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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 26. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 7. 11. 2011


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 07.11.2011 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Jiří  Lehnert
Ing. Lenka Grigarová









































757/26 RM 11
bod 1/26
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
pronájem části pozemku parc.č. 2344/23-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí panu Pavlu Fitzkovi na dobu neurčitou za 150,00 Kč/m2 za účelem umístění novinového stánku (zveřejněno č. 832/11)



b)
pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2626/150-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí Mgr. Evě Konderlové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 705/11)

c)
pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/322-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Marii Kubánkové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 563/11)


d)
pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/307-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Marii Kubánkové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 563/11

e)
záměr pronájmu pozemků parc.č. PK 175-trvalý travní porost 
a parc.č. PK 176-trvalý travní porost k.ú. Zlatníky  u Opavy

f)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/401-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr prodeje pozemku parc.č. 33-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Město

h)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2940/1-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí




2. 
  schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/75-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/177-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/25-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí




3.
schvaluje


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






4.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 498-ost.pl./zeleň dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Město



758/26 RM 11
bod 2/26
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje návrhy prodejů pozemků včetně kupních smluv


a)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2373/477-zast.pl. a nádvoří o výměře 
26 m2 k.ú. Opava-Předměstí MUDr. Lucii Sýkorové za cenu stanovenou dohodou 13.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11) 


b)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/24-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Rudolfu Salichovi za cenu stanovenou dohodou 9.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)


c)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 1915/30-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Arnoldu a Evě Kostkovým a paní Jaroslavě Lexové za cenu stanovenou dohodou 10.000,00 Kč 
tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 656/11)


d)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 1014/11-zast.pl. a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing.Karlu a Zdeňce Pavelkovým  
za cenu stanovenou dohodou 11.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 656/11)



pro předložení zastupitelstvu města

2. 
neschvaluje

a)
návrh na záměr prodeje části pozemku parc.č. 554-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú.Jaktař

b)
návrh na záměr prodeje části pozemku parc.č. 747/1-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Komárov u Opavy

c)
návrh na záměr prodeje pozemku parc.č. 742/3-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

 pro předložení zastupitelstvu města



759/26 RM 11
bod 3/26
Smlouva o zajištění školení a ubytování

Rada města



schvaluje



smlouvu o zajištění školení a ubytování mezi Statutárním městem Ostrava se sídlem Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ: 00845451, zastoupeným Ing. Petrem Kajnarem, primátorem města a Statutárním městem  Opava  se sídlem Horní náměstí  69, 746 26  Opava, IČ 00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  



760/26 RM 11
bod 4/26
Kupní smlouva – 10 kusů počítačových soustav


Rada města



schvaluje



kupní smlouvu, (MMOPP00B1S15), mezi  Statutárním městem  Opava       se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města       a společností DATA-Inter spol.s r.o., U Fortny 1, Opava, 746 01,                 IČ:	14615754, DIČ:		CZ14615754 zastoupené Ing. Karlem Boženkem, jednatelem za cenu 186.900,00 Kč vč. DPH




761/26 RM 11
bod 5/26
Pořadí zájemců o pronájem nemovitostí ve vlastnictví SMO

Rada města



schvaluje



pořadí zájemců na pronájem nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – budovy v části obce Město, č.p. 21, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/3, budovy v části obce Město, č.p. 27, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/2 a na pozemku parc.č. 270, budovy v části obce Město bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/5, uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí                  u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město, část obce Město, obec a okres Opava a dále nebytových prostor ve druhém nadzemním podlaží budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, ležící v části obce Město na pozemku parc. č. 265/4 (nad průchodem), nebytových prostor ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 22, stavba občanského vybavení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 260/4, přičemž předmětem nájmu bude polovina těchto nebytových prostor navazující na nebytové prostory nad průchodem, nebytových prostor v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 22, stavba občanského vybavení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 260/4, uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí        u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 116 pro k.ú. Opava-Město, část obce Město, obec a okres Opava, jak následuje:

