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Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 26. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 25.11.2015


Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 25.11.2015 se zúčastnili


Členové RMO
9
Omluveni
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. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Lenka Grigarová
Hosté
MUDr. Petr Slaný
p. Karel Drgáč, ředitel Slezského divadla Opava








































 
	861/26 RM 15
1/26
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH (33.400,00 Kč)



Rada města


schvaluje

	

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6TBT) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Martinem Vítečkem, primátorem


	

přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2015 ve výši 33.400,00 Kč na zabezpečení činnosti JSDH Statutárního města Opavy v kategorii JPO II., JPO III. a JPO V.


	

Rozpočtové opatření č. 2015/311


v příjmech odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční dotace z MSK




(0000,4122,00014004,0020,0020,0002461000000)
   + 33.400,00 Kč 




   



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení




(akceschopnost jednotky SDH)




(5512,5132,0014004,0193,0002461000000)
   + 14.600,00 Kč 








Městská část Podvihov 
ochranné pomůcky




(5512,5132,00014004, 0820,0002461000000)
+ 1.600,00 Kč








Městská část Komárov
ochranné pomůcky




(5512,5132,00014004,0800,0002461000000)
 + 9.600,00 Kč








Městská část Milostovice
ochranné pomůcky




(5512,5132,00014004,0870,0002461000000)
+ 2.000,00 Kč








Městská část Malé Hoštice
ochranné pomůcky




(5512,5132,00014004,0810,0002461000000)
+ 800,00 Kč








Městská část Vávrovice
ochranné pomůcky




(5512,5132,00014004,0840,0002461000000)
+ 800,00 Kč








Městská část Držkovice
ochranné pomůcky




(5512,5132,00014004,0840,0002461000000)
+ 1.200,00 Kč








Městská část Palhanec
ochranné pomůcky




(5512,5132,00014004,0840,0002461000000)
+ 800,00 Kč
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Městská část Suché Lazce
ochranné pomůcky




(5512,5132,00014004,0830,0002461000000)
+ 1.200,00 Kč








Městská část Zlatníky
ochranné pomůcky




(5512,5132,00014004,0860,0002461000000)
+ 800,00 Kč


Hlasování: 6-0-0




	862/26 RM 15
47/26
Slezské divadlo Opava


Rada města

1.
odvolává


Mgr. Karla Drgáče z vedoucího pracovního místa ředitele Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace



Hlasování: 6-0-2

2.
pověřuje 


řízením příspěvkové organizace Slezské divadlo Opava pana Ing. Martina Dobeše, s účinností od 27. 11. 2015, a to na dobu určitou do nástupu nové/ho ředitelky/ředitele Slezského divadla Opava, jmenované/ho radou města na základě výběrového řízení



Hlasování: 6-0-2 




	863/26 RM 15
2/26
Uplatnění předkupního práva


Rada města


neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následujících nabízených nemovitostí :

a)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2627/50 v katastrálním území Opava – Předměstí ve společném jmění manželů Aleny a Františka Šenka bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 100 000,00 Kč


b)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 1636/3 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Milana Skuplíka, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 80 000,00 Kč



Hlasování: 6-0-0

	864/26 RM 15
3/26
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu



Rada města


schvaluje


upravený návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se sazbou poplatku ve výši 495,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-0



	865/26 RM 15
4/26
Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací 


Rada města


schvaluje


výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním městem Opava 


Hlasování: 6-0-0



	866/26 RM 15
5/26
Udělení Ceny statutárního města Opavy Leu Heinovi


Rada města


schvaluje

a)
udělení Ceny statutárního města Opavy panu Leo Heinovi za celoživotní přínos opavskému loutkoherectví  


b)
přiznání finanční odměny panu Leo Heinovi, bytem Opava, ve výši dle předloženého návrhu


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-0






	867/26 RM 15
6/26
Zrušení OZV 13/2005 a přijetí Zásad pro užívání znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí



Rada města


schvaluje

a) 
Obecně závaznou vyhlášku č. X/2015, o zrušení Obecně závazné Vyhlášky č. 13/2005, o užívání znaku a vlajky Statutárního Města Opavy a znaků a vlajek městských částí OZV 13/2005 


b)
Zásady pro užívání znaku, vlajky a loga statutárního města Opavy a znaků a vlajek městských částí 

pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování:  6-0-0



	868/26 RM 15
7/26
Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy


Rada města


schvaluje

a)
zrušení Zásad ocenění a poct statutárního města Opavy platných od 1. 1. 2012 

b)
Zásady ocenění a poct statutárního města Opavy 


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-0



	869/26 RM 15
8/26
Odměny ředitelům příspěvkových organizací v oblasti kultury  


Rada města


schvaluje

	

přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové organizace, Mgr. Zuzaně Bornové za období od 16.09.2014 do 18. 11. 2015 ve výši dle důvodové zprávy


	

přiznání odměny ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace,  Ing. Janě Hynarové za období od 16.09.2014 do 18. 11. 2015 ve výši dle důvodové zprávy



Hlasování: 6-0-0



	870/26 RM 15
9/26
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – „Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. na silnici I/57“



Rada města


schvaluje


smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6TDJ) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Mgr. Danielem Havlíkem, náměstkem hejtmana kraje, na základě pověření č. 101/2014/H ze dne 1. 10. 2014 a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Martinem Vítečkem, primátorem na realizaci projektu „Zkvalitnění dopravního napojení závodu společnosti Mondelez CR Biscuit Production s. r. o. na silnici I/57“


Hlasování: 6-0-0


	871/26 RM 15
10/26

Návrh darovací smlouvy (2 ks AED defibrilátoru LifePoint, 2 ks dětských elektrod pro AED LifePoint, 2 ks záchranářského kufru IP67)



Rada města


schvaluje


návrh darovací smlouvy (MMOPP004FKRC) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným  
Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou - Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje se sídlem 30. dubna 1682/24, Moravská Ostrava, 728 99  Ostrava - Moravská Ostrava a Přívoz,  IČ  75151502,  zastoupená plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-0


	872/26 RM 15
11/26
Rámcová smlouva s DŽIVIPENEM


Rada města


schvaluje

	

rámcovou smlouvu (MMOPP00FG9SS), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a sdružením DŽIVIPEN o.p.s. se sídlem Jiráskova 13, 746 01 Opava, IČ 26571463, zastoupenou Juliusem Lévayem, ředitelem společnosti


	

rozpočtové opatření č. 2015/312


ve výdajích – odbor životního prostředí



obecně prospěšné práce




nákup ostatních služeb




(3745,5169,000000000,0130,0002520000000)
 300.000,00 Kč
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sběr a svoz komunálních odpadů 




poskytnuté neinvest.příspěvky




(3722,5192,000000000,0130,0001075000000)
   - 15.000,00 Kč








biologická ochrana města




nákup ostatních služeb




(3741,5169,000000000,0130,0002522000000)
   - 26.866,00 Kč








biologická ochrana města




nákup materiálu j.n.




(3741,5139,000000000,0130,0002522000000)
   - 3.347,00 Kč








obecně prospěšné práce




nákup ostatních služeb




(3745,5169,000000000,0130,0002520000000)
   - 20.000,00 Kč








obecně prospěšné práce




platby daní a poplatků krajům, obcím




(3745,5365,000000000,0130,0002520000000)
   - 10.000,00 Kč








obecně prospěšné práce




nákup materiálu j.n.




(3745,5139,000000000,0130,0002520000000)
   - 13.052,00 Kč








Útulek pro psy




léky a zdravotnický materiál




(1014,5133,000000000,0130,0002524000000)
   - 40.000,00 Kč








posudky, konzultace a revize




nákup ostatních služeb




(3749,5169,000000000,0130,0002525000000)
   - 40.000,00 Kč








environmentální výchova, vzdělání 




nákup ostatních služeb




(3792,5169,000000000,0130,0001076000000)
   - 25.000,00 Kč








sběr a svoz komunálních odpadů




nákup ostatních služeb




(3721,5169,000000000,0130,0001075000000)
   - 50.000,00 Kč








sběr a svoz komunálních odpadů




nákup ostatních služeb




(3722,5169,000000000,0130,0001075000000)
   - 56.735,00 Kč
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ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




budovy, haly a stavby




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 300.000,00 Kč








obecně prospěšné práce




nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0051,0002520000000)
+ 300.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-0




	873/26 RM 15
12/26
Bytové záležitosti


Rada města


odročuje


projednání materiálu „Bytové záležitosti“ na příští jednání Rady SMO dne 2.12.2015


