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Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 2. 12. 2015 se zúčastnili
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Mgr. Lada Dobrovolná
pí Renata Žídková
Hosté
Ing. Radka Honková
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Tomáš Kubný
Ing. Martina Věntusová 
Bc. Hana Kazimírská
Mgr. Renáta Mrákotová 
Ing. Pavla Rucká
Ing. Andrea Štenclová
Mgr. Jana Foltysová
Ing. Marie Vavrečková
Mgr. Marcela Poštulková 
Ing. Jana Onderková 







905/27 RM 15
1/27
Svatební obřady

Rada města


schvaluje

	

v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o matrikách“), v měsíci červnu, červenci, srpnu a září každou sobotu a v ostatních měsících každou sudou sobotu v době 
od 10 do 14 hodin jako dobu stanovenou pro uzavírání manželství, a to 
dle harmonogramu svatebních obřadů na daný kalendářní rok, s účinností 
od 1. 1. 2016

	

změnu výše provozního poplatku souvisejícího s organizací svatebních obřadů ze 484,00 Kč vč. DPH na 800,00 Kč vč. DPH v obřadní síni MDKPB 
a z 1.210,00 Kč vč. DPH na 2.000,00 Kč vč. DPH na jiném místě než stanovila RMO s účinností od 1. 1. 2016

	

zvýšení příspěvku na úpravu zevnějšku před konáním svatebních obřadů 
pro matrikářky, ceremoniářky, hudebníky, zdravotní dozor a zvýšení odměny 
pro zdravotní dozor při vítání občánků dle důvodové zprávy s účinností 
od 1. 1. 2016


Hlasování: 6-0-0

906/27 RM 15
2/27
Závěrečné zprávy – Periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských zařízení

Rada města


bere na vědomí


Zprávy o výsledcích periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení 
za období říjen – listopad 2015


Hlasování: 6-0-0

	907/27 RM 15
4/27
Dodávka várnic a termoportů


Rada města


schvaluje


v souladu s článkem IX. odst. 2. písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava nákup várnic a termoportů v hodnotě 294.073 Kč včetně DPH z fondu investic PO 


Hlasování: 6-0-0

908/27 RM 15
6/27
Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2015

Rada města


schvaluje

a)
změnu odpisového plánu Mateřské školy Dětský svět, Opava, příspěvková organizace na rok 2015
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b)
změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace na rok 2015

c)
změnu odpisového plánu Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská -příspěvková organizace na rok 2015

d)
změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov – příspěvková organizace

e)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace na rok 2015

f)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace na rok 2015

g)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace na rok 2015

h)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice na rok 2015

i)
změnu odpisového plánu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace na rok 2015

j)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace na rok 2015

k)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace na rok 2015

l)
změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace na rok 2015


Hlasování: 6-0-0


	909/27 RM 15
7/27
Majetkové záležitosti


Rada města


schvaluje


smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00EO8KO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako pronajímatelem a společností Komerční banka a.s., jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 578 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Město, dle zákresu 
ve snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 1.200,00 Kč/rok, 
tj. 200,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)





schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FM762) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a paní Markétou Lichvárovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2542/16 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   
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b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FM78S) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a Mgr. Kateřinou Kolářovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1759 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FM72M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a Ing. Marcelem Kotíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1694 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FM74C) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a Mgr. Jarmilou Tomšíkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/79 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FM757) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a Ing. Pavlem Paterem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/162 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FM73H) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a MUDr. Kateřinou Hrbáčovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/26 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FM77X) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem, paní Františkou Hynečkovou a paní Janou Jarmovou  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 2005 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   




3.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 461/3 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Město

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 354 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1186/3 – orná půda, k.ú. Podvihov, 
dle přiloženého snímku katastrální mapy
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d)

záměr směny částí pozemků parc.č. 2371/1 – ostatní plocha, parc.č. 2493 
– ostatní plocha a parc.č. 2492 – ostatní plocha ve vlastnictví SMO za část pozemku  parc.č. 369/2 – zahrada, ve vlastnictví DOS – TRADING, 
vše k.ú Kateřinky u Opavy, dle zákresu ve snímku katastrální mapy