	BQZ Moravia,a.s., IČ: 26788802, Rozkošného 3, 150 00 Praha

Opava Development Company, a.s. IČ: 267047277, Husova 5, 
          110 00 Praha










762/26 RM 11
bod 6/26
Poskytnutí finančního příspěvku na mistrovství světa pro Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Rada města



schvaluje


a)
navýšení provozního příspěvku pro Středisko volného času, Opava,  příspěvková organizace ve výši 20 000,00 Kč, jedná se o účelový neinvestiční příspěvek určen na výdaje spojené s účastí 6 dětí a 2 vedoucích 
na mistrovství světa v Německu ve stepu


  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/233



ve výdajích – odbor FaRO



ba)
(Účast na MS ve stepu) 




(3421,5331,00000000,0030,00010002000039)
 + 20.000,00 Kč







bb)
(Rezerva FaRO)




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 20.000,00 Kč


763/26 RM 11
bod 8/26
Výběrová řízení na byty

Rada města



schvaluje



pořadí prvních uchazečů seřazených dle výše nabízené úhrady za první měsíční smluvní nájemné konkrétního uvolněného bytu:



byt č.10 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě

      1. Irena Kašpárková, trvale bytem Fügnerova 41, Opava
      2. David Pobořil, Bochenkova 16, Opava
      3. Jana Hrbáčová, trvale bytem Opavská 50, Háj ve Slezsku
      4. Miroslava Večeřová, trvale bytem Ant.Sovy 35, Opava



byt č.12 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě

      1. Olga Plachká, trvale bytem Květinová 16, Opava
      2. Irena Kašpárková, trvale bytem Fügnerova 41, Opava
      3. Jana Hrbáčová, trvale bytem Opavská 50, Háj ve Slezsku
      4. Žaneta Husárová, trvale bytem Horní náměstí 54, Opava
      5. Jitka Štenclová, trvale bytem Okružní 71, Opava-Vlaštovičky



byt č.2 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě

1. Elez Elezi, trvale bytem Okružní 75, Velké Heraltice
2. Žaneta Husárová, trvale bytem Horní náměstí 54, Opava
3. Jana Hrbáčová, trvale bytem Opavská 50, Háj ve Slezsku
4. Irena Kašpárková, trvale bytem Fügnerova 41, Opava
      5. Jitka Štenclová, trvale bytem Okružní 71, Opava-Vlaštovičky


763/26 RM 11
bod 8/26

byt č.6 velikosti 3+1 na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě

1. Pavla Abu - Akel, trvale bytem Olomoucká 90A, Opava
2. Tereza Sedlářová, trvale bytem Na Pastvisku 71, Opava
3. Janis Abu - Akel, trvale bytem Olomoucká 90A, Opava
4. Olga Plachká, trvale bytem Květinová 16, Opava
5. Žaneta Husárová, trvale bytem Horní náměstí 54, Opava



byt č.16 velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě

1. Zdeňka Halšková, trvale bytem Těšínská 61, Opava




764/26 RM 11
bod 9/26
Veřejná zakázka na služby vyhlašována jako veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Mobilní operátor“ - zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu dle § 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na služby s názvem „Mobilní operátor“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy – zaslání písemné výzvy k podání nabídky (bez použití elektronické aukce)


2.

neschvaluje


uzavření smlouvy MMOPP005Q3HL o provedení  elektronického výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Mobilní operátor“ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a   společností Sentinet s.r.o., Masarykovo náměstí 52/33, 702 00  Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 25904957 zastoupenou: Miloslavem Kaplanem, ředitelem za cenu nejvýše přípustnou: 10.000,00 Kč bez DPH, 12.000,00 Kč včetně DPH


3.
jmenuje

a)
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení;
členové komise pro otevírání obálek:

1. Ing. Martina Věntusová
2. pan Daniel Žídek
3. pan Petr Bar￡nekPetr Baránek 


b)
náhradníci členů komise pro otevírání obálek:

1. Ing. Magda Handlosová
2. paní Jitka Měchová
3. Mgr. Dalibor Halátek 

764/26 RM 11
bod 9/26
4.
jmenuje

a)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,    ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení;