Hlasování: 6-0-0



	874/26 RM 15
13/26
Financování projektu „Oprava pomníku obětem 1. a 2. světové války v Suchých Lazcích“



Rada města


schvaluje

	

podání žádosti o poskytování finanční podpory projektu „Oprava pomníku obětem 1. a 2. světové války v Suchých Lazcích“ v rámci výzvy Ministerstva obrany České republiky – program Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

	

zajištění financování projektu „Oprava pomníku obětem 1. a 2. světové války v Suchých Lazcích“ v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Ministerstva obrany České republiky – program Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby

	

zajištění financování projektu „Oprava pomníku obětem 1. a 2. světové války v Suchých Lazcích“ v provozní fázi a po dobu udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Ministerstva obrany České republiky – program Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby


Hlasování: 6-0-0







	875/26 RM 15
14/26
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k projektu „Výstavba víceúčelové tělocvičny v Komárově“



Rada města


schvaluje



smlouvu, (MMOPP00D6VVN), mezi Statutárním městem Opava                           se sídlem Horní náměstí 69,   746 26  Opava,   IČ 00300535,    zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na jízdárně 2842/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady


Hlasování: 6-0-0 


	876/26 RM 15
15/26
Příprava investiční akce – smluvní vztahy


Rada města


schvaluje

	

smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti 
č. 43/2015/PRI (MMOPP00GGO5L) mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451, zastoupenými Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem 
a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města na umístění lávek nad vodním tokem, potrubí a vyústních objektů, vše v pozemcích parc. č. 1007 a 1092 v k.ú. Komárov u Opavy 
za jednorázovou úhradu v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě 
– Komárov“ (II. etapa), pro předložení zastupitelstvu města 


	

smlouvu o nájmu č. 42/2015/PRI (MMOPP00GGO6G) mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové, 
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451, zastoupenými Ing. Danielem Szórádem, Ph.D., generálním ředitelem a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města v rámci akce „Stezka pro chodce 
a cyklisty v Opavě – Komárov“ (II. etapa) 


	

Rozpočtové opatření č. 2015/313


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


	

Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov




(2219,6121,00000000,0220,0007896000000)
   + 6.325,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 6.325,00 Kč


Hlasování: 6-0-0





	877/26 RM 15
16/26
Dohoda o vytvoření pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA –VZ 13/2015



Rada města


schvaluje

a)
zřízení 4 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství “ na dobu určitou od 1.12.2015 do 30.11.2016 na Městské části Opava-Podvihov

b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-13/2015 z projektu CZ.03.1.8.0.15_121.04775 Nové pracovní příležitosti – VPP sml. MMOPP00CX3XJ uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  746 26  Opava,              IČ  00300535,  zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, zastoupený Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1,       IČ 72496991, ředitelkou kontaktního pracoviště Ing.Jarmilou Mateřankovou


Hlasování: 6-0-0



	878/26 RM 15
17/26
Majetkové záležitosti


Rada města


schvaluje

a)
záměr prodeje podílu o velikosti 2399/10000 pozemku parc.č. 2444 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje podílu o velikosti 1997/10000 pozemku parc.č. 332 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 290/1 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 405/47 – orná půda, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

e)
záměr prodeje částí 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 upraveného zákresu ve snímku z katastrální mapy


Hlasování: 8-1-0

f)
upravený záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2348/1 – trvalý travní porost, parc.č. 2349/9 – trvalý travní porost, parc.č. 2349/10 – ostatní plocha, parc.č. 2349/11 – orná půda, parc.č. 2370/2 – orná půda, parc.č. 2349/1 – orná půda a parc.č. 2370/20 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle upraveného zákresu ve snímku z katastrální mapy


Hlasování: 7-0-2

g)
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2303/4 – lesní pozemek, parc.č. 2303/3 
- zahrada, parc.č. 2301/3 – zahrada, vše k.ú. Kateřinky u Opavy a části pozemku parc.č. 152/5 – ostatní plocha, k.ú. Palhanec, dle zákresu ve snímku katastrální mapy
	878/26 RM 15
17/26
h)

záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2301/3 - zahrada, parc.č. 2301/2 – vodní plocha, parc.č. 2303/4 – lesní pozemek, parc.č. 2303/3 – zahrada a parc.č. 2301/1 – ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy a částí pozemků parc.č. 152/5 a parc.č. 152/4, oba ostatní plocha, k.ú. Palhanec, dle zákresu ve snímku z katastrální mapy

i)
záměr prodeje pozemků parc.č. st. 2845, st. 2840, st. 2850, st. 2788, st. 2789, st. 1939, st. 2648, st. 2774, st. 2773, st. 2332, st. 2783, st. 2776, st. 2810, 
st. 2770, st. 2769, st. 2764, st. 2765, st. 2753, st. 2474, st. 2858, st. 1916,  
– vše zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy a parc.č. 152/16 
–  zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Palhanec


