavby 
Praha, a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 40614948, 
DIČ: CZ40614948, zastoupenou Ing. Tomášem Hajičem, předsedou představenstva a.s. a Ing. Michaelem Procházkou, členem představenstva a.s. 
v rámci akce „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 x III/4662 v Komárově“, 
pro předložení zastupitelstvu města 


	

Rozpočtové opatření č. 2015/285


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


	

Rekonstrukce křižovatky v Komárově




(úspora)




(2219,6121,00000000,0220,0007604000000)
   - 28.209,64 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 28.209,64 Kč


Hlasování: 7-0-0 






	837/25 RM 15
22/25
Projekty opavských ZŠ – Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji


Rada města


souhlasí


se zapojením 
	Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace,

Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace,
Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
jako finančního partnera projektu „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“,
operační program Výzkum, vývoj a vzdělání, prioritní osa: 3 Rovný přístup 
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání 


Hlasování: 8-0-0




	838/25 RM 15
23/25
Rozpočtová opatření 2015


Rada města


schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2015/286


ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



věcná břemena




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
- 73,00 Kč








VO cyklotrasy mostek – trať ČD – Globus – nájemné – sml. MMOPP00C4MPF




(2219,5164,00000000,0050,0007675000000)
+ 73,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/287


v příjmech – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení



úhrada nákladů za zásah JSDH od pojišťovny



231 0600
(5512,2324,00000000,0193,0009167000000)
-11.200,00 Kč







ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení



JSDH – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
- 11.200,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2015/288


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů



231 0000
(0000,4122,00000675,0020,0002425000000)
+ 25.000,00 Kč







	838/25 RM 15
23/25


ve výdajích – kancelář primátora, městské informační centrum



projekt „Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Opavě 2015“




- nákup služeb




(2143,5169,00000675,0120,0002425000000)
+ 11.500,00 Kč








- ostatní osobní výdaje




(2143,5021,00000675,0120,0002425000000)
+ 13.500,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2015/289


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad



231 0000
(0000,4123,38588005,0020,0000000000030
+ 483.257,21 Kč








investiční přijaté transfery od regionálních rad



231 0000
(0000,4223,38588505,0020,0000000000030)
+ 401.673,20 Kč







ve výdajích – odbor školství



ZŠ T. G. Masaryka – projekt „Odborná laboratoř“




neinvestiční účelový příspěvek na provoz



231 0000
(3113,5336,38588005,0030,0001002000030)
+ 483.257,21 Kč








investiční účelový příspěvek na provoz



231 0000
(3113,6356,38588505,0030,0001002000030)
+ 401.673,20 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2015/290


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


EU
231 0000
(0000,4116,32533058,0020,0000000000030)
+ 173.495,20 Kč

SR
231 0000
(0000,4116,32133058,0020,0000000000030)
+ 30.616,80 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ T. G. Masaryka – projekt „Školní dílny“




neinvestiční účelový příspěvek na provoz


EU

(3113,5336,32533058,0030,0001002000030)
+ 173.495,20 Kč

SR

(3113,5336,32133058,0030,0001002000030)
+ 30.616,80 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2015/291


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


EU
231 0000
(0000,4116,32533058,0020,0000000000032)
+ 343.019,20 Kč

SR
231 0000
(0000,4116,32133058,0020,0000000000032)
+ 60.532,80 Kč
	838/25 RM 15
23/25


ve výdajích – odbor školství



ZŠ Šrámkova – projekt „Rozvíjíme dovednosti žáků“




neinvestiční účelový příspěvek na provoz


EU

(3113,5336,32533058,0030,0001002000032)
+ 343.019,20 Kč

SR

(3113,5336,32133058,0030,0001002000032)
+ 60.532,80 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2015/292


ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



komunikace – opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0050,0000000000000)
- 15.972,00 Kč








neplánované platby – kanalizace – opravy a udržování




(2321,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 15.972,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2015/293


ve výdajích  - odbor finanční a rozpočtový



dotace sportovní (výtěžek z hazardu)




(6409,5901,00000060,0020,0000390000000)
- 540.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města - TSO



jmenovitá akce TS – Městské koupaliště – vstupní systém




(3412,6122,00000060,0790,0004150000000)
+ 540.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2015/294