členové hodnotící komise:
1. Ing. Martina Věntusová
2. pan Daniel Žídek
3. Mgr. Dalibor Halátek
4. Mgr. Tomáš Kubný


b)
náhradníci členů hodnotící komise:
1. Ing. Magda Handlosová
2. paní Jitka Měchová
3. Ing. Barbora Štenclová
4. Mgr. Antonín Binar




765/26 RM 11
bod 10/26
Soutěžní podmínky  architektonické soutěže o návrh „PENZION IV, UL. HÁLKOVA, OPAVA“

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 718/24 RM 11 ze dne 10. 10. 2011 
(1. schvaluje předložené soutěžní podmínky architektonické soutěže            o návrh „PENZION IV, UL. HÁLKOVA, OPAVA“, 
2. jmenuje  řádné členy poroty:
Mgr. Dalibor Halátek, náměstek primátora Statutárního města Opavy - závislý  
Ing.  Radim Křupala, ředitel Seniorcentra Opava – závislý
Ing. arch. Zdeněk Bendík, vedoucí odboru hlavního architekta a územního plánu,  Magistrát  města Opavy - závislý 
prof. Ing. Akad. arch. Alena Šrámková – nezávislá, ČKA  
Ing. arch. Milena Vitoulová   – nezávislá, ČKA
prof. Ing. arch. Miroslav  Masák – nezávislý, ČKA        
Ing. arch.  Radim Václavík – nezávislý, ČKA 

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


2.
schvaluje



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


3.
schvaluje



zvýšení finančních prostředků:
a) na ceny a odměny ve výši 600.000,00 Kč 
b) honoráře porotců, cestovní náhrady a  ubytování do výše 150.000,00 Kč  včetně DPH
765/26 RM 11
bod 10/26
 
Rozpočtové opatření č. 2011/234



odbor hlavního architekta a územního plánu




ostatní územní příprava a urban.studie




nákup ostatních služeb




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
 + 750.000,00 Kč








ostatní nákup dlouhodobého majetku




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
- 750.000,00 Kč






4.
jmenuje

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

náhradníky poroty:
Ing. arch. Jitka Nešutová, pořizovatel ÚP, odbor hlavního architekta územního plánu    Magistrát  města Opavy – závislá porotkyně, odbornost: architektka     
Ing. Petr Všetečka – nezávislý, porotce, odbornost: autorizovaný architekt        




766/26 RM 11
bod 11/26
Rámcové smlouvy dle Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv


Rada města



odročuje


projednání bodu „Rámcové smlouvy dle Směrnice pro přípravu, kontrolu      a schválení smluv“








767/26 RM 11
bod 12/26
Program iniciace projektů 

Rada města



schvaluje


a)
finanční dotaci občanskému sdružení Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“, IČ: 47812052, se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, ve výši 19.500,00 Kč na přípravu a zpracování projektové žádosti v souvislosti s projektovým listem s názvem „Krok k zaměstnání“

  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/235



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“




(4229,5222,00000000,0040,0000155000000)
 + 19.500,00 Kč








Program iniciace projektů




(4349,5169,00000000,0040,0001054000000)
 - 19.500,00 Kč



768/26 RM 11
bod 13/26
Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2012

Rada města



bere na vědomí



přípravu návrhu rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2012



769/26 RM 11
bod 14/26
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/236



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




Neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000327,0020,0000000000037)
 + 1.086.155,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku




Městské lesy Opava




účelový příspěvek na hospodaření v lesích




(1039,5336,00000327,0050,0001002000037)
 + 1.086.155,00 Kč











769/26 RM 11
bod 14/26
b)
Rozpočtové opatření č. 2011/237



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




předpokládaná výše podílu modifikované platby



231 0000
(0000,4223,00000030,0020,0007697000000)
+ 12.495.939,09 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Rekonstrukce kulturního domu Na Rybníčku



