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Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 30. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 27.01.2016



Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 27.01.2016 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
Ing. Martin Víteček
Ing. Lukáš Kovařík
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
p. Radomír Bittner
Bc. Iva Paletová
Mgr. Monika Macháčová
Ing. Jana Onderková
Bc. Anna Kůsová Sotolářová
pí Hana Fraňková
Mgr. Jana Foltysová
Ing. Lenka Grigarová
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Rozpis schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2016
Pravidla k provádění změn rozpisu rozpočtu
Závazné ukazatele PO na rok 2016



Rada města


schvaluje



Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016 – příjmy

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2016 - výdaje dle jednotlivých odborů
Odbor finanční a rozpočtový ORJ 0020
Odbor školství ORJ 0030
Odbor sociálních věcí ORJ 040
Odbor majetku města 
           samostatné pracoviště majetku ORJ 0050
           správa a evidence budov ORJ 0051
           správa evidence pozemků ORJ 0052
Odbor výstavby ORJ 0060
Odbor hlavního architekta a územního plánu ORJ 0080
Odbor vnitřních věcí ORJ 0090
Městská policie ORJ 0110
Odbor kanceláře primátora 
           kancelář primátora ORJ 0120
           oddělení kultury ORJ 0121
Odbor životního prostředí ORJ 0130
Odbor rozvoje města a strategického plánování ORJ 0140
Odbor živnostenský ORJ 0150
Odbor dopravy ORJ 0160
Odbor informatiky ORJ 0170
Odbor právní a organizační ORJ 0180
Odbor kanceláře tajemníka 
           oddělení hospodářské správy ORJ 0191
           oddělení mzdové a personální  ORJ 0192
           oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení  ORJ 0193
           oddělení veřejných zakázek  ORJ 0194
Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti ORJ 0210
Odbor přípravy a realizace investic ORJ 0220
Technické služby ORJ 0790
Rozpis rozpočtu  na rok 2016 - městské části 
Městské části celkem
Městská část Komárov ORJ 0800
Městská část Malé Hoštice ORJ 0810
Městská část Podvihov ORJ 0820
Městská část Suché Lazce ORJ 0830
Městská část Vávrovice ORJ 0840
Městská část Vlaštovičky ORJ 0850
Městská část Zlatníky ORJ 0860
Městská část Milostovice ORJ 0870
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2.

ukládá


a)
všem vedoucím odborů, řediteli městské policie, starostům městských částí, ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem a zástupcům organizací založených městem ve věcech spojených s rozpočtem (dále jen správcům rozpočtových prostředků) předkládat průběžně všechny požadavky na změny rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2016 oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového (u příspěvkových a obchodních organizací prostřednictvím svého odvětvového odboru), nejpozději 2 pracovní dny před termínem odevzdání materiálů


b)
starostům městských částí předkládat průběžně všechny požadavky na změny rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2016 pouze na základě usnesení zastupitelstev městských částí, popřípadě na základě zmocnění zastupitelstva městské části


c)
všem správcům rozpočtových prostředků, kteří v rámci rozpisu rozpočtu na rok 2016 mají schválenou položku – rezerva – předložit prostřednictvím odboru finančního a rozpočtového použití finančních prostředků ke schválení RMO před jejich použitím


3.
zmocňuje


a)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového k použití finančních prostředků z položky havarijní rezerva v jednotlivém případě do výše 100.000,00 Kč při živelných událostech. Zvláštní postup bude uplatněn v případě havárií, kde není znám původce dle „vodního zákona“, kdy havárie vznikla o svátcích, ve dnech pracovního volna a pracovního klidu. V těchto případech bude vystavena objednávka pověřeným pracovníkem odboru životního prostředí se všemi náležitostmi a bez finančního krytí, rozpočtově bude řešeno v nejbližším pracovním dni formou rozpočtového opatření a následně předloženo ke schválení radě města (další postup upravuje příkaz tajemníka č. 7/2013)


b)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2016 v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu od 1.1.2016 v případech, kdy účel finančních prostředků se nemění