2.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 247/2 - zastavěná plocha 
a nádvoří, vše  k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/105 - zastavěná plocha 
a nádvoří, vše  k.ú. Opava - Předměstí

3.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/63 - zastavěná plocha 
a nádvoří, vše  k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/71 - zastavěná plocha 
a nádvoří, vše  k.ú. Opava - Předměstí

4.
schvaluje


záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 582/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava-Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 



Hlasování: 9-0-0





	879/26 RM 15
18/26
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, (MMOPP00FM6AP) 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 2771/117, 702 18 Ostrava IČ 70890692 pro umístění  podzemního vedení teplovodních rozvodů do pozemků parc.č. 2986/7, 2290/86 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "Úpravy systému vytápění areálu Slezské nemocnice v Opavě“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
1.000,00 Kč + DPH v platné výši
879/26 RM 15
18/26
b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FGE7Q) 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 Profiprojekt, s.r.o. se sídlem Collo–louky 126, Místek, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 27779319, zastoupenou Petrem Obdržálkem, jednatelem pro umístění  podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2330/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, Do Polí, parc.č. 995, Kern, rozš. kNN, č. stavby 
IV-12-8011008“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM603) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. 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.  103/2, 103/4, 316/1, 587 v k.ú. Opava - Město pro zrealizovanou stavbu “REKO MS Opava, ul. Solná“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 29.100,00 Kč + DPH


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 8800077081/2/VB/P, (MMOPP00FM669) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. 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 Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje PZ – Morava sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ – Morava sever a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 70218 Ostrava, IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 70223 Ostrava, IČ 00095711, zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace pro umístění  podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 1827, 1843/1, 2759/43, 2759/44, 2759/45 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká – III. etapa“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH




e)
návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. 318/1508/15/Gř, (MMOPP00EOCVD) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města pro umístění  podzemního vedení veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 3239/19 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 a I/56, Spojka S1 v Opavě“ SO 454 – VO okružní křižovatky na ul. Hlučínské“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 6-0-0






	880/26 RM 15
19/26
Prodej splaškové kanalizace na ul. Bílovecká


Rada města


schvaluje

a) 
návrh kupní smlouvy č. 351/KS/OP/K/2015 (MMOPP00FM5LD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva týkající se prodeje splaškové kanalizace z potrubí PP o profilu DN 300 v délce 75,50m uložené v pozemcích parc.č. 3205/112, 2759/19, 3205/11, 2759/18 v katastrálním území Kylešovice v rámci stavby „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace, 2. etapa – část stoky G-2 šachty Š5 po šachtu Š4a“ za jednorázovou úplatu ve výši 170.000,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města 

b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM5M8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva pro umístění podzemního vedení splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 2759/19 v k.ú.  Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace, 2. etapa – část stoky G-2 šachty Š5 po šachtu Š4a“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 100,00 Kč + DPH 

c) 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FM5KI) 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 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, Přívoz, 702 23 Ostrava IČ 00095711 zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace pro umístění podzemního vedení splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 2759/18 v k.ú.  Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace, 2. etapa – část stoky G-2 šachty Š5 po šachtu Š4a“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-0   

	881/26 RM 15
20/26
Dodatek č. 24 ke smlouvě o správě a údržbě s TSO s.r.o.


