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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 27. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 21.11.2011


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 21.11.2011 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. Marie Vavrečková
Ing. Lenka Grigarová
Bc. Eva Balarinová, DiS.
Ing. Jana Onderková
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Hosté
MVDr. Stanislav Kubesa






































787/27 RM 11
bod 1/27
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/105-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Janu Drozdovi na dobu neurčitou 
za 700,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 832/11)


b)
pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/24-zast.pl. a nádvoří o výměře 23 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Jindřichu Kudlovi na dobu neurčitou 
za 805,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 832/11)
 

c)
pronájem části pozemku parc.č. 604-ost.pl. na polohopisném zaměření značený písm.“a“ a části pozemku parc.č. 606/1 na polohopisném zaměření značený písm. „b“ o celkové výměře 107 m2 k.ú. Jaktař společnosti U plus U spol. s r.o. na dobu neurčitou za 16.500,00 Kč tj. 150,00 Kč/m2/rok 
za účelem využití pozemků jako parkoviště (zveřejněno č. 1221/9, 2104/9)

d)
dodatek č.1 (MMOPP00AD67Q) k Nájemní smlouvě uzavřené mezi Statutárním městem Opava se sídlem Opava. Horní náměstí 69, 
PSČ 746 26 zastoupené primátorem Ing. Zbyňkem Stanjurou, 
IČ: 00300535 - jako pronajímatel a Českým zahrádkářským svazem, základní organizace „Stará silnice“ , „Stará silnice 17“ Opava, zastoupen předsedkyní paní Marii Hartošovou, IČ 68941731– jako nájemce ze dne 31.3.2005

e)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 744/3-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí 

f)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/2 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/22-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

g)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/4 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/5-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

h)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/2 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/17-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

i)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/4 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/9-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

j)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/4 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/10-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy 

k)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/4 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/14-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

l)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/4 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/13-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy

m)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/2 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/20-ost.pl. k.ú. Kateřinky u Opavy


n)
ponechání původního  nájmu za pozemek parc.č. 938-zahrada k.ú. Jaktař



2. 
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemků pod garážemi parc.č. 2373/523-zast.pl. a nádvoří a parc.č. 2373/478-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/37-zast.pl. a nádvoří
k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1096-zast.pl. a nádvoří
k.ú. Kateřinky u Opavy
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3.
neschvaluje


a)
záměr pronájmu rybníku parc.č. 2537/2-vodní pl. k.ú. Kylešovice

b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2790-ost.pl. k.ú.Kateřinky u Opavy




 4.
schvaluje


a)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 260/3-ost.pl./ost.komunikace dle zákresu na snímku katastrální mapy o výměře 1102 m2 
 



b)
záměr pronájmu  pozemku parc.č. 256/2-zast.pl. a nádvoří    
  


c)
záměr pronájmu  pozemku parc.č. 256/1-ost.pl./ost.komunikace,    
v případě, že Statutární město Opava nabude vlastnické právo k tomuto pozemku


d)
záměr pronájmu  pozemku parc.č. 260/2-zast.pl. a nádvoří,    
v případě, že Statutární město Opava nabude vlastnické právo k tomuto pozemku


e)
záměr prodloužení pronájmu pozemků:
-  parc.č. 239/1-ost. pl.  
-  parc.č. 239/2-ost. pl.  
-  parc.č. 239/3-zast. pl. a nádvoří  
-  parc.č. 243/1-zast. pl. a nádvoří  
-  parc.č. 243/4-ostatní plocha  
-  část pozemku parc.č. 260/3-ost.pl./ost. komunikace o výměře 1750 m2    
-  parc.č. 271/1-zast.pl. a nádvoří  
-  parc.č. 271/2-zast.pl. a nádvoří  
-  parc.č. 597-ost.pl.  

 
 -  část pozemku parc.č. 596-ost.pl., označená v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 318-135/2006 ze dne 13.7.2006 novým parc.č. 596/2, o výměře 263 m2. Geometrický plán je zveřejněn jako příloha tohoto záměru



všechny pozemky jsou včetně jejich veškerých součástí s příslušenství a všechny se nacházejí v k.ú. Opava-Město, obec Opava


 


5.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č.260/3-ost.pl./ost.komunikace 
 


b)
záměr prodeje  pozemku parc.č. 256/2-zast.pl. a nádvoří    
 


c)
záměr prodeje  pozemku parc.č. 256/1-ost.pl./ost.komunikace,    
 v případě, že Statutární město Opava nabude vlastnické právo k tomuto pozemku


d)
záměr prodeje  pozemku parc.č. 260/2-zast.pl. a nádvoří,    
v případě, že Statutární město Opava nabude vlastnické právo k tomuto pozemku


e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 239/1-ost.pl.  

