	27	29. RMO13.01.2016
file_0.png


file_1.wmf


Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 29. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 13.01.2016


Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 13.01.2016 se zúčastnili

Členové RMO
8
Omluveni
Mgr. Tomáš Čvančara
p. Adam Ludvík Kwiek
Ing. Martin Víteček
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Ing. Jiří Lehnert
Ing. Jana Onderková
Hosté:
p. Miroslav Glos, jednatel Hokejového klubu Opava, s.r.o.
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Navýšení cílové kapacity ŠD při Základní škole Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace


Rada města


schvaluje


navýšení cílové kapacity školní družiny při Základní škole Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace ze současného počtu 175 žáků na 240 žáků  s účinností od 01.09.2016


Hlasování: 8-0-0
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2/29
Vyřazení pohledávek z účetní evidence – pokuty, náklady řízení


Rada města


bere na vědomí


vyřazení pohledávek z účetní evidence – pokuty, náklady řízení v celkové výši 36.750,00 Kč


Hlasování: 8-0-0
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Majetkové záležitosti


Rada města


schvaluje


smlouvu o zemědělském pachtu (PID MMOPP00FM8FM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako propachtovatelem a společností AGROPROGRES Kateřinky s.r.o., se sídlem Oldřišov, Arnoštov 83, IČ 47977400 jakožto pachtýřem, jejímž předmětem je užívání a požívání pozemků parc.č. 717/15 – ostatní plocha, parc.č. 1745/64 – orná půda, parc.č. 2341/1 – orná půda, parc.č. 1208/24 – orná půda, parc.č. 1210/357 – orná půda, parc.č. 2054/62 – orná půda a parc.č. 995/37- orná půda, k.ú. Kateřinky 
u Opavy,  za cenu ve výši 5.312,00 Kč/rok, tj. 0,24574 Kč/m2/rok 

2.
schvaluje


smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00A0EK2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako  půjčitelem a Tělovýchovnou jednotou Slavia Malé Hoštice se sídlem Sportovní 485/3, Malé Hoštice, 74705 Opava, IČ 44941994, zastoupenou Gűnterem Holleschem, předsedou jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka 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, pozemek parc. č. 600/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí  je stavba bez č.p./č.e. - jiná stavba a pozemek 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
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3.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FM7MU) 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 panem Rolandem Plútou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/64 – 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)   

b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FM7LZ) 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 panem Vladanem Paloučkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/57 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   


4.
schvaluje


výpověď smlouvy uzavřené dne 5.8.2014 mezi společností DJUSU Opava, s.r.o. jako pronajímatelem a Statutárním městem Opavou jako nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc.č. 2146/2 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2146/3 – zastavěná plocha a nádvoří parc.č. 2146/17 
– zastavěná plocha a nádvoří a částí pozemků 2146/1, ostatní plocha, díl „A“ 
a parc.č. 2146/16 – ostatní plocha, díl „B“ , vše k.ú. Opava – Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


5.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc. č. 16 – zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc.č. 17/1 – ostatní plocha, vše k.ú. Jaktař, dle přiloženého snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje pozemků parc. č. 233/1 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 237/6 – zastavěná plocha a části pozemku parc.č. 220/5 – zastavěná plocha 
a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy


6.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2614/3 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2316/7 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí

7.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/512 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/98 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí
	985/29 RM 16
3/29

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/172 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/181 - zastavěná plocha 
a nádvoří a  parc.č. 2168/183 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/11 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Město

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2184/12 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1018/2 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava – Předměstí


8.
schvaluje


záměr pronájmu části pozemku (část opěrné zdi) parc.č. 271/1 – zastavěná plocha a nádvoří), k.ú. Opava-Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


9.
schvaluje


záměr snížení ceny nájemného za část pozemku parc.č. 744/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, dle přiloženého snímku katastrální mapy



Hlasování: 8-0-0
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města


Rada města


schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FM7OK) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Tomášem  Beranem, paní Hanou Kvasničkovou, manžely Oto a Marií Duškovými, RNDr. Zbyňkem Duškem, manžely Františkem a Alicí Jablonskými, manžely Josefem a Janou Kolkovými, manžely Danielem Nováčkem, Dis. a Ing. Lenkou Nováčkovou, manžely Jaromírem a Julií Krejčími a panem Aloisem Novákem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 148 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 87.120,00 Kč (cena dle zásad)


b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM7NP) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. Jindřichem Skařupou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2281 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2281/2, k.ú. Hradec nad Moravicí, za kupní cenu 8.511,00 Kč 
tj. 43,00 Kč/m2 (cena dle odborného odhadu) + úhrada nákladů spojených s převodem
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c)

návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FM7AI) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní Janou Blažkovou a paní Jarmilou Flasarovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/6 pozemků parc.č. 2530/232 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2530/814 – zastavěná plocha 
a nádvoří, oba k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 69.480,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada za užívání pozemku bez právního důvodu