4.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 354 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí

b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 969/1 – ostatní plocha, k.ú. Komárov 
u Opavy, dle přiloženého snímku katastrální mapy




5.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2614/4 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 553/6 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí





Hlasování: 6-0-0




	910/27 RM 15
8/27 
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města


Rada města


schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene (PID MMOPP00FM71R) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a Ing. Michalem Štěpánkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2575/3 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 141.710,00 Kč tj. 370,00 Kč/m2 
(cena dle znaleckého posudku) + zřízení věcného břemene 


b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM7PF) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a manžely 
Ing. Tomášem a Mgr. Michaelou Plchovými a manžely Zdeňkem a Ing. Šárkou Šulcovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 483 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 160.000,00 Kč tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
	910/27 RM 15
8/27
c)

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FM7BD) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a paní Lucií Hys, manžely Františkem a Romanou Matějkovými, panem Miroslavem Pravdou, panem Dušanem Stonišem, manžely Rudolfem 
a Marií Sydorovými, paní Annou Šmídovou, paní Hanou Brisudovou, panem Josefem Gebauerem, manžely Milanem a Olgou Hlušíčkovými, panem Jindřichem Klímkem, paní Dagmar Stokláskovou, paní Jaroslavou Strakovou, panem Matějem Formánkem, paní Pavlou Habartovou, panem Jaroslavem Imrýškem, paní Helgou Tomancovou, paní Kateřinou Večeřovou, Mgr. Petrou Stonišovou, Ing. Tomášem Bartošem, manžely Janem a Terezií Šimečkovými, paní Annou Jančovou a manžely Petrem a Jiřinou Pierníkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1853/21 – zahrada a pozemků parc.č. 1853/22, parc.č. 1853/17, parc.č. 1853/14, parc.č. 1853/13, parc.č. 1853/15 a parc.č. 1853/16 – vše zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 158.394,00 Kč (cena dohodou)

d)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM8B6) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako prodávajícím a společností FILSON s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 659/1 – zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 659/3 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař, za kupní cenu 1.136.200,00 Kč 
tj. 650,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)
¨

e)
návrh Dodatku č. 3 (PID MMOPP00EO9SD) ke Smlouvě o nájmu a o budoucí kupní smlouvě ze dne 29.5.2009 ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 8. 7. 2010 a Dodatku č. 2 ze dne 15. 1. 2014 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Zdeňkem Kostřicou jako kupujícím

f)
návrh smlouvy o bezúplatném převodu (PID MMOPP00A0EJ7) mezi Tělovýchovnou jednotou Slavia Malé Hoštice se sídlem Sportovní 485/3, Malé Hoštice, 74705 Opava, IČ 44941994, zastoupenou Gűnterem Holleschem, předsedou jako převodcem a  Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemku parc. č. 599 – zastavěná plocha  a nádvoří,  jehož součástí je stavba č.p. 485 - stavba občanského vybavení, pozemku   parc. č. 600/1 – ostatní plocha, pozemku parc. č. 600/2 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba a pozemku parc. č. 600/3 – zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba bez č.p./č.e. - stavba občanského vybavení, vše k.ú. Malé Hoštice 


g)
návrh kupní smlouvy (MMOPP00FM850) mezi ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem územního pracoviště Ostrava, na základě Příkazu č. 6/2014, ve znění účinném od 12.8.2015, IČ 69797111 jako prodávající a  Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města jako nabyvatelem, jejímž předmětem je koupě části pozemku parc.č. 712 – zastavěná plocha a nádvoří označená dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 712/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 1.375.000,00 Kč, tj. 1.189,00 Kč/m2 


pro předložení zastupitelstvu


Hlasování o bodu 1f),g):  6-0-0 
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2.
neschvaluje


záměr prodeje části pozemku parc.č. 1403 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


pro předložení zastupitelstvu města




3.
neschvaluje


záměr prodeje pozemků pod garážemi na ulici Vojanova, katastrální území Opava - Předměstí