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 239/2-ost.pl.  

g)
záměr prodeje pozemku parc.č. 239/3-zast.pl. a nádvoří  

h)
záměr prodeje pozemku parc.č. 243/1-zast.pl. a nádvoří  
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i)
záměr prodeje pozemku parc.č. 243/4-ost.pl.  

j)
záměr prodeje pozemku parc.č. 271/1-zast.pl. a nádvoří k 

k)
záměr prodeje pozemku parc.č. 271/2-zast.pl. a nádvoří   

l)
záměr prodeje pozemku parc.č. 597-ost.pl.  

m)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 596-ost.pl., označená v geometrickém plánu pro rozdělení pozemku a změnu hranice pozemku č. 318-135/2006 ze dne 13.7.2006 novým parc.č. 596/2, o výměře 263 m2. Geometrický plán je zveřejněn jako příloha tohoto záměru



všechny pozemky jsou včetně jejich  veškerých součástí a příslušenství       a všechny se nacházejí v k.ú. Opava-Město, obec Opava





6.
schvaluje

a)
záměr prodeje budovy bez č.p./č.e.- jiná stavba – umístěná na pozemku parc.č. 239/3 

b)
záměr prodeje budovy č.p. 183-objekt občanské vybavenosti – umístěná na pozemku parc.č. 271/1  

c)
záměr prodeje budovy bez č.p./č.e. – objekt technické vybavenosti – umístěná na pozemku parc.č. 271/2   


všechny budovy jsou včetně jejich  veškerých součástí a příslušenství a všechny se nacházejí v k.ú. Opava-Město, obec Opava, část obce Město




788/27 RM 11
bod 2/27
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje návrhy na prodej pozemků včetně kupních smluv


a)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/19-ost.pl. o výměře 28 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy paní Hannelore Špiclové za cenu sjednanou dohodou 20.160,00 Kč 
tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 692/11)


b)
prodej  pozemku parc.č. 3277-ost.pl. o výměře 52 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy paní Beátě Jaškové a paní Markétě Jaškové za cenu sjednanou dohodou 37.440,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 483/11)

c)
prodej části pozemku parc.č. 707/1 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 707/3-ost.pl. o výměře 89 m2 k.ú. Komárov u Opavy paní Petře Gracové za cenu sjednanou dohodou 35.600,00 Kč 
tj. 400,00,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1202/10)



pro předložení zastupitelstvu města


 2. 
schvaluje


bezúplatný převod části pozemku parcela  369/1 ostatní plocha o výměře 84 m2 v k.ú. Vávrovice, která byla Geometrickým plánem č. 459-145/2011 ze dne 2.8.2011 oddělena z pozemku parcela číslo 369/1 ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1323 m2, zapsaném na listu vlastnictví 60000 pro
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katastrální území Vávrovice, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava s těmito závazky, které budou uvedeny v čl. III smlouvy 
o bezúplatném převodu  nemovitosti s omezujícími podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku II. této smlouvy řádně pečovat, užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst.2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost   využívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve prospěch  třetí osobě.  Toto omezení se sjednává na dobu 10 let   od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.


	V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě 
v této výši ceny:

     a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl.II, nebo její část na třetí osobu zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
   b)  v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl.II, odst.2, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným  účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit  i opakovaně a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.

3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení    smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.

4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III. 
odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 

6. Nabyvatel je povinen vždy k 31.1. následujícího  roku  předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejném zájmu (viz čl. II, odst.2) za rok předcházející tj.zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou  dobu stanovenou v čl. III, odst.1


pro předložení zastupitelstvu města
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3. 
neschvaluje

 
návrh na záměr prodeje pozemků parc.č. 2537/1-ost.pl./neplodná půda       a parc.č. 2537/2-vodní pl./vodní nádrž umělá k.ú. Kylešovice

pro předložení zastupitelstvu města



789/27 RM 11
bod 3/27
Odměňování úspěšných žáků a podpora Klubu nadaných dětí

Rada města


1.
doporučuje



zastupitelstvu města zrušit poskytování Stipendií Statutárního města Opavy, která byla schválena dne 15.04.2008 Zastupitelstvem statutárního města Opavy usnesením č. 220/11 ZM 08, a to s účinností od 01.01.2012 pro předložení zastupitelstvu města


2.
schvaluje

a)
navýšení provozního prostředku Základní školy Opava, Englišova 82 –příspěvková organizace na provoz dvou Klubů nadaných dětí při Mense ČR v hodnotě 100.000,00 Kč z rozpočtu odboru školství 


b)
podporování vědomostních a dovednostních  soutěží žáků základních škol zřizovaných SMO do výše 100.000,00 Kč z rozpočtu odboru školství 




790/27 RM 11
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Zápis dětí do 1. tříd opavských základních škol