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



výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 372.160,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města - TSO



jmenovitá akce TS – Podvihovský mlýnek – oprava mostu




(2212,5171,00000000,0790,0004148000000)
+ 372.160,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2015/295


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ZŠ Edvarda Beneše 
(zateplení + výměna oken)




(úspora)




(3113,6121,00000024,0220,0007741000000)
   - 785.126,40 Kč








ZŠ Kylešovice – U Hřiště 
(zateplení + výměna oken)




(úspora)




(3113,6121,00000024,0220,0007740000000)
   - 357.110,20 Kč








Investice 




(6409,6121,00000024,0220,0000000000000)
 +1.142.236,60 Kč
	838/25 RM 15
23/25



Park Sv. Hedviky




(úprava položek)




(2219,6121,00000000,0220,0007611000000)
   - 52.901,93 Kč



(3745,5171,00000000,0220,0007611000000)
   + 52.901,93 Kč











k)
Rozpočtové opatření č. 2015/296


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



(faktura MMOPP00FJ9DS – DPH 1.342041,90  Kč a MMOPP00BCBH9 – základ daně – uznatelné výdaje 1.809.441,61 Kč)




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007740000000)
+ 2.678.760,98 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007740000000)
+ 157.574,17 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



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




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 7.725.148,26 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



(faktura MMOPP00FJ9DS – DPH 1.342041,90  Kč a MMOPP00BCBH9 – základ daně – 9.219.441,51 Kč)









ZŠ Kylešovice – U Hřiště (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3113,6121,00000024,0220,0007740000000)
- 10.561.483,41 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti




(3113,6121,54515835,0220,0007740000000)
+ 2.678.760,98 Kč








- kryto dotací ze SFŽP




(3113,6121,54190877,0220,0007740000000)
+ 157.574,17 Kč 








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




(3113,6121,54100120,0220,0007740000000)
+ 315.148,36 Kč








- neuznatelné výdaje – avizovaná úspora (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)




(3113,6121,00000120,0220,0007740000000)
+ 7.409.999,90 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 10.561.483,41 Kč





	838/25 RM 15
23/25
l)

Rozpočtové opatření č. 2015/297


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


EU
231 0000
(0000,4116,32533058,0020,0000000000022)
+ 249.250,60 Kč

SR
231 0000
(0000,4116,32133058,0020,0000000000022)
+ 43.985,40 Kč







ve výdajích – odbor školství



ZŠ Otická – projekt „Výzva č. 57 – blended learning“




neinvestiční účelový příspěvek na provoz


EU

(3113,5336,32533058,0030,0001002000022)
+ 249.250,60 Kč

SR

(3113,5336,32133058,0030,0001002000022)
+ 43.985,40 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2015/298


ve výdajích – odbor životního prostředí



sběr a svoz komunálních odpadů




- sběr a svoz nebezpečných odpadů – nákup služeb




(3721,5169,00000000,0130,0001075000000)
- 125.000,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí - TSO



jmenovitá akce TS – Dětské hřiště „Pod Ptačím vrchem“ – výměna povrchu




(3421,5171,00000000,0790,0004149000000)
+ 125.000,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2015/299


ve výdajích – odbor KPRM kanceláře primátora, samostatné pracoviště



Oceňování dobrovolných dárců krve




(3399,5492,00000000,0120,0001058000000)
 - 15.000,00 Kč








Reprefond primátora




(6112,5175,00000000,0120,0002957000000)
 + 15.000,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2015/300


v příjmech – odbor Kanceláře tajemníka, odd.
hospodářské správy



příjmy z pojistného plnění




(6112,2322,00000000,0191,0009282000000)
  + 18.636,00 Kč


ve výdajích – odbor Kanceláře tajemníka, odd.
hospodářské správy



opravy a udržování




(6112,5171,00000000,0191,0002512000000)
+ 18.636,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2015/301


ve výdajích – odbor životního prostředí



obnova zeleně




nákup materiálu j.n.




(3745,5139,000000000,0130,0001070000000)
   - 10.000,00 Kč
	838/25 RM 15
23/25


ve výdajích – městská část Milostovice




obnova zeleně




nákup materiálu j.n.