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodu 1a)-e), 2, 3:  6-0-0

4.
nepřijala usnesení


k návrhu kupní smlouvy a dohody o narovnání (MMOPP00FM7XB) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem jako prodávajícím a Pečovatelskou službou OASA Opava, o.p.s. se sídlem Raduň, Poštovní 239, 747 61, IČ 26839857, zastoupeným MUDr. Petrem Slaným a paní Pavlou Včulkovou jako kupujícím, a MUDr. Petrem Slaným jako účastníkem dohody o narovnání,   jejímž předmětem je prodej části pozemku parc. č. 2349/1 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc. č. 2349/31, části pozemku   parc. č. 2349/9 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako  parc.č. 2349/30 a částí pozemků  parc. č. 2349/10 a parc. č. 2349/11 označených jako díl “ i“ „h“, které se slučují do pozemku nově označeného parc. č. 2349/32, vše k. ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 4.536.750,00 Kč, tj. 1.150,00 Kč/m2, a narovnání sporného majetkoprávního vztahu týkajícího se pozemků parc.č. 2289, parc.č. 2292 a parc.č. 2294 v k.ú. Kylešovice  


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: nebylo přijato usnesení 
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Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města


schvaluje


smlouvu o právu provést stavbu č. 44/2015/PRI (MMOPP00GGO20) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností Teva Czech Industries s.r.o. se sídlem Ostravská 305/29, 747 70 Opava - Komárov, IČ: 26785323, DIČ: CZ26785323, zastoupenou jednateli Markem Wojcikowskim a Ing. Lubomírem Roderem 
na pozemku parc. č. 1088/1 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Stezka 
pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ (II. etapa) 



Hlasování: 6-0-0
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Realizace investičních akcí v roce 2016

Rada města


schvaluje


upravený seznam investičních akcí na rok 2016 s tím, že v roce 2016 budou realizovány akce uvedené pod oddílem „zařazené k realizaci v roce 2016“ a akce 
pod oddílem „dotační tituly“ jen v případě získání dotace, pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 6-0-0


913/27 RM 15
11/27
Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2016

Rada města


schvaluje


seznam projektových dokumentací na rok 2016, pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 6-0-0

914/27 RM 15
12/27
Žádost o změnu obecně závazné vyhlášky č. 3/2015

Rada města


doporučuje zastupitelstvu


neměnit přílohu č. 1 s názvem „Určení veřejně přístupných míst provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her“ k obecně závazné vyhlášce 
č. 3/2015, o stanovení míst a času provozu sázkových her, loterií a jiných podobných her na základě žádosti o rozšíření OZV 3/2015 ze dne 20.10.2015 podané společností AUTO GAMES a. s., IČ: 25544608, Praha Modřany, V potočkách 1020/6



Hlasování: 6-0-0

915/27 RM 15
13/27
Smlouva o dílo – dodání a montáž závěsných lankových systémů do výloh 
Městského informačního centra

Rada města


schvaluje

	

smlouvu, MMOPP009KQI9, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností MH Technic s.r.o., Skupova 568/17, 415 01 Teplice, IČ: 28664256, zastoupenou Tomášem Hájkem, jednatelem společnosti.
915/27 RM 15
13/27

rozpočtové opatření č. 2015/321


ve výdajích – odbor KPRM kanceláře primátora, samostatné pracoviště








Rozvoj služeb MIC 




(2143,5169,00000000,0120,0001042000000)
- 19 360,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd.
hospodářské správy






Nákup DDHM – finanční dokrytí




(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)
 + 19 360,00 Kč


Hlasování: 6-0-0

	916/27 RM 15
14/27

Aktualizace Zásad vztahů orgánů statutárního města Opavy k příspěvkovým organizacím

Rada města


schvaluje


Zásady vztahů orgánů statutárního města Opavy k příspěvkovým organizacím s účinnosti od 2. 12. 2015


Hlasování: 6-0-0


917/27 RM 15
15/27
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb 
na rok 2015