d)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM8AB) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. Miroslavem Zárubou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 173/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc.č. 1209/14 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. st. 318 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Podvihov, za kupní cenu 36.830,00 Kč 
tj. 290,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada za užívání pozemku bez právního důvodu + úhrada nákladů spojených s převodem


pro předložení zastupitelstvu města 

2.
schvaluje


návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvě (MMOP00FM7TV) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, IČ 65993390, zastoupenou JUDr. Pavlem Šolcem, pověřeným řízením právního odboru jako budoucím dárcem a Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako budoucím obdarovaným, jejímž předmětem je převod části pozemku parc. č. 3069, parc.č. 3054, parc.č. 3055, parc.č. 3056, parc.č. 3057, parc.č. 3058, parc.č. 3059, parc.č. 3060, parc.č. 3062, parc.č. 3063, parc.č. 3064, parc.č. 3082/32 a části parc.č. 3082/3, k.ú. Jaktař a části pozemku parc.č. 635/3, k.ú. Vávrovice včetně stávající silnice 
na pozemcích se nacházejících


pro předložení zastupitelstvu města

3.
schvaluje
-garážiště Otická


návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM7R5) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Stanislavem Novosadem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2530/382 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

4.
neschvaluje

a)
záměr prodeje podílu o velikosti 3134/10000 pozemku parc.č. 574/27 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 260/4 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, 
dle přiloženého snímku katastrální mapy


pro předložení zastupitelstvu města
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5.
neschvaluje


návrh úplatného převodu pozemku parc.č. 2880/2 – ostatní plocha, katastrální území Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0
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Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady – „Regenerace parku sv. Hedviky“



Rada města


schvaluje


smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (MMOPP00D6T0C), mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou regionální rady a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Radimem Křupalou, primátorem


Hlasování: 8-0-0
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Finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých obcí v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2015



Rada města

1.
schvaluje


finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury České republiky v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2015 předložených Římskokatolickou farností Raduň, se sídlem Zámecká 49, 747 61 Raduň, společností Unicont Opava s.r.o., se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava, Římskokatolickou farností Opava-Jaktař, se sídlem Šebelova 32/3, 747 07 Opava, Římskokatolickou farností Hněvošice, se sídlem Cihelní 92, 747 35 Hněvošice, Obcí Jezdkovice, se sídlem Jezdkovice č. p. 1, 747 55 Jezdkovice a Moravskoslezským krajem, zastoupen ZŠ, SŠ, ŠJ a Internátem, Velké Heraltice, příspěvkovou organizací, se sídlem Opavská 1, 747 75 Velké Heraltice


2.
ukládá





doručit předložená finanční vyúčtování příspěvků v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2015 Ministerstvu kultury České republiky, odbor památkové péče


Z: odbor rozvoje města a strategického plánování


T: 25. 01. 2016


Hlasování: 8-0-0
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Žádost o dotaci a financování projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích“	 


Rada města


schvaluje

	

podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt: „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích“ rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Státní podpora sportu pro rok 2016, Program 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu programové financování


pro předložení zastupitelstvu městu


	

zajištění financování projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích“  v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Státní podpora sportu pro rok 2016, Program 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu programové financování


pro předložení zastupitelstvu městu

	

zajištění udržitelnosti projektu „Rekonstrukce fotbalového a hokejbalového hřiště v Opavě Kylešovicích“ v provozní fázi dle podmínek poskytovatele dotace v rámci výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Státní podpora sportu pro rok 2016, Program 133510 – Podpora materiálně technické základny sportu programové financování


pro předložení zastupitelstvu městu



Hlasování: 7-0-0 
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Majetek ve správě TSO s.r.o. – dodatek ke smlouvě o nájmu NP (Tyršův stadion)


Rada města


schvaluje


dodatek č. 2 (MMOPP009WLXT) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor 
ve sportovním zařízení na Tyršově stadionu v Opavě (MMOPP00AKAEG) ze dne 07.09.2013 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 27.09.2013 společností Technické služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a spolkem KST Slezan Opava, se sídlem Pekařská 401/32, 746 01 Opava, IČ 70630224 zastoupenou p. Janem Dzidou, místopředsedou spolku, na základě plné moci ze dne 02.02.2013



Hlasování: 8-0-0
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Dědické řízení


Rada města


nesouhlasí


s vydáním majetku nepatrné hodnoty Statutárnímu městu Opava, jako vypraviteli pohřbu, po panu Karlu Pohlovi, původně bytem Opava 



Hlasování: 8-0-0
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Odkoupení bytové jednotky

Rada města


neschvaluje



prodej spoluvlastnického podílu na domě odpovídajícího podlahové ploše bytu č.7 o velikosti 111,9 m2 nacházející se v IV. nadzemním podlaží domu č.p. 1812, objekt bydlení, který je součástí pozemku parc.č. 2890/88 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, kat. území Opava – Předměstí,  zapsaného na listu vlastnictví č. 3618 (na adrese Jateční č. or. 10a, Opava) pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-1
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Prominutí dluhu na nájemném a službách