(3745,5139,000000000,0870,0001070000000)
 + 10.000,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2015/302


ve výdajích – odbor školství



neinvestiční příspěvek -  účelově vázaný




ZŠ Nový svět – příspěvek na platy




(3113,5331,00000000,0030,0001002000040)
+ 43.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 43.000,00 Kč






r)
Rozpočtové opatření č. 2015/303


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




místní správa – budovy, haly a stavby




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 70.888,00 Kč








nákup ostatních služeb-odstranění skládky




(3722,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 43.000,00 Kč








poplatek za uložení odpadu




(3722,5365,00000000,0051,0000000000000)
+ 27.888,00 Kč






s)
Rozpočtové opatření č. 2015/304


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




místní správa – budovy, haly a stavby




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 21.567,00 Kč








základní škola – opravy a udržování




(3113,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 21.567,00 Kč




t)
Rozpočtové opatření č. 2015/305


ve výdajích – městské policie



městský kamerový systém




služby telekomunikací a radiokomunikací




(5311,5162,000000000,0110,0001047000000)
   - 35.000,00 Kč








městský kamerový systém




stroje, přístroje a zařízení




(5311,6122,000000000,0110,0001047000000)
   35.000,00 Kč






	838/25 RM 15
23/25



městský kamerový systém




Nákup ostatních služeb




(5311,5169,000000000,0110,0001047000000)
   - 50.000,00 Kč








městský kamerový systém




stroje, přístroje a zařízení




(5311,6122,000000000,0110,0001047000000)
    50.000,00 Kč






u)
Rozpočtové opatření č. 2015/306


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




místní správa – budovy, haly a stavby




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 30.000,00 Kč








místní správa – nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 30.000,00 Kč




v)
Rozpočtové opatření č. 2015/307


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


EU
231 0000
(0000,4116,32533058,0020,0000000000019)
+ 180.608,85 Kč

SR
231 0000
(0000,4116,32133058,0020,0000000000019)
+ 31.872,15 Kč







ve výdajích – odbor školství



ZŠ Englišova – projekt „Seznámení a práce s obráběcími stroji“ – účelový příspěvek na provoz


EU

(3113,5336,32533058,0030,0001002000019)
+ 180.608,85 Kč

SR

(3113,5336,32133058,0030,0001002000019)
+ 31.872,15 Kč






w)
Rozpočtové opatření č. 2015/308


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


ERDF 85% uznatel-ných výdajů
231 0000
(0000,4116,36517003,0020,0007615000000)
+ 7.442.867,67 Kč



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


ERDF 85% uznatel-ných výdajů
231 0000
(0000,4216,36517871,0020,0007615000000)
+ 1.526.219,88 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení




komunikace – opravy a udržování




(2212,5171,00000023,0220,0007615000000)
- 8.756.314,91 Kč  
	838/25 RM 15
23/25



komunikace - stavby




(2212,6121,00000023,0220,0007615000000)
- 1.795.552,81 Kč  








komunikace – opravy a udržování




- kryto dotací z ERDF (85% uznatelných výdajů)




(2212,5171,36517003,0220,0007615000000)
+ 7.442.867,67 Kč








- vlastní zdroje SMO (15% uznatelných výdajů, kryto splátkou revolvingového úvěru ČSOB 2014 (100 mil. Kč) – schválený rozpočet 2015)




(2212,5171,36100023,0220,0007615000000)
+ 1.313.447,24 Kč








komunikace - stavby




- kryto dotací z ERDF (85% uznatelných výdajů)




(2212,6121,36517871,0220,0007615000000)
+ 1.526.219,88 Kč








- vlastní zdroje SMO (15% uznatelných výdajů, kryto splátkou revolvingového úvěru ČSOB 2014 (100 mil. Kč) – schválený rozpočet 2015)




(2212,6121,36100023,0220,0007615000000)
+ 269.332,93 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2014 (100 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000023,0020,0009966000000)
- 8.969.087,55 Kč 



