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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 29. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 5.12.2011


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 05.12.2011 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
p. David Hor￡kDavid Horák 
Ing. Jana Kašparová
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Mgr. Milan Kokoř











































854/29 RM 11
bod 1/29
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem pozemku parc.č. 1136/3-zast.pl. a nádvoří o výměře 117 m2 
k.ú. Opava-Předměstí panu Josefu Holinkovi na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 832/11)

b)
nájem pozemku pod garáží parc. č. 2172/317-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Robertu Westovi na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 879/11) 

c)
nájem pozemku pod garáží parc. č. 2373/430-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Tomáši Heinzovi na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 879/11)

d)
nájem pozemku pod garáží parc. č. 2172/143-zast.pl. a nádvoří o výměře 16 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jaroslavu s Anně Steuerovým na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 879/11)

e)
záměr pronájmu části pozemků parc.č. 568-ost.pl. a parc.č. 569/1-ost.pl. k.ú. Opava-Město

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2530/538-zahrada k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 456/2-zast.pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Město

h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st.195/2-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Kateřinky u Opavy




2. 
schvaluje

 a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/255-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

 b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/425-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2522/9-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2522/10-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/53-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2890/305-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1591/7-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

854/29 RM 11
1/29
3.
schvaluje


rámcovou smlouvu o poskytnutí služeb (MMOPP00A9IMR) uzavřenou mezi – objednatelem - Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 a poskytovatelem- společností GEOPA s.r.o. se sídlem Horní náměstí 286/55, 746 01 Opava, jednajícím Ing. Rudolf Ťapťuch, 
IČ: 60322179  



855/29 RM 11
bod 3/29
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Dětská hřiště“

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00D7CBR), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 75082616, zastoupená Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady



856/29 RM 11
bod 4/29
Smlouva o dílo – Analýza rizik úřadu – bude předložen dodatečně


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP004FL2M mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným           prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a F.S.C.Bezpečnostní poradenství, a.s. se sídlem Vítkovická 20/1994, 702 00 Moravská Ostrava,     IČ 25884646, zastoupena Ing.Miroslavem Fryšarem, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti





b)
Rozpočtové opatření č. 2011/272



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 225.000,00 Kč







ve výdajích – odbor informatiky




výpočetní technika 




 (6171,5169,00000000,0170,0002528000000)
- 225.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HKR




analýza rizik




(5272,5169,00000000,0193,0000000000000)
+ 450.000,00 Kč



857/29 RM 11
bod 5/29
Financování projektu „Zabezpečení péče o válečné hroby v Opavě“

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Zabezpečení péče o válečné hroby v Opavě“ v rámci výzvy Ministerstva obrany České republiky – program Dotace na zabezpečení péče o válečné hroby


b)
zajištění financování projektu „Zabezpečení péče o válečné hroby v Opavě“ 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“ 



c)
zajištění financování projektu „Zabezpečení péče o válečné hroby v Opavě“ 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“



858/29 RM 11
bod 6/29
Financování projektu „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko“

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko“ v rámci kontinuální výzvy č. 2.2 - 13 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

b)
zajištění financování projektu „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu oblasti Opavské Slezsko“ v investiční fázi pro rok 2012 a 2013 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy č. 2.2 - 13 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

c)
zajištění financování projektu „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy č.2.2 - 13 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013











859/29 RM 11
bod 7/29
Smlouva o výpůjčce NB zastupitelce

Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce notebooku zastupitelce města, (MMOPP00B1RW1), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a paní Ing. Janou Kašparovou, bytem Vaníčkova 17,      747 06 Opava-Kylešovice 



860/29 RM 11
bod 8/29
Záměr darování budovy – Slezské muzeum

Rada města



schvaluje



záměr darování nemovitosti v části obce Předměstí, jak následuje: budova bez čp/če - garáž, ležící na pozemku parc. č. 2157/19 – zastavěná plocha     a nádvoří o výměře 23 m2, zapsaná v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 3618 vedeném pro obec Opava, katastrální území Opava-Předměstí 



861/29 RM 11
bod 9/29
Záměr pronájmu – Krnovská 30, Opava

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 2788, objekt k bydlení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 239, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 3618, nebytový prostor na adrese Krnovská 30, 746 01  Opava