c)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2016 na základě předložených návrhů jednotlivých správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ODPA (odvětvové třídění) a ORG 0000000000000 do finančního limitu 200.000,00 Kč, mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) a opačně. Návrh, týkající se změn položek 50xx „Platy a podobné a související výdaje“ a položky 5424 “Náhrady mezd v době nemoci“, bude opatřen souhlasným podpisem tajemníka MMO nebo vedoucí oddělení personálního a mzdového, odboru kanceláře tajemníka


d)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2016 na základě předložených návrhů jednotlivých správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ORG do finančního limitu 200.000,00 Kč, mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) a opačně. Návrh, týkající se změn položek 50xx „Platy a podobné a související výdaje“ a položky 5424 “Náhrady mezd v době nemoci“, bude opatřen souhlasným podpisem tajemníka MMO nebo vedoucí oddělení personálního a mzdového, odboru kanceláře tajemníka
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e)

vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2016 na základě předložených návrhů jednotlivých správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu u změny UZ (účelový znak)


f)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2016 na základě předložených návrhů jednotlivých správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci ORG (jednotlivé akce) na pozicích 8 – 13 (pozice dle potřeb členění úřadu) vyjma převodu mezi příspěvkovými organizacemi


g)
vedoucího odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového, provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2016, spočívající v převodu na příslušný ORG projektu, spolufinancovaného EU, realizovaného nebo již ukončeného z důvodu vedení oddělené účetní evidence projektů na základě požadavku vedoucího projektu nebo garanta projektu


4.
schvaluje



na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2016 č. usnesení 208/11 ZM 15, ze dne 14.12.2015 závazné ukazatele pro příspěvkové organizace


a)
závazné ukazatele mimoškolských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2016



Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  pracovních dnů příslušného měsíce



Nedočerpaný limit mzdových prostředků ve výši 5% schváleného limitu může být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje.



Odvětvový odbor:


Kancelář primátora


Název organizace:


KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava


účel
Částka Kč


Příspěvek na provoz
14.000.000,00


Z toho: příspěvek na odpisy DHM
496.000,00


Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 
7.385.000,00





Název organizace:


Slezské divadlo Opava


účel
Částka Kč


Příspěvek na provoz
69.000.000,00


Z toho: příspěvek na odpisy DHM
3.000.000,00


Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 
40.000.000,00
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Název organizace:


OKO Opavská kulturní organizace


účel
Částka Kč


Příspěvek na provoz
14.000.000,00


Z toho: příspěvek na odpisy DHM
2.755.660,00


Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 
5.000.000,00


Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO
2.000.000,00





Odvětvový odbor:


Odbor sociálních věcí


Název organizace:


Seniorcentrum Opava


účel
Částka Kč


Příspěvek na provoz
1.750.000,00


Z toho: příspěvek na odpisy DHM
1.730.000,00


Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 
3.655.000,00


Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO
1.000.000,00


Odvětvový odbor:


Odbor majetku města


Název organizace:


Městské lesy


účel
Částka Kč


Příspěvek na provoz
0,00


Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 
4.200.000,00




b)
Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2016



Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti  pracovních dnů příslušného měsíce.


Název příspěvkové organizace

č. org.
ZÁVAZNÝ UKAZATEL


Příspěvek na provoz

účelový investiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele 
účelový neinvestiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele



limit prostředků na platy
účelová dotace na lyžařský výcvik
příspěvek na odpisy


MŠ Hejdukova
01
393.000


35.360


MŠ Riegrova
04
1.196.400


75.010


MŠ Srdíčko (Zborovská)
06
757.600


195.000


MŠ Sedmikrásky (Neumannova)
07
3.401.000
991.190

144.290


MŠ E.Beneše
08
1.132.400


220.240


MŠ Pekařská
10
331.000


8.660


MŠ  Dětský svět (17.listopadu..)
12
3.990.100


866.910
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MŠ Na Pastvisku

13
644.300


33.380


MŠ Sluníčko (Krnovská)
15
1.178.600


50.850


MŠ Havlíčkova
16
1.313.900


209.090


MŠ  Mnišská
17
1.118.400


180.420

120.000
ZŠ B.Němcové
18
2.463.800

114.000
220.720



ZŠ  Englišova
19
4.101.500

160.000
849.260

100.000
ZŠ Mařádkova
20
4.746.800

92.000
597.510


ZŠ  Otická
22
3.254.200

104.000
252.600


ZŠ Ilji Hurníka (Ochranova)
23
2.450.500

70.000
361.010


ZŠ E.Beneše
24
4.716.100

52.200
981.330


ZŠ Vrchní
25
2.922.200

118.000
235.600


ZŠ a MŠ Komárov
26
1.925.500


287.190


ZŠ a MŠ Malé Hoštice
27
1.402.200


126.300


ZŠ a MŠ Suché Lazce
28
785.000


10.410


ZŠ a MŠ Vávrovice
29
619.500


183.500


ZŠ T.G.Masaryka (Riegrova)
30
4.548.500

106.000
610.390


ZŠ Kylešovice
31
4.675.200

112.000
964.390


ZŠ a MŠ Šrámkova
32
4.020.700

58.000
984.210


ZŠ Nový svět (Montesori)
40
650.400





ZŠS Opava
33
9.818.800


1.415.170


SVČ Opava
39
2.288.000
266.670

106.540

700.000

Hlasování: 9-0-0
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Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2016/2017


Rada města


bere na vědomí


informaci o zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2016/2017, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0
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Informace k vyhodnocení nejlepších žáků opavských základních škol a ocenění žáků speciálních základních škol za rok 2015


Rada města


bere na vědomí


informaci o plánované akci odboru školství týkající se vyhodnocení nejlepších žáků opavských ZŠ zřizovaných SMO a ocenění žáků speciálních ZŠ zřizovaných MSK a MŠMT 


Hlasování: 9-0-0
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Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin


Rada města


bere na vědomí


informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době jarních prázdnin


Hlasování: 9-0-0
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Návrh na jmenování nového zástupce Statutárního města Opavy do Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje



Rada města


doporučuje

a)
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 37/2 ZM 14, bod 2 ze dne 15.12.2014

b)
zastupitelstvu města jmenovat primátora města Ing. Radima Křupalu zástupcem Statutárního města Opavy ve Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje s účinností od 08. 02. 2016


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0
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Uplatnění předkupního práva


Rada města


neschvaluje


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


budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 826/11 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Vladislava Petržely, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 110 tis. Kč


Hlasování: 9-0-0
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Změna platového výměru ředitele Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace



Rada města


schvaluje


změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Michalu Vitáskovi, řediteli Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace s účinností od 1. 1. 2016


Hlasování: 9-0-0
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Změna odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice na rok 2015


Rada města


schvaluje


změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice na rok 2015


Hlasování: 9-0-0
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Darovací smlouva (Obecnímu úřadu Otice „1 vozidlová RDST, 10 ručních RDST, 7 baterií do ruční RDST“)



Rada města


schvaluje


darovací smlouvu, (MMOPP009KR7L), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Obecním úřadem Otice se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, IČ 00300543, zastoupeným Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce


Hlasování: 9-0-0
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Dohoda o spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR


Rada města


schvaluje


smlouvu o spolupráci (MMOPP00BCXF9), mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10,              IČ 47114304, zastoupena MUDr. Davidem Kostkou, MBA, jednající                  Dr. Bc. Vladimír Kurtiš,  MBA – ředitel pobočky ZP MV ČR Olomouc a Ostrava


Hlasování: 9-0-0
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Vyřazení pohledávek z účetní evidence z podrozvahového účtu


Rada města


bere na vědomí

a)
vyřazení pohledávek z účetní evidence – za pokuty na místě nezaplacené v celkové výši 455.314,80 Kč


b)
vyřazení pohledávek z účetní evidence – náhrada škody v celkové výši 
4.700,00 Kč


Hlasování: 8-0-0  
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Majetkové záležitosti