(výsledná splátka úvěru bude ve výši 10.551.867,72 Kč a bude se skládat z přijaté dotace ve výši 8.969.087,55 Kč a 15% podílu SMO v celkové výši 1.582.780,17 Kč, který je kryt splátkou revolvingového úvěru ČSOB 2014 (100 mil. Kč) – schválený rozpočet 2015)







x)
Rozpočtové opatření č. 2015/309


ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánu



ostatní územní příprava a urbanistické studie




územní plány




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
- 39.325,00 Kč








nákup ostatních služeb




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
+ 39.325,00 Kč


Hlasování: 8-0-0 














	839/25 RM 15
24/25
Schválení smluv


Rada města


schvaluje

	

smlouvu, MMOPP00CWUKG, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Klubem vojenské historie se sídlem Karlovecká 2629/3, 747 07 Opava – Vávrovice, IČ 70630615, zastoupeným Mgr. Pavlem Chráskou, předsedou, na zhotovení replik technického vybavení objektu čs. opevnění, ve výši 50.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWURH, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a SK Pepa centrum Opava o.s. se sídlem Zámecká okruh 413/8, 746 01 Opava, IČ 47814381, zastoupeným Stanislavem Pešátem, jednatelem, na náklady související s konáním 37.ročníku Grand Prix Pepa Opava, ve výši 50.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWUJL, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na cestovné související s výměnným pobytem studentů Mendelova gymnázia a gymnázia v Rothu, ve výši 30.000,00 Kč


	

Rozpočtové opatření č. 2015/310


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 130.000,00 Kč








Klub vojenské historie Opava




(3429,5222,00000000,0020,0000214000000)
   + 50.000,00 Kč








SK Pepa centrum Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000346000000)
   + 50.000,00 Kč








Mendelovo gymnázium Opava




(3121,5222,00000000,0020,0000229000000)
+ 30.000,00 Kč   


Hlasování: 8-0-0













	840/25 RM 15
25/25
Dotace ostatní


Rada města

1.
schvaluje 

a)
finanční dotaci SK Sportino z.s. se sídlem Šafaříkova 1221/3, 746 01 Opava, IČ 03757218, na podporu celoroční činnosti klubu, ve výši 10.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-0

b)
finanční dotaci Street Hockey Clubu Opava se sídlem Opava, IČ 68177461, na dofinancování provozních nákladů clubu, ve výši 50.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 7-0-1 

c)
finanční dotaci Daniele Riesové se sídlem Zámecký okruh 55/9, 746 01 Opava, IČ 86979027, na Světový pohár Disco dance 2015 v Ostravě a Mistrovství světa v Disco Dance 2015 v Bochumi, ve výši 20.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0

d)
finanční dotaci paní Martině Minařík Pavelkové bytem Opava, na náklady související s pilotní akcí FreiPlatz – opavská klubová noc, ve výši 30.000,00 Kč



Hlasování: 7-0-1

2.
neschvaluje 


finanční dotaci Sportovnímu klubu Badminton Boreček Opava se sídlem Mařádkova 411/16, 746 01 Opava, IČ 02273471, na badmintonový camp pro závodní hráče, ve výši 10.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0


3.
nepřijala usnesení


	

k finanční dotaci spolku Naučíme naše děti sportovat, z.s. se sídlem Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČ 03193110, na náklady související s projektem „Naučíme naše děti sportovat“, ve výši 400.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: RMO nepřijala usnesení 

b)
k finanční dotaci Klubu přátel opavského středoškolského sboru LUSCINIA se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 66144302, na náklady související s Vánočními koncerty ve městě Roth, ve výši 50.000,00 Kč



Hlasování: RMO nepřijala usnesení



	841/25 RM 15
26/25
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Tisk měsíčníku Hláska“ – revokace usnesení


Rada města

1.

revokuje


usnesení č. 783/23 písm.c)  RM 15 ze dne 07.10.2015 (schválení smlouvy, MMOPP00FHM2I, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 14, 602 00 Brno,  IČ: 25524291, zastoupenou Martinem Bradávkou, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 1.382.120,00 Kč bez DPH)


2.
schvaluje


smlouvu, MMOPP00FHKQK, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a panem Zdeňkem Jeníkem, se sídlem
Městská 710/4, 794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ: 10596950, za cenu nejvýše přípustnou 1.651.284,00 Kč bez DPH


Hlasování: 7-0-1  



	842/25 RM 15
27/25

Zjednodušené podlimitním řízení na dodávky s názvem „Výměna stávajících měřičů tepla za měřidla s rádiovým přenosem a dodávka nových měřičů včetně provádění rozúčtování“ – výsledné pořadí + smlouva