862/29 RM 11
bod 10/29
Záměr výpůjčky – sklad pod tělocvičnou Tyršova stadionu

Rada města



schvaluje



záměr výpůjčky části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu  v 1 NP budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2702/389, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 3618, nebytový prostor v průchodu pod tělocvičnou Tyršova stadionu, Opava


863/29 RM 11
bod 11/29
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7QGR) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Magdou Rolnou bytem Wintrova 8, 747 06 Opava-Kylešovice  pro umístění sjezdu 
na pozemku parc.č. 1848 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Zřízení sjezdu 
k rodinného domu na ul. Wintrova 8, Opava“ 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, (MMOPP00A7QCB) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností MARSILIUS DEVELOPMENT s.r.o. se sídlem Sokolská třída 31, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 28567943, jednající Lubomírem Novotným, jednatelem pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky do pozemků parc.č. 249/1 a 249/2 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro stavbu: "Zřízení plynovodní přípojky na pozemku parc.č. 256/13 
v Opavě“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7QBG) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem s místem podnikání Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek Místek 
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. 985 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Komárov, 
Na Konečné, Müller, přípojka NNk, IP-12-8011306/2“ 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, (MMOPP00AD9OS) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem s místem podnikání Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek Místek 
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. 228 v k.ú. Jarkovice pro stavbu: "Opava, Jarkovická, Ing. Jaroš,  přípojka NNk“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
863/29 RM 11
bod 11/29
e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7QFW) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o., se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ: 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č.1806/30 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Kylešovice, Na Pomezí, 2 smyčky kabelu NN, IV-12-8004986“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5.000,00 Kč + DPH v platné výši

f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYLZV) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janem Olšanským bytem Pekařská 128, 747 05 Opava, Kateřinky pro umístění podzemního vedení přípojky vody 
a přípojky jednotné kanalizace v pozemcích parc.č.1566/2, 2345/4 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1360/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy, ul. Pekařská“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH v platné výši

g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7QHM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Petrem Volfem bytem Vodní 3, 746 01 Opava  pro umístění přípojky vody, přípojky plynu, přípojky dešťové a splaškové kanalizace do pozemků parc.č. 1837/1, 1838/1, 1838/2 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 416/2 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AD9NX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Telefónicou Czech Republic, a.s. se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, 104 22 Praha 4, Michle,   IČ 60193336 zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava  spol. s r.o.  
se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435 zastoupenou Ludmilou Královou s místem podnikání Mrázná 131/44 715 00 Ostrava-Michálkovice pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 2661/2 v k.ú. Opava-Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu: "11010-010221 Opava, Zahradní ul., úprava sítě“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného ve výši 50.000,00 Kč + DPH v platné výši

i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7QJC) 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. 348/2, 2773/3, 2799/2, 2929/1 
v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce místní sítě Opava ul. Hlavní I“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH v platné výši
863/29 RM 11
bod 11/29
j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7QIH) 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. 1837/1, 2799/2 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce místní sítě Opava ul. Ke Koupališti“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH v platné výši

k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7QD6) 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. 800/2, 803/4, 804/2, 1835/1, 1835/5 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce místní sítě Opava ul. Věnceslava Hrubého“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH v platné výši


864/29 RM 11
bod 13/29
Pojistné smlouvy

Rada města



schvaluje


a)
pojistnou smlouvu č. 706-57460-12 o pojištění stavebních a zemědělských strojů (MMOPP00BYO81), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu


b)
pojistnou smlouvu č. 706-57593-15 o pojištění elektronických zařízení (MMOPP00BYO9W), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu


c)
pojistnou smlouvu č. 706-57747-18 o pojištění majetku podnikatelů (MMOPP00BYOCH), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu

864/29 RM 11
bod 13/29
d)
pojistnou smlouvu č. 706-56748-12 o pojištění odpovědnosti za škodu (MMOPP00BYOBM), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu


e)
pojistnou smlouvu č. 43.....o pojištění souboru vozidel (číslo smlouvy bude doplněno před podpisem smlouvy) (MMOPP00BYOAR), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a.s. se sídlem Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, IČ 45272956, zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu



865/29 RM 11
bod 14/29
Audit Městských lesů Opava

Rada města



bere na vědomí



Lesnický audit – zhodnocení stavu lesnického hospodaření v lesích Statutárního města Opava ze dne 24.10.2011, vypracovaný společností Zádrapa s.r.o., Generála Klapálka 1108, 755 01 Vsetín, IČ 27778134




866/29 RM 11
bod 15/29
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje



dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu 
č. 185/2011/PRI (MMOPP009BMAE) mezi Statutárním městem Opava 
a Národním památkovým ústavem, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333 v rámci akce Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ Krnov – Úvalno – Brumovice – Holasovice – Opava – Velké Hoštice za cenu nejvýše přípustnou 1.583.140,00 Kč bez DPH (1.899.768,00 Kč vč. DPH)













867/29 RM 11
bod 16/29
Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla k užívání

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP006MQPZ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,       IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., bytem Hradecká 10A, 746 01 Opava 


b)
smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP002VV1Z mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,       IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Pavlou Brady, bytem náměstí Osvoboditelů 2, 746 01 Opava 



c)
smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP006MQQU mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,       IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mgr. Daliborem Halátkem, bytem Hobzíkova 3, 746 01 Opava 


d)
smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP006MQO4 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,     IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Danielem Žídkem, bytem U Černého mlýna 10, 747 70 Opava- Komárov

2.
pověřuje 


Ing. Martinu Věntusovou, pověřenou řízením kanceláře tajemníka, k doplnění konkrétních údajů identifikujících vozidla do článku II. odstavce 1 smluv o poskytnutí motorového vozidla k užívání uvedených v bodě 1 tohoto usnesení a k rozhodnutí, které vozidlo bude poskytnuto prof. PhDr. Zdeňku Jiráskovi, CSc. a které panu Danielu Žídkovi


868/29 RM 11
bod 17/29
Vyhodnocení a aktualizace  územní energetické koncepce Statutárního města Opavy

Rada města



schvaluje



Smlouvu Vyhodnocení a aktualizace územně energetické koncepce Statutárního města Opavy, (PID MMOPP00CQESM), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a CITYPLAN spol. s r. o., se sídlem Jindřišská 889/17, 110 00 Praha 1, IČ 47307218, zastoupeným Ing. Ivanem Benešem, jednatelem a generálním ředitelem v celkové výši 271.200,00 Kč včetně DPH



869/29 RM 11
bod 18/29
Projekt „Ochranná zeleň Opava“ – podání žádosti o dotaci, Smlouvy


Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Ochranná zeleň Opava“ v rámci XXV. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro Moravskoslezský kraj, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší


b)
zajištění financování projektu „Ochranná zeleň Opava“ v investiční fázi      ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci XXV. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro Moravskoslezský kraj, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší


c)
zajištění financování projektu „Ochranná zeleň Opava“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci XXV. výzvy Operačního programu Životní prostředí pro Moravskoslezský kraj, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší


d)
smlouvu, (MMOPP0032LFZ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezskými cukrovary a. s. se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ 46900764, zastoupené Ing. Stanislavem Tobolou, předsedou představenstva


e)
smlouvu, (MMOPP0032LE4), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Michalem Štěpánkem se sídlem Krnovská 84, 746 01 Opava


870/29 RM 11
bod 19/29
Program iniciace projektů

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00CFCQ9, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Krizovým 
a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ se sídlem Hradecká 650/16, 
746 01 Opava, IČ 47812052, zastoupeným Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 19.500,00 Kč








871/29 RM 11
bod 20/29
Koncepce rozvoje kultury ve Statutárním městě Opava

Rada města



schvaluje



upravený návrh Koncepce rozvoje kultury ve Statutárním městě Opava



872/29 RM 11
bod 21/29
Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo č.115/2010/PRI – Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ Krnov – Úvalno – Brumovice – Holasovice – Opava – Velké Hoštice


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 2 MMOPP009BM9J ke smlouvě o dílo č.115/2010/PŘI (MMOPP00801XQ) „Cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“ Krnov – Úvalno – Brumovice – Holasovice – Opava – Velké Hoštice“, 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 STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha, IČ: 60838744 , zastoupenou Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ o.z. Ostrava
	cena díla dle smlouvy                                 54.127.379,00 Kč 

navýšení ceny díla tímto dodatkem č. 2       1.418.494,46 Kč
celková cena                                               55.545.873,46 Kč            
DPH 20%                                                    11.109.174,69 Kč                    
 -     nová cena celkem s DPH                            66.655.048,15 Kč                        