Rada města


schvaluje


dodatek č. 24  (MMOPP00FGE8L) 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 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 


Hlasování: 6-0-0



	882/26 RM 15
21/26
Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla


Rada města


schvaluje


dohodu  o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla, (MMOPP00FGE6V) 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. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu na pozemcích parc.č. 2960 a 146/1 v k.ú.  Opava - Předměstí ve stávající trase v rámci stavby "Opava, ul. Olomoucká – rekonstrukce vodovodního řadu“  to je ve vzdálenosti vnějšího líce potrubí menší než 0,5m od hrany obrubníků s tím, že v případě nutnosti opravy či výměny předmětných obrubníků nebudou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. požadovat jejich vymístění mimo zákonem stanovené ochranné pásmo vodovodu


Hlasování: 6-0-0


	883/26 RM 15
22/26
Demolice přístřešku a garáže


Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00EIPJO), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a DAV,a.s. se sídlem Zengrova 510/19, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 00575381, zastoupenou Petrem Kašovským, místopředsedou představenstva



Hlasování: 6-0-0

	884/26 RM 15
23/26
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávky čisticích prostředků a hygienických potřeb pro Statutární město Opava na období 2 let“ – výsledek výběrového řízení + rámcová smlouva



Rada města


schvaluje


	

výsledné pořadí nabídek:

	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25910027

FROS ZPS s.r.o., Těšínská 1023/29, Opava, Předměstí, IČ: 26803291

	884/26 RM 15
23/26
b)

výběr nabídky uchazeče FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309,
738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25910027, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou


c)
rámcovou smlouvu, (MMOPP009KQB8), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., se sídlem Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek,
IČ: 25910027, zastoupenou panem Kamilem Frantíkem, jednatelem společnosti


Hlasování: 6-0-0



	885/26 RM 15
24/26
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 35/2015/PRI – „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“



Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGO4Q) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, zastoupenou 
Ing. Janem Jelínkem, specialistou výrobního ředitele provozu Ostrava DDS 
a Ing. Pavlem Mertou, vedoucím nabídkového týmu

	cena díla dle smlouvy				    6.914.084,00 Kč

změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                     -  231.214,00 Kč
celková cena					    6.682.870,00 Kč
DPH 21%						    1.403.402,70 Kč
	nová cena celkem s DPH				    8.086.272,70 Kč


pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 6-0-0

	886/26 RM 15
25/26
Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu


Rada města


schvaluje


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, umístěných 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
	886/26 RM 15
25/26


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, 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 – vše zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město
(jedná se o nebytové prostory umístěné v budově Zimního stadionu v Opavě)


Hlasování: 6-0-0


	887/26 RM 15
26/26
Dodatek č. 2 ke smlouvě s pojišťovacím makléřem


Rada města


schvaluje


dodatek č.2 (MMOPP00FG9TN) ke smlouvě, (MMOPP00C7R55) ze dne 17.09.2012, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností SATUM CZECH s.r.o. se sídlem Porážková 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, zastoupenou Ing. Romanem Horváthem, jednatelem


Hlasování: 6-0-0


	888/26 RM 15
27/26
Návrh smlouvy o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“



Rada města


schvaluje


návrh smlouvy, (MMOPP00BB3LM), 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, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje pro předložení zastupitelstvu města.


Hlasování: 6-0-0


	889/26 RM 15
28/26
Dohoda o vytvoření pracovní příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA –VZ 15/2015 MČ Suché Lazce



Rada města


schvaluje

	

zřízení 1 pracovní místa „uklízeč veřejných prostranství “ na dobu určitou od 1.12.2015 do 30.11.2016 na Městské části Opava-Suché Lazce  
	889/26 RM 15
28/26
b)

dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-15/2015 z projektu CZ.03.1.8.0.15_121.04775 Nové pracovní příležitosti – VPP sml. MMOPP00CX3YE uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  746 26  Opava,   IČ  00300535,  zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, zastoupený Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, ředitelkou kontaktního pracoviště Ing.Jarmilou Mateřankovou


Hlasování: 6-0-0


	890/26 RM 15
29/26

Rozpočtová opatření 2015

Rada města


schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2015/314


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



MŠ Vaníčkova - fa MMOPP00FH4KI-daň, fa MMOPP00FFUY8-základ daně)





ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007693000000)
+ 603.093,52 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007693000000)
+ 35.475,97 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



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




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 1.496.158,17 Kč


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



MŠ Vaníčkova - fa MMOPP00FH4KI-daň, fa MMOPP00FFUY8-základ daně)





MŠ Vaníčkova (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3111,6121,00000024,0220,0007693000000)
- 2.134.727,66 Kč








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




(3111,6121,54515835,0220,0007693000000)
+ 603.093,52 Kč








- kryto dotací ze SFŽP (5% uznatelných výdajů)