Rada města

1.
schvaluje


smlouvu o nájmu části pozemku za účelem umístění reklamní tabule (PID MMOPP00FM7FT) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a společností AUTOSALON SCHROMM s.r.o., IČ 25378571, zastoupenou panem Zbyňkem Schrommem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 969/1 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za cenu ve výši 6.000,00 Kč/rok + DPH 
(cena dohodou)   


Hlasování: 9-0-0

2. 
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2530/305 – zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc. č. 2530/257 – zahrada a části pozemku parc.č. 2530/178 
– ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/950, parc.č. 2530/951, parc.č. 2530/952, parc.č. 2530/953, parc.č. 2530/954, parc.č. 2530/955, parc.č. 2530/956, parc.č. 2530/957, parc.č. 2530/958, vše k.ú. Opava - Předměstí
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b)

záměr prodeje pozemku parc.č. 2530/757 – zastavěná plocha a nádvoří označeného dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/757 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2530/948 - zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemku parc.č. 2530/322 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2530/349 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2530/348 - zastavěná plocha a nádvoří 
a parc.č. 2530/347 - zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava – Předměstí


c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3042 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3042/2 – ostatní plocha
k.ú. Jaktař


d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 3042 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3042/3 – ostatní plocha
k.ú. Jaktař

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 919/9 – orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování: 9-0-0

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 373/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr prodeje pozemku parc.č. 169/2 – ostatní plocha jiná plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování o písm. 2f)-2g): 9-0-0

h)
záměr prodeje pozemku parc.č. 779 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí

i)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2890/168 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování o písm. 2h)-2i): 9-0-0

j)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2370/84 – zahrada, části pozemku parc. č. 2370/10 – zahrada, části pozemku parc.č. 2349/10 – ostatní plocha, části pozemku parc.č. 2349/11 – ostatní plocha, části pozemku parc.č. 2370/2 – orná půda a části pozemku parc.č. 2370/20 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava 
– Předměstí, označených dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy



Hlasování o písm. 2j): 6-1-2

k)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2542/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy



Hlasování o písm. 2k): 9-0-0


3.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1051 - zastavěná plocha   
a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1070 - zastavěná plocha   
a nádvoří a pozemku parc.č. 2028/105 – orná půda, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování: 9-0-0
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4.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/326 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/383 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 9-0-0




	
1025/30 RM 16
13/30
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města


Rada města


ruší


usnesení RMO ze dne 9.6.2015, č.u. 499/16 RM 15, bod 4a) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00EDR7R 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Lindou Beinhauerovou, paní Andreou Celtovou, manžely Jiřím a Hanou Demčíkovými, Ing. Gabrielou Felkelovou, paní Eliškou Glogarovou, 
Ing. Ladislavou Halfarovou, Mgr. Rudou Halfarovou, panem Miroslavem Kovalčíkem, paní Martou Kovalčíkovou, paní Jaroslavou Kurákovou, manžely Janem a Bc. Evou Leksovými, paní Marcelou Masnou, panem Antonínem Minarčíkem manžely Michalem a Janou Pavlíčkovými, paní Marií Schneiderovou, panem Markem Surovým, paní Kristinou Šemberovou, paní Janou Víchovou a manžely Janem a Emilií Vilčovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2890/81  – zastavěná plocha, části pozemku parc.č. 2890/206 – zastavěná plocha a části pozemku parc.č. 2890/435 – ostatní plocha označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/81, k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 1.229.600,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy)