Rada města



bere na vědomí


informaci k zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2012/2013



791/27 RM 11
bod 5/27
Zřízení Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace a schválení její Zřizovací listiny


Rada města



odročuje



projednání bodu „Zřízení Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace a schválení její Zřizovací listiny“


792/27 RM 11
bod 6/27
Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2012

Rada města



schvaluje



projektový záměr „Podpora terénní práce v Opavě pro rok 2012“ a finanční spoluúčast tohoto záměru ve výši 290.700,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města




793/27 RM 11
bod 7/27
Priority a směřování zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy v letech 2011 – 2014



Rada města



schvaluje



předložený dokument „Priority a směřování zahraniční spolupráce Statutárního města Opavy v letech 2011 – 2014“ pro předložení zastupitelstvu města



794/27 RM 11
bod 8/27
Obecně závazná vyhláška č. X/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2010, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  


Rada města



schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. X/2011, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 9/2010, o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu      pro předložení zastupitelstvu města



795/27 RM 11
bod 9/27
Zásady pro stanovení výše platů, příplatků  a odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných SMO

Rada města



schvaluje



Zásady pro stanovení výše platů, příplatků a odměn ředitelů příspěvkových organizací zřizovaných Statutárním městem Opava s  účinností 
od 1.12.2011 



796/27 RM 11
bod 10/27
Obdarování držitelů Zlatého kříže I., II. a III. stupně a Zlaté plakety             prof. MUDr. Jana Janského


Rada města



schvaluje



přidělení odměn ve výši 3.000,00 Kč držitelům Zlatého kříže I. a II. stupně, 2.000,00 Kč držitelům Zlatého kříže II. stupně a 1.000,00 Kč držitelům Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského dle přiloženého seznamu                       za bezpříspěvkové dárcovství krve 




797/27 RM 11
bod 11/27
Rámcové smlouvy dle Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00A9YER, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Sdružením       pro umění a výchovu TALENT se sídlem Matrosovova 743/11, 709 00 Ostrava, IČ 26586576, zastoupeným MgA. Jaromírem Návratem, předsedou

b)
smlouvu MMOPP00A9YOD, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Maticí slezskou se sídlem Matiční 2a, 746 01 Opava, IČ 00534366, zastoupenou               Ing. Vlastimilem Kočvarou, předsedou

c)
smlouvu MMOPP00A9YP8, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Distribucí FB, s.r.o. se sídlem Sibiřská 891/101, 621 00 Brno 21, IČ 28320123, zastoupenou Ing. Petrem Obermannem, jednatelem

d)
smlouvu MMOPP00A9YST, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města    a LUKY Květiny – parkhotel s.r.o. se sídlem Wolkerova 1664/58a, 747 05 Opava – Kateřinky,     IČ 27763994, zastoupenou Luďkem Kyjovským, jednatelem

e)
smlouvu MMOPP00A9YVE, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Radimem Mohylou s místem podnikání Sokola Tůmy 1271, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí,        IČ 61582476

f)
smlouvu MMOPP00BVBAD, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Alešem Orlíkem s místem podnikání Vodárenská 2901/6A, 747 07 Opava, IČ: 63302454

g)
smlouvu MMOPP00BVBB8, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Agenturou API s.r.o. se sídlem Štítného 327/7, 709 00 Ostrava 9, IČ 25844091, zastoupenou Ing. Alešem Pavlíkem, jednatelem
797/27 RM 11
bod 11/27
h)
smlouvu MMOPP00BVBC3, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Turistickými známkami s.r.o. se sídlem Opavská 169/12, 793 42 Rýmařov – Janovice,     IČ 25824449, zastoupenou Ladislavem Šínem, jednatelem

i)
smlouvu MMOPP00BVBET, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Technickými službami Opava s.r.o se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava,               IČ 64618188, zastoupenou Alešem Žižlavským, jednatelem

j)
smlouvu MMOPP00BVBFO, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Dagmar Hlubučkovou s místem podnikání nám. Slezského odboje 7, 746 01 Opava, IČ 42047854 

k)
smlouvu MMOPP00BVBGJ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a RNDr. Karlem Hozou s místem podnikání U Studánky 139/22, 170 00 Praha 7, IČ 18907130

l)
smlouvu MMOPP00BVBHE, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Žižlavským s místem podnikání Krnovská 28/45, 746 01 Opava, IČ 65518161

m)
smlouvu MMOPP00BVBJ4, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Agenturou TES, s.r.o. se sídlem Sokolská 1605/66, 120 00 Praha 2, IČ 26465884, zastoupenou Vladislavou Mackovou, jednatelkou 

n)
smlouvu MMOPP00BVBLU, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Feikusem s místem podnikání Puškinova 1627/12, 746 01 Opava,                IČ 44906315