Rada města


odročuje



projednání materiálu „Prominutí dluhu na nájemném a službách“


Hlasování: 8-0-0
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Bytové záležitosti


Rada města


schvaluje


a)
snížení výše kauce ze 5.000,00 Kč na 1.000,00 Kč nájemci ubytovací jednotky č.10 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A Opavě - žadateli p. Jaroslavu Dvořákovi trvale bytem Opava


b)
přidělení volného bytu č.3 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 31 v Opavě žadatelce p.Světle Wagnerové trvale bytem Suché Lazce
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c)
přidělení volného bytu č.13 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 31 v Opavě žadatelce p.Dagmar Růžičkové trvale bytem Opava


d)
přidělení volné ubytovací jednotky č.4 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě p. Julii Koňakové trvale bytem Opava



Hlasování: 8-0-0



	995/29 RM 16
13/29
Odpisy podmíněných pohledávek - projekty kancelář primátora



Rada města




bere na vědomí



stav skutečně proplacené dotace u projektů „Opava známá a neznámá“ a „Opava a Ratiboř historická“  


Hlasování: 8-0-0




	996/29 RM 16
14/29
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene



Rada města

1.
revokuje

a)
usnesení č. 126/5 RM15 i) ze dne 14. 1. 2015 (Rada města schvaluje smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GD4AV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Ing. Lenkou Malinovou, vedoucí přípravy staveb – Ostrava a Ing. Katy Mark, technikem majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 2976, 2343/4, 2343/2, 2341/2, 2337, 2333/3, 2321, 2316/1, 2327/28, 2327/11, 2327/23, 2379, 2380, 2960, 2975 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „REKO MS Opava, Olomoucká“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy)

996/29 RM 16
14/29
b) 
usnesení č. 165/6 RM15 d) ze dne 28. 1. 2015 (Rada města schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD490) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, zastoupenou 
Ing. Lenkou Malinovou, vedoucí přípravy staveb – Ostrava a Ing. Katy Mark, technikem majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 1794, 1795, 1796, 1873/1, 1858, 1857, 1793, 1640, 1639, 1763, 1765 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby „REKO MS Opava, Vančurova +4, I. etapa“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy)


2. 
schvaluje


a) 
upravenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GD4AV_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Ing. Petrem Hřebcem, vedoucím odboru přípravy staveb a Ing. Lenkou Vrzalovou, vedoucí oddělení majetkoprávní podpory, pro  umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 2976, 2343/4, 2343/2, 2344/23, 2341/2, 2337, 2333/3, 2321, 2316/1, 2324/1, 2326,  2327/28, 2327/11, 2327/23, 2379, 2380, 2960, 2975, 3000 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „REKO MS Opava, Olomoucká“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)  na pozemcích Statutárního města Opavy


b)
upravenou smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00GD490_upr) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Ing. Petrem Hřebcem, vedoucím odboru přípravy staveb a 
Ing. Lenkou Vrzalovou, vedoucí oddělení majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 1525, 1794, 1795, 1796, 1873/1, 1858, 1857, 1640, 1639, 1763, 1764, 1765, 1844 v k.ú. Jaktař a parc.č. 2981 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „REKO MS Opava, Vančurova +4, I. etapa“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy

	996/29 RM 16
14/29
c)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGEGH) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku 
pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2773/1 a 2772/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu „REKO MS Opava, ul. Hlavní“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 8.750,00 Kč + DPH 


d) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGEP8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností RWE 
GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím připojování a rozvoje PZ – Morava  sever a Jaromírem Volným, technikem připojování a rozvoje PZ – Morava sever a Martinem Jurczekem bytem Hněvošice, pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 2308/9 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu „ Přeložka NTL plynovodní přípojky Opava, Hlučínská č. 24 v rámci stavby Stavební úprava, nástavba, přístavba a změna účelu užívání RD, zřízení ret. jímky, oplocení, zpevněných ploch, přeložek inž. sítí a terénní úpravy“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


e) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGEKX) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Janem Prokšem a Martinou Prokšovou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 1050/19 v k.ú. Podvihov a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 1050/19 v k.ú. Podvihov za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1050/43 v k.ú. Podvihov v rámci realizace stavby „Novostavba  rodinného domu s příslušenstvím, parc.č. 1050/5, 1050/43 v k.ú. Podvihov“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy


Hlasování: 8-0-0



	997/29 RM 16
15/29
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy


Rada města


schvaluje


umístění podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 2960, 2975, 2184/6 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, 
ul. Husova - rekonstrukce vodovodu“


Hlasování: 8-0-0



	998/29 RM 16
16/29
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu


Rada města


schvaluje

	

smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 1/2016/PRI (MMOPP00GGO0A) pro stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Hradecká 94/41, 746 01 Opava, 
IČ: 12124036, DIČ: CZ520220085 na zakázku malého rozsahu „MŠ Krnovská“ (zateplení, výměna oken) za cenu nejvýše přípustnou 98.001,00 Kč bez DPH 
(118.581,21 Kč vč. DPH) 