2.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00EDR7R) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní Lindou Beinhauerovou, paní Andreou Celtovou, manžely Jiřím a Hanou Demčíkovými, Ing. Gabrielou Felkelovou, paní Eliškou Glogarovou, Ing. Ladislavou Halfarovou, Mgr. Rudou Halfarovou, panem Miroslavem Kovalčíkem, paní Jaroslavou Kurákovou, manžely Janem 
a Bc. Evou Leksovými, panem Štěpánem Ruským, panem Antonínem Minarčíkem, manžely Michalem a Janou Pavlíčkovými, paní Marií Schneiderovou, panem Markem Surovým, paní Kristinou Šemberovou, paní Janou Víchovou, manžely Janem a Emílií Vilčovými a panem Zbyňkem Vyskočilem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemků parc.č. 2890/81 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2890/435 – ostatní plocha a parc.č. 2890/206 – zastavěná plocha a nádvoří sloučených 
dle nezapsaného geometrického plánu do pozemku parc.č. 2890/81, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 1.149.921,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem 
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b)

návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM81K) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní Alicí Šomkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1997/10000 pozemku parc.č. 332 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 39.109,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0


3.
schvaluje
-garážiště Jiráskova

a)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM7D3) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. Stanislavou Veselou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2724/50 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM83A) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Janem Drozdem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2724/105 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 
10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

4.
schvaluje
-ostatní pozemky pod garážemi

a)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM7K4) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely Jiřím 
a Ivou Vondráčkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2614/4 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM82F) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely Romanem a Jitkou Veřmiřovskými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 247/2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada za užívání pozemku bez právního důvodu


c)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM80P) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely Ing. Jaroslavem a MUDr. Dagmar Zemanovými jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej pozemku parc.č. 553/6 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodu 3-4: 9-0-0
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5.
neschvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 841 – zastavěná plocha a nádvoří, 
a pozemku parc.č. 837/5 – zahrada, oba k.ú. Malé Hoštice, dle přiloženého snímku katastrální mapy


b)
prodej pozemků parc.č. 841 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 837/5 
- zahrada, parc.č. 837/6 - zahrada, parc.č. 837/7 - zahrada a parc.č. 837/8 
- zahrada, vše k.ú. Malé Hoštice, paní Adéle Dostálové


c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1050/61 – orná půda, k.ú. Podvihov 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0 


6.
odročuje


projednání návrhu kupní smlouvy (PID MMOPP00FG5ZL) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely Cyrilem a Petrou Šímovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 290/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 60.160,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


Hlasování: 9-0-0


	1026/30 RM 16
14/30
Povodňová komise statutárního města Opavy


Rada města


jmenuje


1. náměstka primátora Ing. Martina Vítečka, zástupcem předsedy Povodňové komise statutárního města Opavy a referentku oddělení havarijního a krizového řízení kanceláře tajemníka Bc. Kristýnu Prčíkovou, DiS., vedoucí skupiny ochrany obyvatelstva a materiálního zabezpečení Povodňové komise statutárního města Opavy s účinnosti ke dni 1. 2. 2016



bere na vědomí


aktualizované složení Povodňové komise statutárního města Opavy: 
Ing. Radim Křupala, Ing. Martin Víteček, Ing. Roman Otipka, 
Ing. Martina Věntusová, Ing. Marie Vavrečková, Bc. Kristýna Prčíková, DiS., 
Bc. Jaroslav Vávra, Ing. Andrea Štenclová, Ing. Václav Seidler,
Renata Zahradníková, Ing. Martin Fajka, Mgr. Lada Dobrovolná, 
Mgr. Roman Konečný


Hlasování: 8-0-0 
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Darovací smlouva


Rada města


schvaluje

a)
smlouvu, (MMOPP00FUNOK), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Eufour PR, s.r.o. se sídlem nám. Národních hrdinů 622/4, 779 00 Olomouc, IČ 28579992, zastoupenou Mgr. Miroslavem Grassem, jednatelem




b)
Rozpočtové opatření č. 2016/16


v příjmech – odbor životního prostředí



dary




přijaté neinvestiční dary




(3727,2321,00000000,0130,0009131000000)
   +100.000,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




vnitroblok Masařská




opravy a udržování




(3745,5171,00000000,0130,0007945000000)
   +100.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0
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Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2015 dle zákona č. 106/1999 Sb.,        o svobodném přístupu k informacím



Rada města

bere na vědomí



výroční zprávu o poskytování informací za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Hlasování: 9-0-0
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Seniorcentrum Opava – organizační záležitosti