873/29 RM 11
bod 22/29
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky  s názvem „Dodávky kancelářských potřeb pro SMO“ – smlouva

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP002VUN4, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc, primátorem města a vybraným uchazečem Ivanem Kaspřákem, Těšínská 29, 746 01 Opava, IČ: 40356558









874/29 RM 11
bod 23/29
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Revitalizace dětského hřiště Holasická 6 a Revitalizace dětského hřiště Holasická 8 - 14 “ - zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle     § 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění,          na stavební práce s názvem „Revitalizace dětského hřiště Holasická 6                 a Revitalizace dětského hřiště Holasická 8 - 14“, v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy




2.
jmenuje


a)
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,    ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek   ve složení;
členy:
	Ing. Janu Onderkovou
	Ing. Martina Chalupského
	Mgr. Pavla Hrbáče



b)
náhradníky:
	Ing. Radku Šabatkovou
	pana Rostislava Onderku

Ing. Lubomíra Měcha


3.
jmenuje


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

Ing. Janu Onderkovou
Ing. Martina Chalupského
Ing. Karla Kovalčíka


b)
náhradníci:
	pana Martina Šatného
	Ing. Igora Kašpara

Ing. Radku Šabatkovou
Ing. Renatu Cvancigerovou
Ing. Ludmilu Domesovou











875/29 RM 11
bod 24/29
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby  s názvem „Mobilní operátor“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva – dodatečný materiál

Rada města


1.
rozhodla



na základě protokolu o posouzení a hodnocení nabídek o výběru nejhodnější nabídky  uchazeče T-Mobile Czech Republic a.s. jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější na akci s názvem „Mobilní operátor“ 
Identifikační údaje vybraného uchazeče:
T-Mobile Czech Republic a.s.
se sídlem: Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha
zastoupeno: Ing. Liborem Komárkem, na základě plné moci
IČ: 649 49 681


2.
schvaluje


smlouvu, MMOPP002VUOZ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností T.Mobile Czech Republic a.s., se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha, IČ 64949681, zastoupenou Ing. Liborem Komárkem, na základě plné moci




876/29 RM 11
bod 25/29
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Dětské hřiště Fügnerova 6, 8“ – 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 KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


2.
schvaluje


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

 1. KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213
 2. STRABAG, a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava, IČ: 60838744
 3. ALPINE Bau CZ, s.r.o., Šenovská 463, 717 00 Ostrava, IČ: 45192286
 4. BERGER BOHEMIA a.s., Klatovská 410, 320 64 Plzeň, IČ: 45357269








877/29 RM 11
bod 26/29
Seniorcentrum Opava – bytové záležitosti

Rada města



schvaluje



Zásady pro přidělování nájemních bytů ve správě Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace a pořadník na rok 2012 pro žadatele o nájemní byty ve správě Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace



878/29 RM 11
bod 27/29
Personální záležitosti – MČ Podvihov

Rada města



schvaluje



u  pracovního místa „dělník pro údržbu travnatých ploch,“ zřízeného na Úřadu městské části Opava – Podvihov od 2. 5. 2011,  změnu z doby určité na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2012



879/29 RM 11
bod 28/29
Návrh na jmenování ředitelky Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace

Rada města



jmenuje


Ing. Miladu Pazderníkovou na pracovní místo ředitelky Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. září 2012 na základě výsledků konkursního řízení




880/29 RM 11
bod 29/29
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2011/273



ve výdajích – kancelář primátora




ediční činnost




(3319,5169,00000000,0120,0002514000000)
 - 6.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




OOV – ediční činnost




(3319,5021,00000000,0192,000251400000)
+ 6.000,00 Kč





880/29 RM 11
bod 29/29
b)
Rozpočtové opatření č. 2011/274



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




místní správa




opravy  a udržování




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
-  3.609,00 Kč








oprava kaple na křižovatce ulic Krnovské a Přemyslovců




(3326,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 3.609,00 Kč











c)
Rozpočtové opatření č. 2011/275



ve výdajích – odbor školství




vratka neiv.příspěvku na plavecký výcvik




ZŠ Ochranova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000023)
- 5.248,00 Kč