	

smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 2/2016/PRI (MMOPP00GGNZM) pro stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Hradecká 94/41, 746 01 Opava, 
IČ: 12124036, DIČ: CZ520220085 na zakázku malého rozsahu „ZŠ Otická“ (zateplení, výměna oken) za cenu nejvýše přípustnou 215.000,00 Kč bez DPH (260.150,00  Kč vč. DPH) 


	

smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 3/2016/PRI (MMOPP00GGNYR) pro stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. arch. Jiřím Horákem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Dostojevského 26, 746 01 Opava, 
IČ: 12122173, DIČ: CZ6109131028 na zakázku malého rozsahu „MŠ Na Pastvisku“ (zateplení, výměna oken) za cenu nejvýše přípustnou 99.000,00 Kč bez DPH (119.790,00 Kč vč. DPH) 


	

Rozpočtové opatření č. 2016/1


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


	

MŠ Krnovská (zateplení, výměna oken)-PD




(3111,6121,00000000,0220,0007599000000) 
      +     118.581,21 Kč







	

ZŠ Otická (zateplení, výměna oken) - PD




(3113,6121,00000000,0220,0007598000000) 
      +     260.150,00 Kč







	

MŠ Na Pastvisku (zatepl., vým. oken) - PD




(3111,6121,00000000,0220,0007692000000) 
      +     119.790,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
         -       498.521,21 Kč


Hlasování: 8-0-0





	999/29 RM 16
17/29
Souhlas s umístěním informační cedule k projektu FREERUN


Rada města


souhlasí


s umístěním informační tabule pro projekt FREERUN  na části pozemku parc.č. 2084/28 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy



Hlasování: 8-0-0



	1000/29 RM 16
18/29
Smlouvy o nájmu, záměry


Rada města

1.
schvaluje


dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání,                     PID: MMOPP009XFXM, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Fadilem Jonuzim se sídlem Horní náměstí 148/30,          746 01 Opava, IČ 25866851 (prostor na adrese Horní náměstí 30, Opava)


2.
schvaluje


dodatek č. 3 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP009XFWR, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města              a Fadilem Jonuzim se sídlem Horní náměstí 148/30, 746 01 Opava,                  IČ 25866851 (prostor na adrese Dolní náměstí 24, Opava)


3.
schvaluje


záměr prodloužení doby nájmu sjednaného Smlouvou o nájmu nebytových prostor ze dne 23.10.2013, PID: MMOPP00DG4LO, uzavřené mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, jako pronajímatelem a Grovaro s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14, 11 000 Praha 1 – Staré Město, IČ 01868519, zastoupenou Danou Němcovou, jednatelkou, jakožto nájemcem, na dobu určitou do dne 30.9.2018, přičemž doba nájmu bude prodloužena nejdéle do dne 30.9.2028. Předmětem nájmu je prostor sloužící podnikání v prvním podzemním a prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 109    a 110, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc. č. 365 a 364, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, zapsané na LV č. 168, na adrese Mezi Trhy 3 a 5,                  746 01 Opava, specifikovaný přiloženým zákresem 


Hlasování: 8-0-0



	1001/29 RM 16
19/29
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO


Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 8-0-0


	1002/29 RM 16
20/29
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí


Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 10. 12. 2015 
do 7. 1. 2016


Hlasování: 8-0-0


	1003/29 RM 16
24/29

Rozpočtová opatření 2015

Rada města


schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2015/361

a1)
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000313,0020,0002424000000)
+ 315.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora, samostatné pracoviště



projekt „Rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko“




ostatní osobní výdaje




(2143,5021,00000000,0120,0002424000000)
- 100.000,00 Kč



(2143,5021,00000313,0120,0002424000000)
+ 95.000,00 Kč 








sociální pojištění




(2143,5031,00000313,0120,0002424000000)
+ 20.000,00 Kč








zdravotní pojištění




(2143,5032,00000313,0120,0002424000000)
+ 15.000,00 Kč








nákup materiálu




(2143,5139,00000000,0120,0002424000000)
- 5.000,00 Kč



(2143,5139,00000313,0120,0002424000000)
+ 5.000,00 Kč





	1003/29 RM 16
24/29



služby telekomunikací




(2143,5162,00000000,0120,0002424000000)
- 20.000,00 Kč



(2143,5162,00000313,0120,0002424000000)
+ 10.000,00 Kč








nákup služeb




(2143,5169,00000000,0120,0002424000000)
- 59.700,00 Kč



(2143,5169,00000313,0120,0002424000000)
+ 140.000,00 Kč








cestovné




(2143,5173,00000000,0120,0002424000000)
- 20.000,00 Kč



(2143,5173,00000313,0120,0002424000000)
+ 15.000,00 Kč








pohoštění




(2143,5175,00000000,0120,0002424000000)
- 10.000,00 Kč



(2143,5175,00000313,0120,0002424000000)
+ 10.000,00 Kč








věcné dary




(2143,5194,00000000,0120,0002424000000)
- 5.000,00 Kč



(2143,5194,00000313,0120,0002424000000)
+ 5.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 219.700,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2015/362