Rada města


schvaluje

a)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Sociální poradna ANIMA VIVA o.s., zaevidovaným pod číslem 1b v dotacích na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2015

b)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Centrum ANIMA Opava – sociální rehabilitace, zaevidovaným pod číslem 1a v dotacích na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2015

c)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Podporované zaměstnávání OZP při ANIMA VIVA o.s., zaevidovaným pod číslem 1c v dotacích na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2015

d)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu AMT centrum, organizace Fond ohrožených dětí, zaevidovaným pod číslem 11a v dotacích na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2015

e)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Pobočka FOD Opava – Pomoc sociálně ohroženým rodinám s dětmi, organizace Fond ohrožených dětí, zaevidovaným pod číslem 11b v dotacích na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2015


Hlasování: 6-0-0


918/27 RM 15
16/27
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Provádění ochranné deratizace a úkonů s tím souvisejících“ – zahájení výběrového řízení

Rada města

1.
rozhodla


o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Provádění ochranné deratizace a úkonů s tím souvisejících“, v rozsahu dle Výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy


2.
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek 
ve složení:
	Ing. Marie Vavrečková
	Ing. Jana Onderková
	Ing. Martina Věntusová


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Ludmila Domesová

Ing. Albert Červeň
paní Ilona Drešlová


Hlasování: 6-0-0


919/27 RM 15
17/27
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 16/2015/PRI – „ZŠ Komárov - tělocvična“

Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGO3V) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 11, 702 00  Ostrava - Přívoz, IČ: 64610225, zastoupenou Ing. Františkem Kročkem, předsedou představenstva

	cena díla dle smlouvy				   20.415.000,00 Kč

změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                      -   120.754,25 Kč
celková cena					   20.294.245,75 Kč
DPH 21%						     4.261.791,61 Kč
	nová cena celkem s DPH				   24.556.037,36 Kč


pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 6-0-0





920/27 RM 15
18/27 
Rozpočtová opatření 2015

Rada města

1.
schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2015/322


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí




(úspora)




(3631,6121,00000000,0220,0007616000000)
   -  89.180,56 Kč








ZŠ Kylešovice – U Hřiště 
(zateplení + výměna oken) - BOZP




(úspora)




(3113,6121,00000000,0220,0007740000000)
   -  650,00 Kč








ZŠ Edvarda Beneše 
(zateplení + výměna oken)




(úspora)




(3113,6121,00000024,0220,0007741000000)
   - 67.454,27 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 +  89.830,56 Kč



(6409,6121,00000024,0220,0000000000000)
 +  67.454,27 Kč


Hlasování: 6-0-0

b)
Rozpočtové opatření č. 2015/323


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



231 0000
(0000,4116,00029004,0020,0000000000000)
+ 24.560,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí



částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin za I. pololetí 2015 – neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům – právnickým osobám




(1037,5213,00029004,0130,0000000000000)
+ 24.560,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2015/324


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – Plán udržitelné městské mobility Opava



231 0000
(0000,4123.38588005,0020,0002562000000)
+ 800.173,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 800.173,00 Kč
920/27 RM 15
18/27 
d)
Rozpočtové opatření č. 2015/325


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


FS
231 0000
(0000,4216,54515839,0020,0002427000081)
+ 2.160.878,50 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů


SFŽP
231 0000
(0000,4213,54190877,0020,0002427000081)
+ 127.109,99 Kč







ve výdajích – městská část Malé Hoštice



Vybavení systému pro svoz a separaci biologicky rozložitelného odpadu v Malých Hošticích