(3111,6121,54190877,0220,0007693000000)
+ 35.475,97 Kč








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




(3111,6121,54100120,0220,0007693000000)
+ 70.952,45 Kč





	890/26 RM 15
29/26



- vlastní zdroje SMO - (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč) (neuznatelné výdaje)
+ 1.425.205,72 Kč



(3111,6121,00000120,0220,0007693000000)








ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 2.134.727,66 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/315



ZŠ Edvarda Beneše (fa MMOPP00FKXW4 - základ daně; MMOPP00FIGFI - základ daně)




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007741000000)
+ 2.349.233,52 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007741000000)
+ 138.190,20 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



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




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 6.158.380,48 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ZŠ Edvarda Beneše (fa MMOPP00FKXW4 - základ daně; MMOPP00FIGFI - základ daně)




ZŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3113,6121,00000024,0220,0007741000000)
- 8.645.804,20 Kč








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




(3113,6121,54515835,0220,0007741000000)
+ 2.349.233,52 Kč








- kryto dotací ze SFŽP (5% uznatelných výdajů)




(3113,6121,54190877,0220,0007741000000)
+ 138.190,20 Kč








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




(3113,6121,54100120,0220,0007741000000)
+ 276.380,48 Kč








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




(3113,6121,00000120,0220,0007741000000)
+ 5.882.000,00 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 8.645.804,20 Kč





	890/26 RM 15
29/26

c)
Rozpočtové opatření č. 2015/316


ve výdajích – odbor školství



neinvestiční příspěvek -  účelově vázaný




ZŠ Riegrova – příspěvek na platy




(3113,5331,00000000,0030,0001002000030)
+ 2.092,00 Kč








nákup ostatních služeb - BESIP




(2223,5169,00000000,0030,0001078000000)
- 2.092,00 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2015/317


ve výdajích – odbor životního prostředí



obecně prospěšné práce




nákup ostatních služeb




(3745,5169,000000000,0130,0002520000000)
     5.045,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




obecně prospěšné práce




nákup ostatních služeb




(3639,5169,000000000,0051,0002520000000)
   - 5.045,00 Kč

e)
Rozpočtové opatření č. 2015/318


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



(faktura MMOPP00FFVPA – základ daně – uznatelné výdaje 4.528.068,77 Kč a neuznatelné výdaje 1.396.610,96 Kč)




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515835,0020,0007740000000)
+ 3.848.858,45 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0007740000000)
+ 226.403,43 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



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




(6409,5901,00000120,00020,0009965000000)
- 1.849.417,85 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



(faktura MMOPP00FFVPA – základ daně – uznatelné výdaje 4.528.068,77 Kč a neuznatelné výdaje 1.396.610,96 Kč)









ZŠ Kylešovice – U Hřiště (zateplení + výměna oken)




- předfinancováno z úvěru




(3113,6121,00000024,0220,0007740000000)
- 5.924.679,73 Kč








- kryto dotací z Fondu soudržnosti




(3113,6121,54515835,0220,0007740000000)
+ 3.848.858,45 Kč





	890/26 RM 15
29/26



- kryto dotací ze SFŽP




(3113,6121,54190877,0220,0007740000000)
+ 226.403,43 Kč








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




(3113,6121,54100120,0220,0007740000000)
+ 452.806,89 Kč








- neuznatelné výdaje – nad rámec dotace (rezerva na splátky úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)




(3113,6121,00000120,0220,0007740000000)
+ 1.396.610,96 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 5.924.679,73 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2015/319


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4123,38588005,0020,0000000000019)
+ 354.558,67 Kč



investiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4223,38588505,0020,0000000000019)
+ 338.911,30 Kč







ve výdajích – odbor školství



ZŠ Englišova – projekt „Modernizace přírodovědné učebny“




účelový neinvestiční příspěvek na provoz




(3113,5336,38588005,0030,0001002000019)
+ 354.558,67 Kč








účelový investiční příspěvek na provoz




(3113,6356,38588505,0030,0001002000019)
+ 338.911,30 Kč


Hlasování: 6-0-0


	891/26 RM 15
30/26
Dotace ostatní 


Rada města


odročuje


projednání materiálu „Dotace ostatní“ na příští jednání Rady SMO dne 2.12.2015


Hlasování: 6-0-0




	892/26 RM 15
31/26
Schválení smluv


Rada města


schvaluje

	

smlouvu, MMOPP00CX3WO, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a SK Sportino z.s. se sídlem Šafaříkova 1221/3, 746 01 Opava, IČ 03757218, zastoupeným Ing. Zuzanou Matuškovou, předsedkyní, na podporu celoroční činnosti klubu, ve výši 10.000,00 Kč