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000313,0020,0002424000000)
+ 100.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO - projekt „Rozvoj destinačního managementu turistické oblasti Opavské Slezsko“ – pokrytí paušálních výdajů za 9 – 12/2015




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 100.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2015/363


v příjmech – kancelář primátora



Projekt „Opava a Ratiboř historická“




nekapitálové příspěvky a náhrady (Euroregion Silesia)



231 0000
(3399,2324,00000000,0120,0002440000000)
+ 430.357,17 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 430.357,17 Kč



(Částka 15.536,36 EUR přepočtena dle kurzu ČNB k 02.01.2015, 1 EUR = 27,70 Kč)



Hlasování: 8-0-0

	1004/29 RM 16
25/29
Rozpočtová opatření 2016


Rada města

1.
schvaluje


	

Rozpočtové opatření č. 2016/2


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00A0E8Q dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č, OPA-VF-49/2015)



82,38%
EU
(0000,4116,104513013,0020,0000000000081)
  + 224.897,40 Kč


17,62%
SR
(0000,4116,104113013,0020,0000000000081)
  + 48.102,60 Kč



 



ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné práce




platy



82,38%
EU
(3639,5011,104513013,0810,0002520000000)
    + 167.833,88 Kč 


17,62%
SR
(3639,5011,104113013,0810,0002520000000)
  + 35.897,46 Kč 








sociální pojištění



82,38%
EU
(3639,5031,104513013,0810,0002520000000)
    + 41.958,47 Kč 


17,62%
SR
(3639,5031,104113013,0810,0002520000000)
  + 8.974,37 Kč 








zdravotní pojištění



82,38%
EU
(3639,5032,104513013,0810,0002520000000)
    + 15.105,05 Kč 


17,62%
SR
(3639,5032,104113013,0810,0002520000000)
  + 3.230,77 Kč 






	

Rozpočtové opatření č. 2016/3


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00A0E9L dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č, OPA-VF-43/2015)



82,38%
EU
(0000,4116,104513013,0020,0000000000081)
  + 149.931,60 Kč


17,62%
SR
(0000,4116,104113013,0020,0000000000081)
  + 32.068,40 Kč



 



ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné práce



platy



82,38%
SR
(3639,5011,104513013,0810,0002520000000)
    + 111.889,26 Kč 


17,62%
SR
(3639,5011,104113013,0810,0002520000000)
  + 23.931,64 Kč 








	1004/29 RM 16
25/29



sociální pojištění



82,38%
EU
(3639,5031,104513013,0810,0002520000000)
    + 27.972,31 Kč 


17,62%
SR
(3639,5031,104113013,0810,0002520000000)
  + 5.982,91 Kč 








zdravotní pojištění



82,38%
EU
(3639,5032,104513013,0810,0002520000000)
    + 10.070,03 Kč 


17,62%
EU
(3639,5032,104113013,0810,0002520000000)
  + 2.153,85 Kč 






c)
Rozpočtové opatření č. 2016/4


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00A0E7V dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č,OPA-SF-444/2015)



82,38%
EU
(0000,4116,104513013,0020,0000000000081)
  + 92.265,60 Kč


17,62%
SR
(0000,4116,104113013,0020,0000000000081)
  + 19.734,40 Kč



 



ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné práce




platy



82,38%
EU
(3639,5011,104513013,0810,0002520000000)
    + 68.854,93 Kč 


17,62%
SR
(3639,5011,104113013,0810,0002520000000)
  + 14.727,16 Kč 








sociální pojištění



82,38%
EU
(3639,5031,104513013,0810,0002520000000)
    + 17.213,73 Kč 


17,62%
SR
(3639,5031,104113013,0810,0002520000000)
  + 3.681,79 Kč 








zdravotní pojištění



82,38%
EU
(3639,5032,104513013,0810,0002520000000)
    + 6.196,94 Kč 


17,62%
SR
(3639,5032,104113013,0810,0002520000000)
  + 1.325,45 Kč 






d)
Rozpočtové opatření č. 2016/5


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00A0E60 dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č,OPA-SF-460/2015)



82,38%
EU
(0000,4116,104513013,0020,0000000000081)
  + 92.265,60 Kč


17,62%
SR
(0000,4116,104113013,0020,0000000000081)
  + 19.734,40 Kč



 



ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné práce



platy



82,38%
EU
(3639,5011,104513013,0810,0002520000000)
    + 68.854,93 Kč 


17,62%
SR
(3639,5011,104113013,0810,0002520000000)
  + 14.727,16 Kč 
	1004/29 RM 16
25/29



sociální pojištění



82,38%
EU
(3639,5031,104513013,0810,0002520000000)
    + 17.213,73 Kč 


17,62%
SR
(3639,5031,104113013,0810,0002520000000)
  + 3.681,79 Kč 



zdravotní pojištění



82,38%
EU
(3639,5032,104513013,0810,0002520000000)
    + 6.196,94 Kč 


17,62%
SR
(3639,5032,104113013,0810,0002520000000)
  + 1.325,45 Kč 






e)
Rozpočtové opatření č. 2016/6


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP008VDSW dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č,OPA-VF-62/2015)