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




dopravní prostředky




(3726,6123,54515839,0810,0002427000000)
+ 1.949.059,35 Kč 








stroje, přístroje a zařízení




(3726,6122,54515839,0810,0002427000000)
+ 211.819,15 Kč








- kryto dotací ze SFŽP (5% uznatelných výdajů)




dopravní prostředky




(3726,6123,54190877,0810,0002427000000)
+ 114.650,05 Kč








stroje, přístroje a zařízení




(3726,6122,54190877,0810,0002427000000)
+ 12.459,94 Kč








- vlastní zdroje SMO (10% uznatelných výdajů)




dopravní prostředky




(3726,6123,54100000,0810,0002427000000)
+ 4.598,00 Kč



(3726,6123,54100020,0810,0002427000000)
+ 224.703,60 Kč








stroje, přístroje a zařízení




(3726,6122,54100000,0810,0002427000000)
+ 242,00 Kč



(3726,6122,54100020,0810,0002427000000)
+ 24.677,91 Kč








- vlastní zdroje SMO – neuznatelné výdaje




(3726,6123,00000020,0810,0002427000000)
+ 11.495,00 Kč



(3726,6122,00000020,0810,0002427000000)
+ 605,00 Kč







ve výdajích – městská část Malé Hoštice



Rekonstrukce komunikace Na Pastrníku




(2212,6121,00000000,0810,0007603000000)
- 48.400,00 Kč



(2212,6121,00000000,0810,0007603000000)
+ 43.560,00 Kč








rezerva městské části Malé Hoštice




(6409,5901,00000020,0810,0000000000000)
- 261.481,51 Kč
920/27 RM 15
18/27 
e)
Rozpočtové opatření č. 2015/326


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 30.000,00 Kč







Ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování



Znalecké posudky – zpracování auditu DPH k projektům spolufinancovaných z ROP




(6171,5169,00000000,0140,0002525000000)
+ 30.000,00 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2015/327


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



veřejná správa – stavby, budovy




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 103.883,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



vodovodní přípojka – Multifunkční sportovní areál v Opavě (SFC)




(3412,6121,00000000,0050,0007605000000)
+ 103.883,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2015/328


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů (Festival minipivovarů aneb za chutí Slezska))



231 0600
(0000,4122,00000201,0020,0001010000000)
+ 20.000,00 Kč







v příjmech – kancelář primátora



dary (část RO č. 284 z RMO 11.11.2015, č. usn. 816/25 RM 15 c) – při schvalování smlouvy)



231 0600
(3399,2321,00000000,0120,0009131000000)
- 20.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora



Festival minipivovarů aneb za chutí Slezska




nákup služeb




(3399,5169,00000000,0120,0001010000000)
-20.000,00 Kč



(3399,5169,00000201,0120,0001010000000)
+ 20.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2015/329


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000020,0020,0002996000000)
- 50.772,00 Kč







ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování



příprava projektových žádostí




(6409,6119,00000000,0140,0000000000000)
- 157.786,00 Kč



(3636,5169,00000000,0140,0000000000000)
- 114.090,00 Kč  





920/27 RM 15
18/27 


plnění strategického plánu - rezerva




(3636,5169,00000000,0140,0002431210000)
- 40.352,00 Kč








Vybudování ČOV a splaškové kanalizace v MČ Zlatníky a Milostovice – zpracování žádosti o dotaci




(2321,6119,00000000,0140,0007719000000)
+ 181.500,00 Kč








Vybudování ČOV a splaškové kanalizace pro MČ Vlaštovičky (vč. Jarkovic)




(2321,6119,00000000,0140,0007869000000)
+ 130.728,000 Kč



(2321,6119,00000020,0140,0007869000000)
+ 50.772,00 Kč











i)
Rozpočtové opatření č. 2015/330


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – dotace na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu



231 0000
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037)
+ 201.370,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



Městské lesy Opava – účelový příspěvek na provoz - vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu




(1039,5331,00029015,0050,0001002000037)
+ 201.370,00 Kč











j)
Rozpočtové opatření č. 2015/331


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – dotace na vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu



231 0000
(0000,4116,00029015,0020,0000000000037)
+ 46.920,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



Městské lesy Opava – účelový příspěvek na provoz - vyklizování nebo přibližování dříví koněm v lesním porostu