Rada města


schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek:
1. COOP THERM spol. s r.o., Vajgar 675/III, 377 04 Jindřichův Hradec,
IČ: 13502808
2. Techem, spol. s r. o., Služeb 5, 108 00 Praha 10, Malešice, IČ: 49684370
3. ista Česká republika s.r.o., Jeremiášova 947, 155 00 Praha 5 – Stodůlky,
IČ: 610567584


b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče COOP THERM spol. s r.o., Vajgar 675/III, 377 04 Jindřichův Hradec, IČ: 13502808, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


c)
smlouvu, MMOPP00FG9RX, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností COOP THERMspol. s r.o., Vajgar 675/III, 377 04 Jindřichův Hradec, IČ: 13502808, zastoupenou Ing. Štěpánem Gargošem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 1.336.523,00 Kč bez DPH


Hlasování: 7-0-0





	843/25 RM 15
28/25
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávky kancelářských potřeb pro Statutární město Opava na období 2 let“ – výsledek výběrového řízení + rámcová smlouva



Rada města

1.
vylučuje



uchazeče č. 4 - ACTIVA spol. s r.o., Veselská 686, 199 00 Praha 9,
IČ: 48111198 z důvodu chybného nacenění položek v nabídce


2.
schvaluje


	

výsledné pořadí nabídek:

	Papera s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČ: 25945653

FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25910027
KASPA papír s. r. o., Porážková 3147/68a, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 26819449


	

výběr nabídky uchazeče Papera s.r.o., Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy,
IČ: 25945653, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou


c)
rámcovou smlouvu, (MMOPP009KQAD), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Papera s.r.o., se sídlem Hálkova 2217/13, 568 02 Svitavy, IČ: 25945653, zastoupenou panem Milanem Vetrem, jednatelem společnosti


Hlasování: 7-0-0


	844/25 RM 15
29/25
Rozvoj destinačního managementu – schválení smlouvy s MSK – poskytovatelem dotace



Rada města





schvaluje



smlouvu, (MMOPP00FHLNS), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692


Hlasování: 8-0-0


	845/25 RM 15
30/25
Odpisy podmíněných pohledávek



Rada města



bere na vědomí


stav skutečně proplacené dotace u projektů Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013 – 2014 a Konference k dějinám města 2014: „Opava, město na hranici“


Hlasování: 8-0-0


	846/25 RM 15
31/25
Tržní řád



Rada města



nepřijala usnesení



k nařízení č. x/2015, kterým se vydává Tržní řád


Hlasování: RMO nepřijala usnesení


	847/25 RM 15
32/25
Záměry pronájmů, směny



Rada města

1.
schvaluje


záměr pronájmu budovy bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku           parc.č. 2202/18, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava - Předměstí (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)


2.
neschvaluje


záměr prodloužení doby nájmu sjednaného Smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 20.7.2011, PID: MMOPP006R0ZU, uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, jako pronajímatelem a Fadilem Jonuzim, se sídlem Horní náměstí 148/30,             746 01 Opava, IČ 25866851, jakožto nájemcem, na dobu určitou do dne 30.6.2016, přičemž doba nájmu bude prodloužena nejdéle do dne 30.6.2026. Předmětem nájmu je  prostor sloužící podnikání v 1 NP budovy č.p. 144, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 306, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, zapsané na              LV č. 168, na adrese Horní náměstí 34, 746 01 Opava, specifikovaný přiloženým zákresem



Hlasování: 7-0-0


	847/25 RM 15
32/25
3.
schvaluje



záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání PID: MMOPP009XGOO, uzavřenou dne 2.9.2015 mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,    IČ 00300535, jako pronajímatelem a Františkem Havrlantem, se sídlem Dostojevského 2508/42, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 15487016, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání, které se nacházejí v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 136, objekt k bydlení, jež je součástí pozemku parc.č. 605, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v katastrálním území Opava – Město, na adrese Opava, Mezi Trhy 4, a které jsou vymezeny v příloze tohoto záměru; převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Františkem Havrlantem jako postupitelem a Bc. Petrou Bilíčkovou, se sídlem Nerudova 2129/34, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 04465245, jakožto postupníkem 


4.
schvaluje


záměr směny pozemku par.č. 38/7, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví Statutárního města Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 za pozemek parc.č. 29/2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je budova bez čp/če, garáž, ve vlastnictví pana Zdeňka Hikla, bytem Opava, to vše specifikováno v  přiloženém zákresu