o)
smlouvu MMOPP00BVBMP, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Střediskem volného času Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Jaselská 4, 746 01 Opava, IČ 72071397, zastoupenou Jaroslavou Polákovou, ředitelkou

p)
smlouvu MMOPP00BVBOF, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Ing. Daliborem Gregorem s místem podnikání nám. Slezského odboje 2286/10, 746 01 Opava, IČ 40301371

q)
smlouvu MMOPP00BVBX6, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Iberia Trade s.r.o. se sídlem Pekařská 99/11, 746 01 Opava, IČ 25823655, zastoupenou Ing. Josefem Šimečkem, jednatelem

r)
smlouvu MMOPP00BVBZW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Pouba Travel s.r.o. se sídlem nám. Republiky 450/17, 746 01 Opava, IČ 64618846, zastoupenou Ing. Miloslavem Poubou, jednatelem

s)
smlouvu MMOPP00BVC1F, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města   a Remark reality & marketing s.r.o. se sídlem Masařská č.p. 323/6, 746 01 Opava, IČ 25898469, zastoupenou PaedDr. Břetislavem Smičkou, jednatelem


798/27 RM 11
bod 12/27
Přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací působících v oblasti kultury



Rada města


1.
schvaluje


a)
přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruče za období od 01.01.2011 do 31.12.2011 ve výši dle důvodové zprávy


b)
přiznání odměny ředitelce Opavské kulturní organizace za období             od 01.05.2011 do 31.12.2011 ve výši dle důvodové zprávy


2.
nepřijala usnesení 


k přiznání odměny řediteli Slezského divadla Opava za období od 01.01.2011 do 31.12.2011 ve výši dle důvodové zprávy




799/27 RM 11
bod 13/27
Přijetí OZV o zrušení OZV č. 02/2004 o oceněních a poctách SMO a přijetí Zásad ocenění a poct SMO



Rada města


1.
schvaluje



Obecně závaznou vyhlášku č. X/2011 o zrušení OZV č. 02/2004 o oceněních    a poctách Statutárního města Opavy pro předložení zastupitelstvu města


2.
schvaluje
 


Zásady ocenění a poct Statutárního města Opavy pro předložení zastupitelstvu města


800/27 RM 11
bod 14/27
Dodatek č.1 Smlouvy o výpůjčce movitých věcí

Rada města



schvaluje



dodatek č.1 ke smlouvě o výpůjčce MMOPP00A9YLS mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským divadlem Opava, Horní náměstí 13, 746 69 Opava,                     IČ 00100552, zastoupeným Ing. Jindřichem Paskerem, ředitelem 



801/27 RM 11
bod 15/27
Dodatek č. 2 ke Zřizovací listině Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace



Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 MMOPP00A9YMN ke Zřizovací listině Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace ze dne 15. 9. 2009
  


802/27 RM 11
bod 16/27
Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Rada města



schvaluje



upravený návrh obecně závazné vyhlášky č. X/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství s účinností patnáctý den po dni vyvěšení pro předložení zastupitelstvu města



803/27 RM 11
bod 17/27
Dohoda o ukončení spolupráce

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP0032LHP), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným         prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava,              IČ 47813059, zastoupenou prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, CSc., rektorem 




804/27 RM 11
bod 18/27
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – cyklostezka Jakartovice-Opava 


Rada města



schvaluje



dodatek č. 5 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D7BYR) ze dne 11.12.2006 mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava,   se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem na projekt „Projektová dokumentace cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava“



805/27 RM 11
bod 19/27
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – cyklostezka Hradec nad Moravicí-Opava (státní hranice)


Rada města



schvaluje



dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D7BW1) ze dne 19.11.2007 mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem na projekt „Projektová dokumentace cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)“


806/27 RM 11
bod 20/27
Kupní smlouva – nákup automobilu

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00BUSQ7, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným             prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a AUTOczech s.r.o.   se sídlem Krnovská 700/137B, 747 07 Opava Jaktař, IČ 26820765, zastoupena Zbyňkem Duškem, jednatelem


	b)
Rozpočtové opatření č. 2011/252



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. HS




DDHM




(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)
- 9.000,00 Kč







ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. HKR




nákup auta




 (5512,6123,00000000,0193,0002530000000)
+ 9.000,00 Kč


807/27 RM 11
bod 21/27
Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R1SM mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením KAFIRA o.s. se sídlem Horní náměstí 47, 746 01  Opava, IČ 26588773, zastoupeným Janem Horákem, předsedou sdružení (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava) 
807/27 RM 11
bod 21/27
b)
dodatek č.2 ke  smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R1TH mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janem Horákem, místo podnikání Osvobození 878/26, 747 06  Opava - Kylešovice, IČ 48829251 (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava) 