82,38%
EU
(0000,4116,104513013,0020,0000000000081)
  + 96.384,60 Kč


17,62%
SR
(0000,4116,104113013,0020,0000000000081)
  + 20.615,40 Kč



 



ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně prospěšné práce



platy



82,38%
EU
(3639,5011,104513013,0810,0002520000000)
    + 71.928,80 Kč 


17,62%
SR
(3639,5011,104113013,0810,0002520000000)
  + 15.384,63 Kč 








sociální pojištění



82,38%
EU
(3639,5031,104513013,0810,0002520000000)
    + 17.982,20 Kč 


17,62%
SR
(3639,5031,104113013,0810,0002520000000)
  + 3.846,16 Kč 








zdravotní pojištění



82,38%
EU
(3639,5032,104513013,0810,0002520000000)
    + 6.473,60 Kč 


17,62%
SR
(3639,5032,104113013,0810,0002520000000)
  + 1.384,61 Kč 






f)
Rozpočtové opatření č. 2016/7


ve výdajích – odbor sociálních věcí



nespecifikované rezervy




(6409,5901,000000000,0040,0002422000000)
   - 557.000,00 Kč








ochranné pomůcky




(6171,5132,000000000,0040, 0002422000000)
+  8.000,00 Kč








knihy, učební pomůcky a tisk




(6171,5136,000000000,0040, 0002422000000)
  + 5.000,00 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6171,5137,000000000,0040, 0002422000000)
+  90.000,00 Kč






	1004/29 RM 16
25/29



nákup materiálu jinde nezařazený




(6171,5139,000000000,0040, 0002422000000)
+  80.000,00 Kč









pohonné hmoty a maziva




(6171,5156,000000000,0040, 0002422000000)
+  54.000,00 Kč








služby telekomunikací a radiokomunikací




(6171,5162,000000000,0040, 0002422000000)
+  60.000,00 Kč








služby školení a vzdělávaní




(6171,5167,000000000,0040, 0002422000000)
+  100.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,000000000,0040, 0002422000000)
+  30.000,00 Kč








programové vybavení




(6171,5172,000000000,0040, 0002422000000)
+  30.000,00 Kč








cestovné (tuzemské i zahraniční)




(6171,5173,000000000,0040, 0002422000000)
+  100.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2016/8



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00AYZUB  dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č OPA-VF-5/2015)



82,38 % EU
(0000,4116,104513013,0020,0000000000080)
+ 53.547,00 Kč


17,62 % SR
(0000,4116,104113013,0020,0000000000080)
+ 11.453,00 Kč







ve výdajích – městská část Komárov



82,38 % EU
(3639,5011,104513013,0800,0002520000000)
+ 39.664,44 Kč


17,62 % SR
(3639,5011, 104113013,0800,0002520000000)
+ 8.483,70 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



82,38 % EU
(3639,5031,104513013,0800,0002520000000)
+ 10.312,75 Kč


17,62 % SR
(3639,5031,104113013,0800,0002520000000)
+ 2.205,76 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



82,38 % EU 85 % EU
(3639,5032,104513013,0800,0002520000000)
+ 3.569,81 Kč




17,62 % SR
(3639,5032,104113013,0800,0002520000000)
+ 763,54 Kč
	1004/29 RM 16
25/29

h)
Rozpočtové opatření č. 2016/9



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00CX3XJ  dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č OPA-VZ-13/2015)



82,38 % EU
(0000,4116,104513013,0020,0000000000082)
+ 514.051,20 Kč


17,62 % SR
(0000,4116,104113013,0020,0000000000082)
+ 109.948,80 Kč







ve výdajích – městská část Podvihov



82,38 % EU
(3639,5011,104513013,0820,0002520000000)
+ 380.778,67 Kč


17,62 % SR
(3639,5011,104113013,0820,0002520000000)
+ 81.443,56 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



82,38 % EU
(3639,5031,104513013,0820,0002520000000)
+ 99.002,45 Kč


17,62 % SR
(3639,5031,104113013,0820,0002520000000)
+ 21.175,32 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



82,38 % EU 85 % EU
(3639,5032,104513013,0820,0002520000000)
+ 34.270,08 Kč


17,62 % SR
(3639,5032,104113013,0820,0002520000000)
+7.329,92 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2016/10



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00CX3YE  dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č OPA-VZ-15/2015)



82,38 % EU
(0000,4116,104513013,0020,0000000000083)
+ 128.512,80 Kč


17,62 % SR
(0000,4116,104113013,0020,0000000000083)
+ 27.487,20 Kč







ve výdajích – městská část Suché Lazce



82,38 % EU
(3639,5011,104513013,0830,0002520000000)
+ 95.194,67 Kč


17,62 % SR
(3639,5011,104113013,0830,0002520000000)
+ 20.360,89 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