Hlasování o bodech 1, 3 a 4: 7-0-0 


	848/25 RM 15
33/25

Pořadí žadatelů – Hrnčířská 9,11, Opava

Rada města


schvaluje 



pořadí žadatelů pro uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, který je situován v 1 NP budovy č.p. 124 a 125, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 433/1 a 434, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, na adrese Hrnčířská 9,11, Opava



Hlasování: 6-0-0
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Dohoda o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor


Rada města


schvaluje


dohodu o ukončení smlouvy o pronájmu nebytových prostor MMOPP00ECDTS mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,   IČ  00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a          p. Josefem Sorgem, bytem Opava 


Hlasování: 8-0-0
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Bytové záležitosti


Rada města

1.
schvaluje


přidělení volné ubytovací jednotky č. 8 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadatelce pí Evě Husárové  trvale bytem Opava


Hlasování: 8-0-0

2.
nepřijala usnesení



k mimořádnému přidělení volné ubytovací jednotky č. 10 velikosti 1+1 v  ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská  5A v Opavě p. Jaroslavu Dvořákovi trvale bytem Opava za podmínky úhrady dluhu na komunálním odpadu ve výši 3.195,00 Kč a to nejpozději do 31.1.2016



Hlasování: RMO nepřijala usnesení 


3.
neschvaluje



výměnu bytů mezi p. Štefanem Hudcem nájemcem  obecního bytu  č.12 velikosti 1+1 v domě na adrese Hobzíkova 33 Opavě a pí Marií Kostkovou nájemcem obecního bytu č. 4 velikosti 2+1 v domě na adrese Hobzíkova 33 v Opavě



Hlasování: 8-0-0



	851/25 RM 15
36/25
Smlouva o dílo – dodávka a montáž pojízdných policových regálů pro SMO


Rada města


schvaluje


smlouvu o dílo MMOPP009KQGJ mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností VS ENGINEERING s.r.o., se sídlem Dlouhá Voda 6, 793 95 Město Albrechtice, IČ: 25388738, 
zastoupenou Ing. Vlastimilem Šenfeldem, jednatelem společnosti


Hlasování: 7-0-1
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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ze dne 25. 07. 2014



Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (mmopp00d6thz), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69,    746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města


Hlasování: 8-0-0



	853/25 RM 15
38/25
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO


Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 8-0-0



	854/25 RM 15
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Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí


Rada města


bere na vědomí

a)
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 15. 10. 2015
do 04. 11. 2015

b)
rezignaci Ing. Marka Veselého na funkci člena Komise Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady ke dni 31. 10. 2015


Hlasování: 8-0-0












	855/25 RM 15
43/25
Pověření k uzavírání a podpisu smluv s vybranými nájemci v rámci Vánočních trhů



Rada města


pověřuje


a)
Mgr. Ing. Jaroslava Machovského, vedoucího oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce odboru Kancelář primátora k uzavření a podpisu smluv s vybranými nájemci stánků na Vánočních trzích, v případě nepřítomnosti      Mgr. Jany Foltysové, vedoucí odboru Kancelář primátora


b)
Bc. Evu Týlovou, DiS., vedoucí Městského informačního centra, k uzavření a podpisu smluv s vybranými nájemci stánků na Vánočních trzích, v případě nepřítomnosti Mgr. Jany Foltysové, vedoucí odboru Kancelář primátora a v případě nepřítomnosti Mgr. Ing. Jaroslava Machovského, vedoucího oddělení vnějších vztahů a zahraniční spolupráce odboru Kancelář primátora


Hlasování: 8-0-0




	856/25 RM 15
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Platový výměr ředitele Seniorcentra Opava, příspěvková organizace


Rada města


stanoví


plat Ing. Radimu Křupalovi, řediteli Seniorcentra Opava, p.o. s účinností od 1.11.2015


Hlasování: 7-0-0
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45/25
Závěry pracovní skupiny ve vztahu k projektu „Crestyl“


Rada města

1.
bere na vědomí


Závěry pracovní skupiny ve vztahu k projektu „Crestyl“

2.
ukládá


primátorovi města zaslat závěry pracovní skupiny zástupci společnosti Opava Development Company, a.s. (Crestyl) jako požadavky Statutárního města Opavy 


Hlasování: 7-0-0 
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Projekt „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ – spoluúčast města


Rada města

1.
souhlasí 


s podporou výměny kotlů v rámci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ formou spolufinancování této výměny v součinnosti s Moravskoslezským krajem, a to ve výši 5 % způsobilých výdajů vlastníkům rodinných domů nacházejících se na území Statutárního města Opavy


2.
ukládá


náměstkovi primátora Mgr. Daliboru Halátkovi předložit Smlouvu o spolupráci 
při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ na nejbližší zasedání rady města a poté na zasedání zastupitelstva města
Z: Mgr. Halátek
T: RMO/ZMO 12/2015


Hlasování: 8-0-0



	859/25 RM 15
47/25
Návrh na založení městské společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.