c)
dohodu o ukončení hospodářské smlouvy o dočasném užívání  nebytových  prostor MMOPP006R1UC mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným            prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, občanské sdružení, se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00  Praha 1 – Nové Město, IČ 65399447, zastoupeným Josefem Stiborským, členem statutárního orgánu (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava) 


d)
smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R1V7 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                    IČ  00300535, zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, občanské sdružení, se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00  Praha 1 – Nové Město, IČ 65399447, zastoupeným Josefem Stiborským, členem statutárního orgánu (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava) 


e)
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R1YS mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Michalem Kozákem, místo podnikání Dr.Martínka 1379/26, 700 30  Ostrava - Hrabůvka, IČ 48418714, (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 4, Opava - Slezanka) 


f)
smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP006R1XX mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                    IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Radimem Gebaurem, místo podnikání 17. listopadu 937/35, 746 06  Opava – Kylešovice,, IČ 62289039 (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 4, Opava - Slezanka) 


g)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu  nebytových  prostor MMOPP006R1ZN mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným    prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a C.T.S. studio, a.s., se sídlem Novákových 380/18,     180 00  Praha 8, IČ 26459132, zastoupenou Petrem Dostálem, předsedou představenstva (nebytový prostor na adrese Krnovská 71B, Opava) 



808/27 RM 11
bod 22/27
Záměr pronájmu – Krnovská 71B, Opava

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 PP budovy č.p. 431, stavba pro administrativu ležící v části obce Předměstí      na pozemku parc.č. 2157/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané              na  LV č. 3618, nebytový prostor na adrese Krnovská 71B, 746 01  Opava

809/27 RM 11
bod 23/27
Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská – oprava vstupů a rampy

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská – příspěvková organizace opravu vstupů a rampy v hodnotě 281.790,00 Kč včetně DPH z investičního fondu příspěvkové organizace



810/27 RM 11
bod 24/27
Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“ - účelová dotace z rozpočtu SMO

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 50.000,00 Kč

  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/Z/XXX



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“




(4376,5222,00000000,0040,0000155000000)
 + 50.000,- Kč








Program iniciace projektů




(4349,5169,00000000,0040,0001054000000)
 - 50.000,- Kč


pro předložení zastupitelstvu města



811/27 RM 11
bod 25/27
Změna Přílohy č.1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZMO usn.č. 226/11 ZM 08 – Určení kupní ceny pozemků            ve vlastnictví Statutárního města Opavy

Rada města


 
schvaluje


 
změnu Přílohy č.1 Zásad převodu a nabytí nemovitostí ze dne 15.4.2008 schválených ZMO usn. č. 226/11 ZM 08 – Určení kupní ceny pozemků        ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro případ jejich prodeje pro předložení zastupitelstvu města



812/27 RM 11
bod 26/27
Jmenování referenta na úseku zahraničních vztahů kontaktní osobou za SMO v rámci partnerských měst Opava a Ratiboř dle požadavku uvedeného v Listině slavnostní obnovy smlouvy o spolupráci (MMOPP002J34C)


Rada města



jmenuje



referenta na úseku zahraničních vztahů Mgr. Ing. Jaroslava Machovského kontaktní osobou za SMO v rámci partnerské spolupráce měst Opava a Ratiboř dle požadavku uvedeného v Listině slavnostní obnovy smlouvy o spolupráci (MMOPP002J34C)



813/27 RM 11
bod 27/27
Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům


Rada města



schvaluje



neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku ve výši 240,-- Kč/hod. pro rok 2012, která jim bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro předložení zastupitelstvu města 



814/27 RM 11
bod 28/27
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.210/2010/PRI  „Kulturní dům Na Rybníčku“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1, MMOPP009BMDZ,  ke smlouvě o dílo č.210/2010/PŘI (MMOPP00802DB) Kulturní dům Na Rybníčku, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ:  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města       a akciovou společností HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468 , zastoupenou Davidem Horákem, ředitelem divize Morava 
cena díla dle smlouvy                                    124.445.540,00 Kč
cena díla dle dodatku č.1                                    -  25.634,35 Kč 
celková cena díla bez DPH                           124.419.905,65 Kč  
DPH 20%                                                        24.834.381,13 Kč
nová cena celkem s DPH                            149.254.286,78 Kč    









815/27 RM 11
bod 29/27
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě „Dodávka automobilů pro SMO“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1, MMOPP006MRJM,  ke kupní smlouvě (MMOPP002VVL7)      na nákup osobních automobilů, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ:  00300535,  zastoupeným          prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a  společností ADIV, spol. s r.o., Olbrichova 632/5, 746 01 Opava, IČ: 13642391, zastoupenou   Ivo Novákem, jednatelem 