82,38 % EU
(3639,5031,104513013,0830,0002520000000)
+ 24.750,61 Kč


17,62 % SR
(3639,5031,104113013,0830,0002520000000)
+ 5.293,83 Kč





	1004/29 RM 16
25/29



veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



82,38 % EU 85 % EU
(3639,5032,104513013,0830,0002520000000)
+ 8.567,52 Kč


17,62 % SR
(3639,5032,104113013,0830,0002520000000)
+ 1.832,48 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2016/11


ve výdajích – odbor sociálních věcí



nespecifikované rezervy




(4329,5901,000000000,0040,0002556000000)
   - 400.000,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(4329,5021,000000000,0040,0002556000000)
+  10.000,00 Kč








knihy, učební pomůcky a tisk




(4329,5136,000000000,0040, 0002556000000)
  + 10.000,00 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek




(4329,5137,000000000,0040, 0002556000000)
+  10.000,00 Kč








nákup materiálu jinde nezařazený




(4329,5139,000000000,0040, 0002556000000)
+  50.000,00 Kč








pohonné hmoty a maziva




(4329,5156,000000000,0040, 0002556000000)
+  70.000,00 Kč








služby telekomunikací a radiokomunikací




(4329,5162,000000000,0040, 0002556000000)
+  50.000,00 Kč








služby školení a vzdělávaní




(4329,5167,000000000,0040, 0002556000000)
+  90.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(4329,5169,000000000,0040, 0002556000000)
+  10.000,00 Kč








cestovné (tuzemské i zahraniční)




(4329,5173,000000000,0040, 0002556000000)
+  80.000,00 Kč








věcné dary




(4329,5194,000000000,0040, 0002556000000)
+  20.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2016/12


ve výdajích – odbor sociálních věcí



nespecifikované rezervy




(4342,5901,000000000,0040,0002449000000)
   - 376.300,00 Kč








platy zaměstnanců v pracovním poměru




(4342,5011,000000000,0040,0002449000000)
+  241.260,00 Kč
	1004/29 RM 16
25/29



povinné pojistné na sociální zabezpečení




(4342,5031,000000000,0040,0002449000000)
+  60.315,00 Kč








povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění




(4342,5032,000000000,0040,0002449000000)
+  21.714,00 Kč








knihy, učební pomůcky a tisk




(4342,5136,000000000,0040, 0002449000000)
  + 2.000,00 Kč








nákup materiálu jinde nezařazený




(4342,5139,000000000,0040, 0002449000000)
+  8.000,00 Kč








služby telekomunikací a radiokomunikací




(4342,5162,000000000,0040, 0002449000000)
+  6.000,00 Kč








služby školení a vzdělávaní




(4342,5167,000000000,0040, 0002449000000)
+  12.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(4342,5169,000000000,0040, 0002449000000)
+  1.000,00 Kč








cestovné (tuzemské i zahraniční)




(4342,5173,000000000,0040, 0002449000000)
+  6.000,00 Kč








účastnické poplatky na konference




(4342,5176,000000000,0040, 0002449000000)
+  3.000,00 Kč








věcné dary




(4342,5194,000000000,0040, 0002449000000)
+  15.000,00 Kč








náhrady mezd v době nemoci




(4342,5424,000000000,0040, 0002449000000)
+  11,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2016/13


ve výdajích – odbor Kanceláře primátora



Ceny pro vítěze




(3312,5492,000000000,0121,0001063230000)
 + 55.000,00 Kč



Služby




(3312,5169,00000000,0121,0001063230000)
 + 50.000,00 Kč



Pronájem




(3312,5164,00000000,0121,0001063230000)
   + 15.000,00 Kč



Ostatní osobní výdaje




(3312,5021,00000000,0121,0001063230000)
 + 180.000,00 Kč








	1004/29 RM 16
25/29


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
 - 300.000,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2016/14


v příjmech – odbor Kancelář tajemníka, odd.
hospodářské správy



příjem z pojistného plnění




oprava na vozidle Škoda Octavia




(6112,2322,000000000,0191,0009282000000)
 + 3.575,00 Kč







ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd.
hospodářské správy



opravy a udržování




(6112,5171,00000000,0191,0002512000000)
+ 3.575,00 Kč 




   

n)
Rozpočtové opatření č. 2016/15


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě
na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací sm. MMOPP00C26B7
dohoda o vytvoření pracovních příležitostí 
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č.OPA-VF-46/2015


EU
82,38 %
(0000,4116,104513013,0020,0000000000087)
   + 74.965,80 Kč






SR
17,62 %
(0000,4116,104113013,0020,0000000000087)
   + 16.034,20 Kč







Ve výdajích – městská část Milostovice




Veřejně prospěšné práce - platy


EU
82,38 %
(3639,5011,104513013,0870,0002520000000)
     + 55.944,63 Kč






SR
17,62 %
(3639,5011,104113013,0870,0002520000000)
+ 11.965,82 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc. poj.