231 0000
(3429,6121,00000030,0220,0007697000000)
+ 12.077.744,44 Kč


231 0000
(3429,6122,00000030,0220,0007697000000)
+      418.194,65 Kč


231 0000
(3429,6121,38100022,0220,0007697000000)
+   8.631.693,90 Kč


231 0000
(3429,6121,00000022,0220,0007697000000)
+   4.141.887,67 Kč


231 0000
(3429,6122,38100022,0220,0007697000000)
+    298.874,35 Kč


231 0000
(3429,6122,00000022,0220,0007697000000)
+   143.413,80 Kč


231 0000
(3429,5171,00000022,0220,0007697000000)
+   2.942.559,45 Kč



investice - úvěr



231 0800
(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-  16.158.429,17 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2011/238



k usn. 428/16 fe) RM 11 z 23.5.2011



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



231 0000
(0000,4216,36517871,0020,0007696000000)
+ 8.051.468,00 Kč



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



231 0000
(0000,4116,36517003,0020,0007696000000)
+ 784.070,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Revitalizace vnitrobloku ul. Holasická – Grudova - Vítečkova



231 0800
(2219,6121,36517871,0220,0007696000000)
+ 8.051.468,00 Kč


231 0800
(3745,5171,36517003,0220,0007696000000)
+ 784.070,00 Kč


231 0800
(2219,6121,00000022,0220,0007696000000)
- 8.051.468,00 Kč


231 0800
(3745,5171,00000022,0220,0007696000000)
- 784.070,00 Kč







ve financování – finanční a rozpočtový odbor 




spátka úvěru u ČSOB



231 0000
(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 8.835.538, 00 Kč







ca)
Revitalizace vnitrobloku ul. Holasická – Grudova - Vítečkova




změna zdroje a nástroje u uznatelných výdajů financovaných z prostředků města – úvěru – CZ u fa MMOPP00BUPA0



231 0800
(2219,6121,00000022,0220,0007696000000)
- 44 112,59 Kč



u fa MMOPP00BSGNO



231 0800
(2219,6121,00000022,0220,0007696000000)
- 256.461,99 Kč



u fa MMOPP00AC3FK



231 0800
(2219,6121,00000022,0220,0007696000000)
- 422492,28 Kč



u fa MMOPP00AT8O7
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231 0800
(2219,6121,00000022,0220,0007696000000)
- 697.781,51 Kč


231 0800
(3745,5171,00000022,0220,0007696000000)
- 138.366,40 Kč


231 0800
(2219,6121,36100022,0220,0007696000000)
+ 1.420.848,37 Kč


231 0800
(3745,5171,36100022,0220,0007696000000)
+ 138.366,40 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2011/239



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




předpokládaná výše podílu modifikované platby



231 0000
(0000,4223,00000030,0020,0007959000000)
+ 8.745.773,25 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Cyklistická stezka č. 55 



231 0000
(2219,6121,00000030,0220,0007959000000)
+ 8.745.773,25 Kč



(2219,6121,00000020,0220,0007959000000)
- 709.116,75 Kč



(2219,6121,38100020,0220,0007959000000)
+ 709.116,75 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2011/240



ve výdajích -  odbor majetku města




výkony Technických služeb 




Správa a údržba smuteční obřadní síně - plyn




(3632,5153,00000000,0790,0002545000000)
+ 40.000,00 Kč








Provoz RHS 




- elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001102000000)
+ 100.000,00 Kč



- nákup ostatních služeb




(3412,5169,00000000,0790,0001102000000)
+ 50.000,00 Kč



- opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001102000000)
+ 117.231,00 Kč



- strojní technologie - carbonflow




(3412,6122,00000000,0790,0001102000000)
+  298.000,00 Kč








Správa a údržba zimního stadionu




- nákup ostatních služeb




(3412,5169,00000000,0790,0001103000000)
+ 90.000,00 Kč



- opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001103000000)
- 90.000,00 Kč







v příjmech – odbor majetku města




příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku




Dohoda o narovnání TSO x CPG Group – mimořádný příjem - narovnání




(3639,3113,00000000,0790,0009398000000)
+ 416.667,00 Kč



Dohoda o narovnání TSO x CPG Group – mimořádný příjem - zádržné




(3639,3113,00000000,0790,0009398000000)
+ 188.564,00 Kč
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  f)
Rozpočtové opatření č. 2011/241



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



fa)
Krnovská 71B – e-občanky - PD




(objednávka)