Rada města

1.
ukládá


primátorovi města zajistit založení společnosti s ručením omezeným Hokejový klub Opava s.r.o., kde jediným společníkem bude Statutární město Opava a účelem je provozování hokejového klubu v Opavě


Z: primátor města

2.
doporučuje zastupitelstvu města schválit


zakladatelskou listinu společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. a výši základního kapitálu společnosti v hodnotě 3,5 mil. Kč, která slouží pro financování rozjezdu hokejového klubu v Opavě 


3.
bere na vědomí

a)
návrh kupní smlouvy mezi HC Slezan Opava a.s. a Hokejový klub Opava s.r.o., která bude sloužit k převodu práv k hokejovým soutěžím, práv hráčů HC Slezan Opava (spolek i akciová společnost) a movitého majetku hokejového klubu, loga a internetových domén a stanovuje maximální výši na zakoupení tohoto souboru majetku do výše 2,7 mil. Kč. Jednatelé jsou povinni dodat zdůvodnění finálně dohodnuté kupní ceny do 30 dní od její platnosti primátorovi města Opavy, včetně zdůvodnění ceny z hlediska ceny obvyklé, v souladu s přestupním řádem ČSLH, případně ekonomickým zhodnocením movitého majetku atp. 
	859/25 RM 15
47/25
b)

že v případě, že se managementu městské společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. nepodaří uzavřít kupní smlouvu s HC Slezan Opava a.s. nebo nebude naplněna v požadovaném rozsahu dle rozhodnutí Zastupitelstva města Opavy 
ze dne 21. 9. 2015, tj. prodávající nedodá licence či práva k hráčům 
v dohodnutém rozsahu, může být kupní cena alikvotně snížena, případně bude základní kapitál městské společnosti využit na rozjezd hokejového klubu 
od úplného počátku bez převodu majetku od HC Slezan Opava a.s., tj. kupní smlouva nebude uzavřena vůbec. Návrh rozpočtu předkládá management 
ke schválení dozorčí radě a ta informuje Radu města Opavy o čerpání této částky.


c)
že nová městská společnost Hokejový klub Opava s.r.o. bude zajišťovat správu zimního stadiónu a zajistí zefektivnění této správy a využití tohoto majetku pro zvýšení komerčních příjmů do hokejového klubu, včetně převzetí zaměstnanců od Technických služeb Opava s.r.o. a potřebného vybavení.


d)
že částka ve výši 800 tis. Kč ze základního kapitálu slouží jako finanční rezerva klubu a podléhá schválení dozorčí rady Hokejového klubu Opava s.r.o. s tím, že její část do výše 300 tis. Kč je určena k financování registračních poplatků Českého svazu ledního hokeje a částka 500 tis. Kč pro financování položek, které mohou nastat v prvních 6 měsících rozjezdu klubu a nejsou v době založení klubu přesně stanoveny.


e)
harmonogram rozjezdu nového hokejového klubu ve správě Hokejový klub Opava s.r.o., a to:
	založení společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. ke dni 23.11.2015

registraci Hokejový klub Opava s.r.o. u ČSLH do 48 hodin od přidělení IČ ze strany Krajského soudu v Ostravě
uzavření kupní smlouvy s HC Slezan Opava a.s. včetně dodání všech náležitostí do 9.12.2015
registrace hráčů u ČSLH ke dni 10.12.2015 (přestupní lístky)
potvrzení převodních smluv k hokejovým soutěžím ke dni 10.12.2015



Hlasování: 8-0-0
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Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne           23. 11. 2015



Rada města


schvaluje


návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 23. 11. 2015


Hlasování: 8-0-0






Ing. Martin Víteček  v.r.
primátor
Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
náměstek primátora