816/27 RM 11
bod 30/27
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky  s názvem „Dodávky kancelářských potřeb pro SMO“ – výsledné pořadí


Rada města


1.
rozhodla



v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Ivan Kaspřák, se sídlem Těšínská 29, 746 01 Opava,                 IČ: 40356558, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou





2.
schvaluje


výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 3  v tomto pořadí:

 1. Ivan Kaspřák, Těšínská 29, 746 01 Opava
 2. Frankospol Office, s.r.o., Svazarmovská 309, 378 01 Frýdek-Místek
 



817/27 RM 11
bod 31/27
Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel Statutárního města Opavy včetně příspěvkových organizací“ – výsledné pořadí

Rada města


1.
rozhodla



v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  o vyloučení uchazeče:
Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Budějovická 5, 140 21 Praha 4, IČ: 63998530




817/27 RM 11
bod 31/27
2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst.3  v tomto pořadí:
1. Česká  pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha,             IČ: 45272956


b) 
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče Česká  pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, 110 00 Praha, jehož nabídka byla nabídkou ekonomicky nejvýhodnější


818/27 RM 11
bod 32/27
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje



dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu 
č. 184/2011/PRI (MMOPP009BMEU) mezi Statutárním městem Opava 
a Národním památkovým ústavem, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333 v rámci akce „Malé Hoštice – splašková kanalizace“ za cenu nejvýše přípustnou 173.600,00 Kč bez DPH (208.320,00 Kč vč. DPH)


819/27 RM 11
bod 33/27
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, (MMOPP00AD9L7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Müllerem bytem Na Konečné 11, 747 70 Opava-Komárov a Michaelou Válkovou, bytem Potoční 1, 747 70 Opava-Komárov  pro umístění vodovodní přípojky 
do pozemku parc.č. 985 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 16/3 v k.ú. Komárov u Opavy“ 
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, (MMOPP00AD9T3) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY s.r.o. se sídlem Zacpalova 27, 746 01 Opava, 
IČ: 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem 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 do pozemku parc.č. 1071 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Opava, Hranička, Matoušek, parc.č. 1130/1,  rozšíření kNN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
819/27 RM 11
bod 33/27
c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AD9S8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ŠINDLER – CZ s.r.o. se sídlem Rooseveltova 24, 746 01 Opava, 
IČ 26851237 pro umístění podzemního vedení přípojky vody, elektro, plynu a jednotné kanalizace do pozemku parc.č. 3017 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Novostavba malé provozovny firmy ŠINDLER – CZ s.r.o. 
na pozemku parc.č. 2626/347 a 587 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


d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AD9IM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností TMIS s.r.o. se sídlem Na Děkance 1, 128 00 Praha 2, IČ 26851237 
pro umístění podzemního vedení přípojky vody, elektro, plynu a splaškové kanalizace do pozemků parc.č. 2349/1 a 2349/12 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Obchodní centrum Opava, Olomoucká ulice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AD9UY) 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 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 vodovodu do pozemků parc.č. 1150 
a 488/8 v k.ú. Podvihov pro stavbu: "Podvihov, ul. Lazecká – rekonstrukce vodovodního řadu“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 

f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP3TZ) 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. 260/4, 1840/1, 1841/1, 1841/2, 1841/3 
v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Rekonstrukce místní sítě ul. Na Vyhlídce“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši      50.000,00 Kč + DPH v platné výši





819/27 RM 11
bod 33/27
g)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CP3UU) 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. 2890/6, 2890/37, 2890/91, 2890/93 
v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Rekonstrukce místní sítě 
ul. Na Dolním poli“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH v platné výši


h)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AD9M2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností MG Rezidence Arte OP s.r.o. se sídlem Pelušková 1405, 198 00 Praha 9, IČ 25385658 pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace   a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 596 v k.ú. Opava-Město pro stavbu: "Revitalizace objektu bývalé nemocnice na bytový dům – III.etapa“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy



820/27 RM 11
bod 35/27
Dodatek č. 3 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání č. 80610/2007

Rada města



schvaluje



dodatek č. 3 ke smlouvě o přenechání majetku do užívání, (MMOPP00B1S0A), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ:00300535, zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ministerstvem práce a sociálních věcí, Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, zastoupené Bc. Vladimírem Šiškou, MBA - 1.náměstkem ministra v hodnotě 16.066,00 Kč




821/27 RM 11
bod 36/27
Dodatek č. 37 ke smlouvě č. SWR/95/11

Rada města



schvaluje



dodatek č. 37 ke smlouvě č. SWR/95/11, (MMOPP00B1RXW), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Lužná 2,     160 00 Praha 6, IČ:	62587978, DIČ:	CZ62587978, zastoupený jednatelem   Ing. Jiřím Matouškem za cenu 38.440,00 Kč