ZŠ Otická




(3113,5331,00000000,0030,0001000000022)
- 216,00 Kč








ZŠ Riegrova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000030)
- 14.940,00 Kč








ZŠ Malé Hoštice




(3113,5331,00000000,0030,0001000000027)
- 380,00 Kč








ZŠ Suché Lazce




(3113,5331,00000000,0030,0001000000028)
- 5.260,00 Kč








ZŠ Vávrovice




(3113,5331,00000000,0030,0001000000029)
- 7.220,00 Kč








ZŠ Šrámkova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000032)
- 7.220,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 40.484,00 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2011/276



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek na pokrytí mzdových nákladů




ZŠ Suché Lazce




(3113,5331,00000000,0030,0001002000028)
+ 70.000,00 Kč





880/29 RM 11
bod 29/29

ve výdajích – MČ Suché Lazce




rezerva městské části




(6409,5901,00000000,0830,0000000000000)
- 70.000,00 Kč











  e)
Rozpočtové opatření č. 2011/277



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Dům umění – Dominikánský klášter – oprava  dle jednání s externím auditorem




úprava fa MMOPP00A8IT5 




(3322,6122,00000022,0220,0007814000000)
- 10.030,29 Kč



(3322,6122,38100022,0220,0007814000000)
+ 10.030,29 Kč



(3322,5137,00000022,0220,0007814000000)
- 2.571,06 Kč



(3322,5137,38100022,0220,0007814000000)
+ 2.571,06 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2011/278



ve výdajích – odbor hl.architekta a územ.plánu




ostat.územní příprava a urban.studie




ostat.nákup dlouh.nehm.majetku




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
- 7.500,00 Kč








architektonická soutěž




neinvestiční transfery obyvatelstvu




(3326,5494,00000000,0080,0000000000000)
+ 7.500,00 Kč











g)
Rozpočtové opatření č. 2011/279



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




bytové hospodářství




opravy  a udržování




(3612,5171,00000000,0051,0001035000000)
+ 500.000,00 Kč







v příjmech – odbor majetku města




bytové hospodářství - nájemné




(3612,2132,00000000,0051,0001035000000)
+ 500.000,00 Kč


881/29 RM 11
bod 30/29
Dotace ostatní – schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00CXQNG mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Veronikou Chalupovou, bytem Husova 10, 746 01 Opava na vstupní poplatek do soutěže REGION REGINA, ve výši 1.500,00 Kč
881/29 RM 11
bod 30/29
  b)
Rozpočtové opatření č. 2011/280



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 1.500,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 1.500,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 1.500,00 Kč








Veronika Chalupová




(3319,5494,00000000,0020,00004490000000)
+ 1.500,00 Kč



882/29 RM 11
bod 32/29
Organizační řád Městské policie

Rada města



schvaluje



organizační řád Městské policie Opava s účinností od 1.1.2012 



883/29 RM 11
bod 33/29
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 21.11.2011 do 28.11.2011



884/29 RM 11
bod 34/29
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Revitalizace školních zahrad mateřských škol“ - zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
revokuje



usnesení  č. 776/26 RM 11 bod 1, ze dne 7.11.2011 
(RMO rozhodla o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle    § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „Revitalizace školních zahrad mateřských škol“– v rozsahu dle upravené zadávací dokumentace a důvodové zprávy)

884/29 RM 11
bod 34/29
2.
rozhodla



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




885/29 RM 11
bod 35/29
Personální záležitosti

Rada města



ruší



pracovní místo asistentky komunitního plánování na odboru sociálních věcí s účinností od 1. 3. 2012 za účelem zvýšení efektivnosti práce   




886/29 RM 11
bod 36/29
Dohoda o prodloužení účinnosti Smlouvy o výpůjčce zařízení

Rada města



schvaluje



dohodu o prodloužení účinnosti Smlouvy o výpůjčce zařízení ze dne              01.07.2011 



887/29 RM 11
bod 37/29
Sportovní komise Rady Statutárního města Opavy – rezignace člena

Rada města



bere na vědomí 



rezignaci pana Mgr. Jaroslava Horáka na funkci člena Sportovní komise Rady Statutárního města Opavy ke dni 5.12.2011




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





 