	

smlouvu, MMOPP00CX3UY, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a MgA. Martinou Minařík Pavelkovou bytem Opava, na náklady související s pilotní akcí FreiPlatz – opavská klubová noc, ve výši 30.000,00 Kč

	

Rozpočtové opatření č. 2015/320


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 40.000,00 Kč








SK Sportino Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000363000000)
  + 10.000,00 Kč








MgA. Martina Minařík Pavelková




(3319,5212,00000000,0020,0000208000000)
   + 30.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-0

	893/26 RM 15
32/26
Smlouva o poskytnutí služeb v rámci projektu „Kompostuj.cz – informační podpora občanů“



Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00FGYUN), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a sdružením EKODOMOV, z.s. se sídlem V Podbabě 2602/29B, 160 00 Praha 6, IČ 26664488, zastoupeným Tomášem Hodkem, předsedou


Hlasování: 6-0-0

	894/26 RM 15
33/26
Smlouvy o nájmu, záměr pronájmu 


Rada města


odročuje


projednání materiálu „Smlouvy o nájmu, záměr pronájmu“ na příští jednání Rady SMO dne 2.12.2015


Hlasování: 6-0-0

	895/26 RM 15
34/26
Smlouva o výpůjčce – Multifunkční sportovní areál v Opavě



Rada města


schvaluje


smlouvu o výpůjčce Multifunkčního sportovního areálu v Opavě,                       PID: MMOPP009XG71, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským fotbalovým klubem Opava – mládež, občanské sdružení, se sídlem Lípová 105/2, 746 01 Opava – Předměstí,           IČ 22883304, zastoupeným Aloisem Grussmannem, předsedou spolku (na adrese Lípová 105/2, Opava) 


Hlasování: 6-0-0

	896/26 RM 15
35/26
Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21  a o činnosti v projektu Zdravé město za rok 2014, Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2015



Rada města

1.
bere na vědomí


Hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Opava za rok 2014

2.
schvaluje



Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2015


Hlasování: 6-0-0

	897/26 RM 15
36/26

Kupní smlouva – dodávka nového osobního automobilu značky Škoda

Rada města


schvaluje


Kupní smlouvu (MMOPP00BCXV1), mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a ADIV, spol. s r. o.  se sídlem Olbrichova 632/5, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13642391, zastoupena 
Ing. Vladimírem Schreierem, jednatelem společnosti. Společnost zastupuje na základě plné moci ze den 16. 11. 2015 Martin Horák 


Hlasování: 6-0-0

	898/26 RM 15
37/26
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO


Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 6-0-0

	899/26 RM 15
38/26
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí – příští RMO


Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 04. 11. 2015
do 19. 11. 2015


Hlasování: 6-0-0


	900/26 RM 15
42/26
Rozpočet města Opavy na rok 2016, rozpočtový výhled 2017-2018


Rada města

1.
schvaluje



upravený návrh rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2016 uvedeného v příloze č.1 

2.
schvaluje



rozpočtový výhled na roky 2017–2018 uvedeného v příloze č. 5


3.
doporučuje Zastupitelstvu SMO udělit



kompetence radě města a odboru finančnímu a rozpočtovému k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst.2.,písm.a) zákona č.128/2000Sb., o obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle návrhu rozpočtu na rok 2016 v rozsahu:


a)
všechna rozpočtová opatření, týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), z Úřadu regionálních rad soudržnosti (ÚRR) a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčil jinak

b)
ostatní rozpočtová opatření, zvyšující nebo snižující schválený rozpočet do úhrnné výše 10-ti% celkové schválené částky rozpočtu. Do tohoto finančního objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu schválených položek, např. z položek „rezervních“ do jednotlivých akcí nebo jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou


4.
doporučuje zmocnit


vedoucího odboru finančního a rozpočtového a vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět rozpočtová opatření v souvislosti s finančním vypořádáním za rok 2015 v případech, kdy finanční prostředky jsou rezervovány v rozpočtu na rok 2015, ale výdej za ně se uskuteční v roce 2016, případně později