822/27 RM 11
bod 37/27
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2011/253



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Dům umění – Dominikánský klášter




k poslední fa MMOPP00A8IT5




(3322,6121,00000022,0220,0007814000000)
+ 20.807.022,76 Kč



(3322,6121,38100022,0220,0007814000000)
+ 3.559.032,04 Kč



(3322,6122,00000022,0220,0007814000000)
+ 2.173.925,61 Kč



(3322,6122,38100022,0220,0007814000000)
+ 371.833,59 Kč



(3322,5137,00000022,0220,0007814000000)
+  630.269,39 Kč



(3322,5137,38100022,0220,0007814000000)
+  95.311,81 Kč



(3322,5171,00000022,0220,0007814000000)
+  425.349,22 Kč



(3322,5171,38100022,0220,0007814000000)
+  72.752,78 Kč



investice úvěr




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 28.135.497,20 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2011/254




Dům umění – Dominikánský klášter




k usn. 593/21 c) RM 11 z 22/8                               k fa MMOPP00AH40N



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




předpokládaná výše podílu modifikované platby



231 0000
(0000,4223,00000030,0020,0007814000000)
- 20.409.341,31 Kč


231 0000
(0000,4123,00000030,0020,0007814000000)
- 3.999.207,63 Kč



investiční přijaté transfery od regionálních rad



231 0000
(0000,4223,38188501,0020,0007814000000)
+ 1.642.191,63 Kč


231 0000
(0000,4223,38588505,0020,0007814000000)
+ 18.611.505,05 Kč



neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad



231 0000
(0000,4123,38188001,0020,0007814000000)
+ 323.862,66 Kč


231 0000
(0000,4123,38588005,0020,0007814000000)
+ 3.670.443,49 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Dům umění – Dominikánský klášter



231 0000
(3322,6121,00000030,0220,0007814000000)
- 20.409.341,31 Kč


231 0000
(3322,5171,00000030,0220,0007814000000)
- 3.999.207,63 Kč


231 0000
(3322,6121,38188501,0220,0007814000000)
+ 1.642.191,63 Kč


231 0000
(3322,6121,38588505,0220,0007814000000)
+ 18.611.505,05 Kč


231 0000
(3322,5171,38188001,0220,0007814000000)
+ 323.862,66 Kč


231 0000
(3322,5171,38588005,0220,0007814000000)
+ 3.670.443,49 Kč


231 0000
(3322,6121,00000022,0220,0007814000000)
+ 14.548,63 Kč
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231 0000
(3322,5171,00000022,0220,0007814000000)
+ 145.997,48 Kč


231 0800
(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
- 160.546,11 Kč


231 0000
(3322,6121,00000022,0220,0007814000000)
- 3.574.181,77 Kč


231 0000
(3322,6121,38100022,0220,0007814000000)
+ 3.574.181,77 Kč


231 0000
(3322,5171,00000022,0220,0007814000000)
- 704.877,56 Kč


231 0000
(3322,5171,38100022,0220,0007814000000)
+ 704.877,56 Kč











c)
Rozpočtové opatření č. 2011/255



v příjmech – odbor přípravy a realizace investic




sankce za provinění proti BOZP




dle smlouvy o dílo MMOPO009BOQS – ZŠ Šrámkova – revitalizace – stavební firma Renesa, s.r.o




(3113,2212,00000000,0220,0007760000000)
+ 7.000,00 Kč







ve výdajích – finanční  a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 7.000,00 Kč











    d)
Rozpočtové opatření č. 2011/256



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



da)
Malé Hoštice – splašková kanalizace




(RM 2873/83 RM 10  z 17/8)



uznatelné 
(2321,6121,00000011,0220,0007766000000)
+  2.668.742,00 Kč



(6409,6121,00000011,0220,0009967000000)
-  2.668.742,00 Kč







db)
Cyklostezka ul. Krnovská - PD




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007831000000)
 +        28.800,00 Kč







dc)
Rekonstrukce ul. B. Němcové - PD




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,0007903000000)
 +         3.360,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-        32.160,00 Kč











  e)
Rozpočtové opatření č. 2011/257



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




neplánované platby – pozemky 




(3639,6130,00000000,0050,0001029000000)
+ 1,00 Kč








neplánované platby – opravy a udržování 




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
- 1,00 Kč
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  f)
Rozpočtové opatření č. 2011/258



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




neplánované platby – opravy a udržování 




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
- 9.536,40 Kč








neplánované platby – stroje, přístroje a zařízení




(2219,6122,00000000,0050,0001029000000)
+ 9.536,40 Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2011/259