(6171,6121,00000000,0220,0007659000000)
 +       21.240,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-         21.240,00 Kč







fb)
ZŠ Boženy Němcové – tělocvična - střecha




(3113,5171,00000000,0220,0007667000000)
- 114.000,00 Kč



investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 114.000,00 Kč






  g)
Rozpočtové opatření č. 2011/242



ve výdajích – kancelář tajemníka-odd. pers. a mzdové - projekt „Město Opava-procesní analýza, projektové řízení, komunikace“  - předfinancování ve výši 85%




ostatní osobní výdaje




(6171,5021,00000000,0192,0002472000000)
+ 142.800,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00000000,0192,0002472000000) 
+ 35.700,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00000000,0192,0002472000000)
+ 12.852,00 Kč






ve výdajích – odbor kontroly – projekt „Město Opava-procesní analýza, projektové řízení, komunikace“ - předfinancování ve výši 85%




služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0210, 0002472000000)
+ 538.070,40 Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,33514013,0210, 0002472000000)
- 104.604,40 Kč








konzultační, poradenské a právní služby




(6171,5166, 33514013,0210, 0002472000000)
+ 138.604,40 Kč








Drobný dlouh.hmotný majetek




(6171,5137, 33514013,0210, 0002472000000)
- 32.130,00 Kč








Konzultační, poradenské a právní služby




(6171,5166, 33514013,0210, 0002472000000)
+ 32.130,00 Kč






ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 763.422,40 Kč
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  h)
Rozpočtové opatření č. 2011/243



ve výdajích – kancelář primátora




zahraniční vztahy - služby




(2191,5169,00000000,0120,0001052000000)
 - 15.000,00 Kč








Reprefond primátora




(6121,5175,00000000,0120,0002957000000))
+ 15.000,00 Kč





  i)
Rozpočtové opatření č. 2011/244



ve výdajích – kancelář primátora




ediční činnost - služby




(3319,5169,00000000,0120,0002514000000)
 - 60.000,00 Kč








Příroda Opavska ve čtyřech ročních obdobích




(3319,5169,00000000,0120,0002479000000)
+ 60.000,00 Kč





  j)
Rozpočtové opatření č. 2011/245



v příjmech – městská část Vávrovice 




prodej majetku




(3639,3113,00000000,0840,0009398000000)
 + 19.440,00 Kč







ve výdajích – městská část Vávrovice




rezerva MČ Vávrovice




(6409,5901,00000000,0840,0000000000000)
 + 19.440,00 Kč








(k usn. č. 709/24 RM 11 z RMO ze dne 10.10.2011)







k)
Rozpočtové opatření č. 2011/246



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek-MŠ Heydukova




(3111,5331,00000000,0030,0001000000001)
+ 13.310,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 13.310,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2011/247



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




místní správa




opravy  a udržování




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
- 44.724,00 Kč








oprava kaple na křižovatce ulic Krnovské a Přemyslovců




(3326,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 44.724,00 Kč
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m)
Rozpočtové opatření č. 2011/248



ve výdajích – odbor informatiky




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0007836000000)
- 100.000,00 Kč








výpočetní technika




(6171,6125,00000000,0170,0007836000000)
+ 100.000,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2011/249



v příjmech – odbor školství




splátky půjčených prostředků




ZŠ Otická „Soupeříme jen na hřišti“




(sml.MMOPP004VBGU)




(0000,2451,00000000,0030,0000000000000)
+ 638.637,00 Kč







ve výdajích – odbor  finanční a rozpočtový




rezerva- podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
+ 638.637,00 Kč








rezerva- podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 136.793,37 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Otická-vyúčtování




(3113,5331,00000000,0030,0001002000022)
+ 136.793,37 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2011/250



ve výdajích – městská část Vávrovice




rezerva MČ Vávrovice




(6409,5901,00000000,0840,0000000000000)
 - 130.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 130.000,00 Kč