EU
82,38 %
(3639,5031,104513013,0870,0002520000000)
+ 13.986,16 Kč






SR
17,62 %
(3639,5031,104113013,0870,0002520000000)
+ 2.991,45 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav. poj.


EU
82,38 %
(3639,5032,104513013,0870,0002520000000)
+ 5.035,01 Kč






SR
17,62 %
(3639,5032,104113013,0870,0002520000000)
+ 1.076,93 Kč


Hlasování: 8-0-0



	1005/29 RM 16
26/29
Dotace ostatní


Rada města

1.
schvaluje 

	

finanční dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace-ONKO ISIS-OPAVA se sídlem Rolnická 1591/29, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 68177755, na provoz kanceláře v Opavě, ve výši 25.000,00 Kč  


Hlasování: 7-0-1  

b)
finanční dar panu I.L.Kandarelimu, čestnému občanu města Opavy, bytem ul. Stalina 13/79, Gruzie, ve výši  20.000,00 Kč (v ekvivalentu USD)


Hlasování: 8-0-0

2.
neschvaluje 


finanční dotaci sdružení Kováři Moravskoslezského kraje, o.s. se sídlem Slezská 61, Jilešovice, 747 92 Háj ve Slezsku, IČ 01881841, na zakoupení technologického vybavení, ve výši 50.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0


	1006/29 RM 16
27/29
Navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva města


Rada města


schvaluje 



odměny neuvolněným členům zastupitelstva v členění:

člen rady          	      		            měsíční odměna  5.387,- Kč   
člen zastupitelstva (bez další funkce)    měsíční odměna  1.897,- Kč  
předseda výboru zastupitelstva 
nebo předseda komise rady (mimo        měsíční odměna  2.801,- Kč   
předsedu komise pro občan.obřady)	
člen výboru, komise rady (mimo             měsíční odměna  2.242,- Kč  
člena komise pro občanské obřady)      
předseda komise pro občanské obřady  měsíční odměna  4.189,- Kč  
člen komise pro občanské obřady          měsíční odměna   3.869,- Kč  

s účinností ode dne 8. 2. 2016 pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0 








	1007/29 RM 16
28/29
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v městské části Opava – Vlaštovičky


Rada města


schvaluje


povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Radimu Hlaváči, Chvalíkovice na stavbu rodinného domu včetně souvisejících staveb a staveb dopravní a technické infrastruktury na pozemcích parc. č. 155/1, 154/1, 154/2, 136 v k. ú. Vlaštovičky 


Hlasování: 7-0-0 



	1008/29 RM 16
29/29
Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne         27.01. 2016



Rada města


schvaluje


návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 27. 01. 2016


Hlasování: 7-0-0



	1009/29 RM 16
30/29
Schválení podmínek pro zadání výběrového řízení na ředitele/ředitelku  Seniorcentra Opava p.o.



Rada města


schvaluje


upravené podmínky pro zadání výběrového řízení na ředitele/ředitelku Seniorcentra Opava p.o.  


Hlasování: 7-0-0



	1010/29 RM 16
31/29
Vyřazení pohledávek z účetní evidence – exekuční náklady


Rada města


bere na vědomí


vyřazení pohledávek z účetní evidence – exekuční náklady v celkové výši 28.291,85 Kč


Hlasování: 6-0-0 


	1011/29 RM 16
32/29
Dohoda o ukončení smlouvy na zhotovení „Tisk měsíčníku Hláska“


Rada města


schvaluje


Dohodu o ukončení smlouvy na zhotovení „Tisk měsíčníku Hláska“, (), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Zdeňkem Jeníkem, Městská 710/4, 794 01 Krnov - Pod Cvilínem,         IČ 10596950 



svěřuje


v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavření smlouvy, jejímž předmětem bude tisk magazínu Hláska na měsíce únor a březen 2016, odboru kancelář primátora magistrátu města Opavy a pověřuje vedoucí tohoto odboru uzavřením takovéhoto smluvního vztahu 


Hlasování: 7-0-0



	1012/29 RM 16
33/29
Příspěvkové organizace v oblasti kultury - platové výměry


Rada města

1.
stanoví

a)
základní plat a příplatek za vedení Ing. Martinu Dobešovi pověřenému řízením Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, s účinností od 27. 11. 2015, ve výši dle důvodové zprávy.


b)
příplatek za vedení Ing. Janě Hynarové, ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, s účinností od 2. 12. 2015 ve výši dle důvodové zprávy 


2.
schvaluje 

a)
vyplacení doplatku za zařazení do vyšší platové třídy a příplatku za vedení      Ing. Martinu Dobešovi pověřenému řízením Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace 


b)
odměnu Ing. Martinu Dobešovi pověřenému řízením Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, ve výši dle důvodové zprávy


c) 
vyplacení doplatku za zvýšení příplatku za vedení Ing. Janě Hynarové, ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace 


Hlasování: 7-0-0 




Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor
Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
náměstek primátora