(1039,5331,00029015,0050,0001002000037)
+ 46.920,00 Kč


Hlasování o bodu 1b) až 1j): 6-0-0


k)
Rozpočtové opatření č. 2015/332


ve výdajích – odbor školství



investiční příspěvek -  účelově vázaný




ZŠ Vrchní – výdejní terminál




(3113,6351,00000000,0030,0001002000025)
+ 38.000,00 Kč





920/27 RM 15
18/27 

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 38.000,00 Kč







Hlasování: 6-0-0





	921/27 RM 15
19/27 
Dotace ostatní


Rada města


schvaluje 

	

finanční dotaci spolku Junák – český skaut, okres Opava, z.s. se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810980, na zajištění provozu Junáka Opava v roce 2015, ve výši 50.000,00 Kč



Hlasování: 6-0-0

b)
finanční dotaci Elimu Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava Kateřinky, IČ 02278197, na dofinancování dobrovolnického centra v roce 2015, ve výši 100.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-0



c)
finanční dotaci Psychiatrické nemocnici v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, IČ 00844004, na nákup nemocničních lůžek včetně antidekubitních matrací na oddělení H stanice č. 17 BC, ve výši 50.000,00 Kč 



Hlasování: 6-0-0

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



Hlasování: 6-0-0

e)
finanční dotaci spolku Naučíme naše děti sportovat, z.s. se sídlem Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČ 03193110, na náklady související s projektem „Naučíme naše děti sportovat“, ve výši 200.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 6-0-0








	922/27 RM 15
21/27
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo (zhotovení zpravodaje Hláska v Braillově písmu)


Rada města


schvaluje


dodatek č. 2 (PID MMOPP00FHKRF) ke smlouvě, (PID MMOPP00BVANR) ze dne 2. 8. 2011, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a sdružením Tandem – Sdružení rodičů a přátel školy při Základní škole pro zrakově postižené žáky a žáky s vadami řeči v Opavě, Havlíčkova 1, se sídlem Havlíčkova 520/1, 746 01 Opava, IČ: 68177488, zastoupeným Hanou Přiklenkovou, předsedkyní 


Hlasování: 6-0-0

	923/27 RM 15
22/27
Obdarování držitelů Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského a Zlatého kříže ČČK
 3. třídy


Rada města


schvaluje

a)
přidělení odměn ve výši 1.000,00 Kč držitelům Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského dle přiloženého seznamu za bezpříspěvkové dárcovství krve

b)
přidělení odměn ve výši 2.000,00 Kč držitelům Zlatého kříže ČČK 3.třídy
dle přiloženého seznamu za bezpříspěvkové dárcovství krve


Hlasování: 6-0-0


924/27 RM 15
23/27
Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne
14. 12. 2015

Rada města


schvaluje


upravený návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 14. 12. 2015


Hlasování: 6-0-0


	925/27 RM 15
24/27
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


	926/27 RM 15
25/27
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí


Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 19. 11. 2015 
do 26. 11. 2015


Hlasování: 6-0-0


927/27 RM 15
29/27
Vyřazení pohledávky

Rada města


schvaluje


vyřazení pohledávek „Poplatky za odvoz domovního odpadu z let 1998-2001“ 
ve výši 73.377,- Kč z účetní evidence Statutárního města Opavy 


Hlasování: 6-0-0


	928/27 RM 15
30/27
Harmonogram termínů zasedání zastupitelstva a schůzí rady v roce 2016


Rada města


schvaluje

a)
harmonogram termínů schůzí Rady statutárního města Opavy v roce 2016


b)
harmonogram termínů zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy v roce 2016 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-0



	929/27 RM 15
31/27
Personální záležitosti


Rada města


schvaluje


neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku ve výši 240,-- Kč/hod pro rok 2016, která jim bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro předložení zastupitelstvu



Hlasování: 6-0-0
930/27 RM 15
32/27
Dodatek č. 44 ke smlouvě SWR/95/11

Rada města


schvaluje


dodatek č. 44 (MMOPP00GBY81) ke smlouvě, (MMOPP0028I1T) ze dne 1.1.1995 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností VERA, spol. s r. o., se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6, IČ:62587978, DIČ:CZ62587978, zastoupené jednatelem Ing. Jiřím Matouškem ve výši 121.430,76 Kč s DPH



Hlasování: 6-0-0




931/27 RM 15
33/27
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služby pronájem optických vláken 
č. 2014/3277

Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GBY9W) ke smlouvě, (MMOPP00GBYVU) ze dne 21.1.2015 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OpavaNet a.s., se sídlem Opava, Příčná 2828/10, IČ: 25860011, DIČ: CZ25860011, zastoupené Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva ve výši 82280,-Kč s DPH/rok



Hlasování: 6-0-0





	932/27 RM 15
34/27

Dodatek č. 1 ke smlouvě o obchodní spolupráci a strategickém partnerství 
s OpavaNet a.s.