2. 
bere na vědomí


splacení závazku MČ Vávrovice ve výši 130.000,00 Kč do rozpočtu SMO










770/26 RM 11
bod 15/26
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLC2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou, Opava, Dvořákovy Sady 4, příspěvkovou organizací se sídlem Dvořákovy Sady 174/4, 746 01 Opava, IČ: 47813181, zastoupenou Mgr. Ludmilou Mückovou, ředitelkou  pro umístění vjezdu na pozemku parc.č. 199/1 v k.ú. Opava-Město pro stavbu: "Zřízení nového vjezdu na parcelu p.č. 200, k.ú. Opava-Město“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AD9GW) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ: 28628250, zastoupenou Petrem Šímou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a elektrické pojistkové skříně 
na pozemku parc.č. 183 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Suché Lazce, Přerovecká, 4 RD, rozš. kNN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLB7) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č.532/3 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka NN pro parc.č. 531/14 v k.ú. Opava-Vávrovice, Novosvětská, Hoták, IP-12-8008770“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 10.000,00 Kč + DPH v platné výši

d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLDX) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemcích parc. č. 2792, 2975/1, 2975/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu: " Opava, Ratibořská, rozšíření kabelu NN, 
IV-12-8002006“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 42.000,00 Kč + DPH v platné výši
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e)
smlouvu o podmínkách provedení stavby a podmínkách jejího následného provozu, (MMOPP00AD9HR) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem, pro umístění podzemního vedení kanalizačního řadu do pozemků parc.č. 2427, 2324/10, 2810 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, ul. Ratibořská - rekonstrukce kanalizace“ 

f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLHD) mezi  společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 
se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665 a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení kanalizační stoky v pozemcích parc.č. 577 a 3082/22 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Opava-Jaktař, odkanalizování oblasti Stará silnice“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH v platné výši

g)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMSN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, technikem správy nemovitého majetku a společností OPATHERM a.s. se sídlem Opava-město, Horní náměstí č.p. 283, 746 01 Opava, IČ: 25385771, jednající 
Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 249/2, 249/3, 245/9 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Plynovod a přípojka plynu pro kotelnu na ul. Mařádkova“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH v platné výši

h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLI8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, technikem správy nemovitého majetku a Ředitelstvím silnic a dálnic se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390 zastoupenou společností 
INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 48394637 jednající Ing. Petrem Štíhelem pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 1210/225, 1210/298, 1210/305, 1210/357, 1210/440, 1210/447, 2056/196, 2408 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ stavebního objektu C 501 – Přeložka VTL plynovodu č. 653 005 DN 300 v km 0,750-1,500, C 502 – Přeložka VTL plynovodu č. 653 094 DN 150 v km 1,350 a C 506 – Oprava izolace VTL plynovodu č. 652 122, DN 150 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH v platné výši
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i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLAC) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, technikem správy nemovitého majetku pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2974, 112/1 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro stavbu: "Rekonstrukce místní sítě ul. Křižíkova“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH v platné výši

j)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00BYM5U) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 72 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, technikem správy nemovitého majetku a Romanem Prášilem a Lenkou Prášilovou  a Tomášem Piekarczykem, všichni tři bytem Nerudova 2495/46, 746 01 Opava 
pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 580/7, 674/1 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "STL plynovod pro 2 RD na pozemcích parc.č. 580/8 a 580/9 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 

k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLES) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností U plus U, spol. s r.o. se sídlem Krnovská 218/137, 747 07 Opava, Jaktař pro umístění přístavby budovy č.p. 218, rodinný dům na pozemku parc.č. 3037/2 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Stavební úpravy a přístavba sídla firmy U plus U spol. s r.o., rozšíření zpevněných ploch, jímka na vybírání, oplocení na p.č. 598, 599, 600/2“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1800,00 Kč + DPH v platné výši

l)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AD9JH) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janem Křempkem a Jaromírou Křempkovou, oba bytem Na Nivě 472/15, 746 01 Opava pro umístění přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 2946 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Kanalizační přípojka 
pro zahradní domek Palhanec parc.č. 2122/2 v k.ú. Opava-Předměstí“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy










771/26 RM 11
bod 16/26
Dodatky ke smlouvám s Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 9 (MMOPP00AD9PN) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných 
pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) 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., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


b) 
dodatek č. 2 (MMOPP00AD9RD) 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 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti





772/26 RM 11
bod 17/26
Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu nebytového prostoru označený číslem místnosti 6 a názvem Drobný prodej o výměře 5,77 m2 nacházející se v I. NP v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 271/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Předměstí (jedná se o nebytový prostor umístěný v budově veřejného WC na ulici Krnovská v Opavě)


b)
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, na pozemku parc. č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město a pozemku parc. č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město o výměře 846 m2 mimo 2. NP budovy, nebytových prostor umístěných v budově č.p. 413, stavba občanského vybavení, 
na pozemku parc. č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město umístěných v 1. NP – místnost č. 1046 – sprchy o výměře 6,92 m2, místnost č. 1057 – šatna muži o výměře 55,66 m2, umístěné v 2. NP – místnost 
č. 2029 – sál HC o výměře 180,37 m2, místnost č. 2030 – kancelář HC 
o výměře 33,92 m2, místnost č. 2037 – šatna o výměře 2,60 m2, místnost 
č. 2038 – sklad o výměře 2,51 m2, místnost č. 2040 – WC o výměře 3,93 m2 a pozemku parc. č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město 
o výměře 366 m2,  nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město a pozemku parc. č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. 
Opava – Město o výměře 27 m2 , nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná
772/26 RM 11
bod 17/26

plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město, mimo místnost č. 1104 – kuchyňka  o výměře 3,72m2, místnost č. 1105 - bar o výměře 25,67 m2, místnost 
č. 1098 – obchod o výměře 30,72 m2, místnost č. 1099 – sklad obchodu 
o výměře 8,55 m2, místnost č. 1097 - brusírna o výměře 8,11 m2, místnost 
č. 1030 – bufet o výměře 5,84 m2, místnost č. 1031 – sklad o výměře 
6,19 m2, místnost 1136 – bufet (sklad) o výměře 6,55 m2  (jedná se                o nebytové prostory umístěné v budově Zimního stadionu v Opavě)


c)
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město, místnost č. 1104 – kuchyňka o výměře 3,72m2, místnost č. 1105 - bar o výměře 25,67 m2 (jedná se o stánek BONELLO umístěný v budově Zimního stadionu v Opavě)


d)
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město, místnost č. 1098 – obchod o výměře 30,72 m2, místnost č. 1099 – sklad obchodu o výměře 8,55 m2 (jedná se o obchod umístěný v budově Zimního stadionu v Opavě)



773/26 RM 11
bod 18/26
Dotace ostatní

Rada města



neschvaluje



finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, na náklady související s výměnou laviček na tribuně Tyršova stadiónu, ve výši 400.000,00 Kč       pro předložení zastupitelstvu města



774/26 RM 11
bod 19/26
Záměr pronájmu – Krnovská 71C, Opava

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 2955, stavba občanského vybavení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2157/3, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané 
na LV č. 3618, nebytový prostor na adrese Krnovská 71C, 746 01  Opava











775/26 RM 11
bod 20/26
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o dílo č. 183/2011/PRI (MMOPP009BMFP) mezi Statutárním městem Opava a společností GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 
746 01 Opava, IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638 na realizaci zakázky malého rozsahu „Krnovská 71B – e-občanky“ za cenu nejvýše přípustnou 548.978,00 Kč bez DPH (658.774,00 Kč vč. DPH)


b)
Rozpočtové opatření č. 2011/251



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Krnovská 71B – e-občanky




(6171,6121,00000,0220,0007659000000) 
     +     658.774,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
     -     658.774,00 Kč




776/26 RM 11
bod 21/26
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Revitalizace školních zahrad mateřských škol“ - zahájení zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle    § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „Revitalizace školních zahrad mateřských škol“– v rozsahu dle upravené zadávací dokumentace a důvodové zprávy
 

2.
jmenuje


a)
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,   ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení;
členové:

	Ing. Jana Onderková

Ing. Martin Chalupski
Mgr. Pavel Hrbáč


b)
náhradníci:

	Ing. Radka Šabatková
	pan Rostislav Onderka

Ing. Lubomír Měch

776/26 RM 11
bod 21/26
3.
jmenuje


a)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,    ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení;
členy:
	pana Zdeňka Frélicha
	paní Jitku Měchovou
	Ing. Janu Onderkovou

Ing. Renata Cvancigerová
Ing. Karla Kovalčíka


b)
náhradníky:
	pana Martina Šatného
	Ing. Igora Kašpara

Ing. Radku Šabatkovou
Ing. Martina Chalupského
Ing. Ludmilu Domesovou




777/26 RM 11
bod 22/26
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení s názvem „Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Statutárního města Opavy včetně příspěvkových organizací – jmenování členů a náhradníků členů hodnotící komise

Rada města


1.
revokuje


usnesení č. 561/20 RM 11 bod 2 c), d) ze dne 25.07.2011 
(RMO jmenuje členy hodnotící komise a jmenuje náhradníky členů hodnotící komise)

2.
jmenuje

a) 
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,    ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení:

členy:
1. pana Petra Baránka
2. Ing. Miroslava Drösslera
3. Ing. Jiřího Elbla
4. JUDr. Moniku Schlauchovou
5. paní Jitku Měchovou


b)
náhradníky členů hodnotící komise, a to:
1. pana Martina Šatného  
2. Ing. Lenku Grigarovou
3. Ing. Ladislavu Halfarovou
4. Mgr. Tomáše Kubného
5. Ing. Igora Kašpara




778/26 RM 11
bod 23/26
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje



smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 182/2011/PŘI (MMOPP009BMGK) mezi Statutárním městem Opava a Mgr. Stanislavem Janoštíkem, 
Nad Královskou oborou 55, 170 00 Praha 7, IČ: 71716238, 
DIČ: CZ7701250381 na nákup herních prvků v rámci akce „Dětská hřiště“




779/26 RM 11
bod 24/26
Doplnění ceníku služeb Technických služeb Opava s.r.o.

Rada města



schvaluje



doplnění ceníku služeb poskytovaných na Tyršově stadionu v Opavě 
a v Městských lázních v Opavě s platností od 1.11.2011



780/26 RM 11
bod 25/26
Dodatek č. 37 ke smlouvě č. SWR/95/11


Rada města



odročuje


projednání dodatku č. 37 ke smlouvě č. SWR/95/11 





781/26 RM 11
bod 26/26
Dodatek č. 3 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 80610/2007

Rada města



odročuje


projednání dodatku č. 3 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání










782/26 RM 11
bod 27/26
Smlouva o technickém střežení objektu Městskou policií Opava

Rada města



schvaluje



na základě ustanovení § 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěření rozhodování o uzavírání smluv o technickém  střežení objektu Městskou policií Opava dle předloženého vzoru smlouvy primátorovi Statutárního města Opavy, přičemž předmětem střežení může být majetek Statutárního města Opavy nebo jeho příspěvkových organizací a střežení objektu bude poskytnuto bezplatně




783/26 RM 11
bod 28/26
Dodatek č.1 ke smlouvě mezi Statutárním městem Opava a společností HALA OPAVA a.s.

Rada města



neschvaluje



dodatek č.1 MMOPP00CXQOB ke Smlouvě MMOPP00CXQX2 uzavřené dne 27.9.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HALOU OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva, na změnu účelu použití finančních prostředků pro předložení zastupitelstvu města



784/26 RM 11
bod 29/26
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1. 
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 18.10.2011     do 01.11.2011


2. 
ruší 



v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích         v platném znění  Informační komisi Rady Statutárního města Opavy ke dni 15.11.2011








785/26 RM 11
bod 31/26

Smlouva k provedení auditu projektu: „Město Opava – procesní analýza, projektové řízení, komunikace“

Rada města



schvaluje


smlouvu k provedení auditu projektu: „Město Opava – procesní analýza, projektové řízení, komunikace“, MMOPP00A52PW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                  IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DANEPO s.r.o. se sídlem Masarykova třída 334/20, 746 01 Opava, IČ 25359509, zastoupenou Ing. Pomněnem Ondřejem, jednatelem,  ve výši 40 000,00 Kč bez DPH









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
