5.
ukládá


primátorovi města předložit tento materiál na zasedání ZMO dne 14.12.2015
zodpovídá: primátor
Termín: 27.11.2015


pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 6-0-0

	901/26 RM 15
43/26
Záměr zadání analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb poskytovaných na území města Opavy jako podkladu pro zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2017 – 2019 Slezské univerzitě v Opavě



Rada města


schvaluje


záměr zadání analýzy potřeb v oblasti sociálních služeb poskytovaných na území města Opavy jako podkladu pro zpracování Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2017 – 2019 Slezské univerzitě v Opavě


Hlasování: 6-0-0


	902/26 RM 15
44/26
Dodatek č. 17 ke smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku, záměr pronájmu



Rada města


schvaluje

a)
dodatek č. 17 (MMOPP00FG9UI) ke Smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku, (MMOPP0028HRE) ze dne 05.05.2015 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 se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti


b)
záměr pronájmu budovy  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která 
je součástí pozemku parc. č. 2133/5, pozemku parc. č. 2133/5, pozemku 
parc. č. 2133/6, pozemku parc. č. 2133/7, vše v katastrálním území Opava – Předměstí, vše zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí 
(areál Městského koupaliště v Opavě)


Hlasování: 6-0-0



	903/26 RM 15
45/26
Majetek ve správě TSO s.r.o. – výpověď smlouvy o nájmu nebytových prostor (Zimní stadion v Opavě)



Rada města

1.
schvaluje


Výpověď (MMOPP00FG9VD) Smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení (MMOPP004UV29), uzavřené mezi Statutární městem Opavou jako pronajímatelem a společností HC SLEZAN OPAVA a.s. jakožto nájemcem 7. 11. 2008, ve znění jejích dodatků (dále také jen „Smlouva“)




	903/26 RM 15
45/26


2.
ukládá 


primátorovi města učinit vše pro to, aby výpověď Smlouvy dle bodu 1 tohoto usnesení byla doručena společnosti HC SLEZAN OPAVA a.s. do konce listopadu roku 2015 (nedojde-li dříve k uzavření Dohody o ukončení Smlouvy dle bodu 3 tohoto usnesení) 


3.
schvaluje


Dohodu o ukončení (MMOPP00FG9W8) Smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení (MMOPP004UV29), uzavřené mezi Statutární městem Opavou jako pronajímatelem a společností HC SLEZAN OPAVA a.s. jakožto nájemcem 7. 11. 2008, ve znění jejích dodatků, a to pro případ, že společnost HC SLEZAN OPAVA a.s. bude ochotna Smlouvu dohodou ukončit k dřívějšímu dni, než skončí nájem uplynutím výpovědní doby v důsledku výpovědi dle bodu 1 tohoto usnesení 


4.
uděluje primátorovi


právo změnit den, ke kterému nájem založený Smlouvou dle Dohody o ukončení Smlouvy dle bodu 3 tohoto usnesení skončí, a to s těmito omezeními: 
- tímto dnem může být jen určitý den v období od 1. 12. 2015 do 31. 12. 2015 
- tento den musí být určen tak, aby co nejlépe vyhovoval Statutárnímu městu Opava 
a Statutárním městem Opavou založené společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., která se má dle předpokladů stát novým nájemcem předmětu nájmu vymezeného ve Smlouvě 


5.
ukládá 


primátorovi města pokusit se uzavřít se společností HC SLEZAN OPAVA a.s. Dohodu o ukončení Smlouvy dle bodu 3, popř. 4 tohoto usnesení 



Hlasování: 6-0-0


	904/26 RM 15
46/26
Souhlas s umístěním sídla obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.



Rada města


schvaluje


přiložené prohlášení o umístění sídla obchodní společnosti Hokejový klub Opava s.r.o  na adresu Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01 Opava



Hlasování: 6-0-0









TISKOVÁ OPRAVA

Opraven text usnesení v materiálu č. 27/25 z 25. schůze RMO (zdůvodnění v materiálu č. 39/26 – chybné uvedení IČ u společnosti ista Česká republika s.r.o.)
Nový text usnesení po opravě (pod původním číslem usnesení):

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: 61056758


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 THERM spol. 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








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