Rada města


odročuje 



projednání materiálu „Dodatek č. 1 ke smlouvě o obchodní spolupráci
a strategickém partnerství s OpavaNet a.s.“ 



Hlasování: 6-0-0








	933/27 RM 15
35/27
Bytové záležitosti


Rada města

1.
schvaluje

a)
přidělení volného bytu č.13 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 31 v Opavě žadatelce p.Anně Chalupové trvale bytem Opava

b)
přidělení volného bytu č.4 velikosti 2+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 33 v Opavě žadatelce p.Štěpánce Kreslové trvale bytem Opava


Hlasování: 6-0-0

2.
nepřijala usnesení



k mimořádnému přidělení volné ubytovací jednotky č.10 velikosti 1+1 v  ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě p. Jaroslavu Dvořákovi trvale bytem Opava za podmínky úhrady dluhu na komunálním odpadu ve výši 3.195,00 Kč a to nejpozději do 29.2.2016


Hlasování: nebylo přijato usnesení



934/27 RM 15
36/27
Smlouvy o nájmu, záměr pronájmu

Rada města

1.
schvaluje


dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání,                     PID: MMOPP009XGAM, ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání, PID: MMOPP00DG7JD, ze dne 9.4.2015, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a Řeznictvím H + H, s.r.o. se sídlem Hlavní 46, 742 47 Hladké Životice, IČ 26788942, zastoupenou Ing. Karlem Pilčíkem, jednatelem (prostor na adrese Hrnčířská 9, Opava)


2.
schvaluje


dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor PID: MMOPP009XG66, ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP00C4IMM, ze dne 13.8.2013, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města                a Ing. Martinem Magnusem Zirankou se sídlem 747 25 Třebom 32, IČ 73191817 (prostor na adrese Masarykova třída 10, Opava)


3.
schvaluje


dohodu o ukončení Smlouvy o nájmu nebytových prostor PID: MMOPP009XG1V, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a OPEN HOUSE o.p.s. se sídlem Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál, IČ 70645671, zastoupenou Bc. Romanou Daněčkovou, ředitelkou (prostor na adrese Horní náměstí 48, Opava)

934/27 RM 15
36/27
4.
schvaluje


smlouvu o krátkodobém pronájmu budovy PID: MMOPP009XFZC, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,            IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, primátorem města a NOVUS BIKE s.r.o. se sídlem Vančurova 2985/20, 746 01 Opava – Předměstí,                IČ 25821229, zastoupenou Zdeňkem Kalužíkem, jednatelem (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava) 


5.
schvaluje


záměr pronájmu budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 2202/14, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)



Hlasování: 6-0-0




935/27 RM 15
37/27
Přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

Rada města


schvaluje


přiznání odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 
za období od 1.1.2015 do 26.11.2015 ve výši dle důvodové zprávy


Hlasování: 6-0-0  




936/27 RM 15
38/27
Vyřazení pohledávek z účetní evidence – místní poplatek za komunální odpad

Rada města


bere na vědomí


vyřazení pohledávek z účetní podrozvahové evidence – místní poplatek 
za komunální odpad v celkové výši 35.333,00 Kč


Hlasování: 6-0-0
	










937/27 RM 15
39/27
Vydání parkovací karty

Rada města


schvaluje


vydání 1 ks parkovací karty ZPS pro služební vozidla společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o., Boleslavova 710/19, Ostrava - Mar. Hory


Hlasování: 6-0-0






Ing. Martin Víteček   v.r.
primátor
Josef Stiborský   v.r.
náměstek primátora