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




místní správa




opravy  a udržování




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
- 80.000,00 Kč








budovy,haly a stavby




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
+ 80.000,00 Kč











h)
Rozpočtové opatření č. 2011/260



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




úhrada MZe části úroku z úvěru „Kanalizace Malé Hoštice“




(2321,2141,00000000,0020,0009967000000)
 + 6.428,35 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 6.428,35 Kč











i)
Rozpočtové opatření č. 2011/261



ve výdajích – kancelář primátora




ediční činnost




(3319,5169,00000000,0120,0002514000000)
- 10.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




ediční  činnost - OOV




(3319,5021,00000000,0192,0002514000000)
+ 10.000,00 Kč











j)
Rozpočtové opatření č. 2011/262



v příjmech – Městská část Milostovice




přijaté pojistné náhrady



231,0600
(6171,2322,00000000,0870,0000000000000)
+ 19.600,00 Kč
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Ve výdajích – Městská část Milostovice




rezerva MČ Milostovice




(6409,5901,00000000,0870,0000000000000)
+ 19.600,00  Kč











k)
Rozpočtové opatření č. 2011/263



ve výdajích – odbor rozvoje města a    strategického plánování




rezerva 




(3639,5901,00000000,0140,0000000000000)
- 28.875,00  Kč







ve výdajích – odbor informatiky




nákup služeb




(6171,5169,00000000,0170,0000000000000)
+ 28.875,00  Kč












l)
Rozpočtové opatření č. 2011/264



Ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HS




DDHM




(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)
 - 125.000,00 Kč







Ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HKR




dovybavení hasičského auta




(5512,5139,00000000,0193,0002530000000)
+ 24.000,00 Kč



(5512,6123,00000000,0193,0002530000000)
+ 101.000,00 Kč


823/27 RM 11
bod 38/27
Dotace ostatní

Rada města



odročuje



projednání finanční dotace TRAVEL CLUBU Opava – sportovnímu klubu     se sídlem Ondříčkova 35, 746 01 Opava, IČ 47814551, na dvě výstavy s názvem „Tajemná Afrika“, ve výši 50.000,00 Kč




824/27 RM 11
bod 39/27
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 01.11.2011     do 14.11.2011




825/27 RM 11
bod 42/27
Rozpočet města na rok 2012, rozpočtový výhled 2012, 2013

Rada města


1.
schvaluje



návrh závazných ukazatelů rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2012 

2.
bere na vědomí



rozpočtový výhled na roky 2013 – 2014  s tím, že se musí přijmout opatření k vyrovnání před schválením rozpočtu na budoucí roky


3.
doporučuje



Zastupitelstvu SMO stanovit kompetence radě města 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 2012 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. Do tohoto finančního objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu schválených položek, např. do jednotlivých akcí nebo jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou





4.
ukládá


primátorovi města předložit tento materiál na zasedání ZMO dne 12.12.2011




















826/27 RM 11
bod 43/27
Výkup nemovitostí – Malé Hoštice

Rada města



schvaluje



návrh kupní smlouvy MMOPP003FFXY uzavřené mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako  kupujícím a Jiřím Felkelem, bytem Slezská 10, 747 05 Malé Hoštice jako prodávajícím – výkup nemovitostí, tzn. budovy č. p. 137, rodinný dům, ležící v části obce Malé Hoštice na pozemku parc. č. 376, dále pozemku parc. č. 376, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 686 m2 a pozemku parc. č. 377, zahrada, o výměře 84 m2 , kteréžto nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí  na LV č. 132 vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava pro katastrální území Malé Hoštice, obec Opava, okres Opava, za cenu dle znaleckého posudku v celkové výši 1.237.130,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města 




827/27 RM 11
bod 44/27
Návrh na volbu zástupce města v dozorčí radě obchodní společnosti – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Rada města


1. 
bere na vědomí


odstoupení Ing. Miroslava Krajíčka z funkce člena dozorčí rady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. ke dni 20. října 2011


2.
doporučuje


zastupitelstvu města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhnout níže uvedeného zástupce Statutárního města Opavy do orgánu následující obchodní společnosti, v nichž má město majetkovou účast,      do dozorčí rady společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.: 

	Ing. Václava Klučku  
















828/27 RM 11
bod 45/27
Výzva Statutárního města Opavy určená Úřadu práce ČR – Generálnímu ředitelství a Ministerstvu práce a sociálních věcí

Rada města



vyzývá


Úřad práce ČR – Generální ředitelství a Ministerstvo práce a sociálních věcí k zajištění převodu minimálně 18 pracovních míst z odboru sociální věcí Magistrátu města Opavy na kontaktní pracoviště Úřadu práce v Opavě k zajištění výkonu převáděných dávkových agend s účinností k 1.1.2012 v souvislosti s připravovanou reformou veřejné správy v sociální oblasti










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