Rada města


schvaluje


pořadník na rok 2016 pro žadatele o nájemní byty ve správě Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace


Hlasování: 9-0-0
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Strategie integrované teritoriální investice ostravské aglomerace (ITI)


Rada města


odvolává


Ing. Martina Vítečka, 1. náměstka primátora, ze zastupování Statutárního města Opavy v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 pro předložení zastupitelstvu města



pověřuje


Ing. Radima Křupalu, primátora, k zastupování Statutárního města Opavy v Řídícím výboru Integrované teritoriální investice pro ostravskou aglomeraci 2014-2020 pro předložení zastupitelstvu městu



schvaluje


Strategii integrované teritoriální investice ostravské aglomerace na období 2014-2020 pro předložení zastupitelstvu městu


Hlasování: 9-0-0
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Úprava výše nájmu při přerušení provozu


Rada města

1.
schvaluje


návrh na úpravu výše nájmu při přerušení provozu podnikatelské činnosti v budově    čp. 2788, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 239, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrální území               Opava – Předměstí, na adrese Krnovská 30, Opava, ve výši 26.600,00 Kč          vč. DPH, a to z důvodu stavebních úprav těchto prostor v období ode dne 1.1.2015 do dne 31.1.2015, které na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP00C4K91, užívá Ing. Jaromír Tatara, IČ 88571301,          za účelem provozování vinárny a prodejny vín



Hlasování: 9-0-0


2.
schvaluje


návrh na úpravu výše nájmu při přerušení provozu podnikatelské činnosti v budově    čp. 2787, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 243, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, na adrese Krnovská 28, Opava, ve výši 40.000,00 Kč vč. DPH, a to z důvodu stavebních úprav těchto prostor v období ode dne 1.1.2015 do dne 31.1.2015, které na základě Smlouvy o nájmu nebytových prostor,                 PID: MMOPP00C4J98, užívá SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o., IČ 64610560,  za účelem provozování prodejny čerpadel a náhradních dílů 


Hlasování: 8-0-1
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3.
schvaluje


návrh na úpravu výše nájmu při přerušení provozu podnikatelské činnosti v budově čp. 2787 a 2788, objekty k bydlení, která jsou součástí pozemku parc.č. 243 a 239, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, na adrese Krnovská 28 a 30, Opava, ve výši   52.008,00 Kč vč. DPH, a to z důvodu stavebních úprav těchto prostor v období ode dne 1.1.2015 do dne 31.1.2015, které na základě Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, PID: MMOPP009XGL3, užívá Bedřich Pola, IČ 73273333, za účelem provozování cukrárny 


Hlasování: 9-0-0
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Souhlas pronajímatele, prominutí  příslušenství z prodlení


Rada města

1.
schvaluje


souhlas s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání PID: MMOPP009XGOO, uzavřenou dne 2.9.2015 mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, jako pronajímatelem a Františkem Havrlantem, se sídlem Dostojevského 2508/42,   746 01 Opava - Předměstí, IČ 15487016, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání, které se nacházejí v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 136, objekt k bydlení, jež je součástí pozemku parc.č. 605, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v katastrálním území Opava – Město, na adrese Opava, Mezi Trhy 4. Převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Františkem Havrlantem jako postupitelem a Bc. Petrou Bilíčkovou, se sídlem Nerudova 2129/34, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 04465245, jakožto postupníkem, novým nájemcem 


2.
schvaluje


prominutí úroku z prodlení ve výši 19.877,- Kč a smluvní pokuty ve výši   54.438,- Kč ve prospěch Ing. Pavla Orlíka se sídlem Mezi Trhy 120/9, 746 01 Opava, IČ 10626522, vzniklých pozdní platbou nájemného a záloh na služby z titulu uzavřené Smlouvy o nájmu nebytových prostor PID:MMOPP00C4JNA, ve znění Dodatku č.1 PID:MMOPP00C4II6, Dodatku č. 2 PID:MMOPP00DG6E9     a Dodatku č. 3 MMOPP00DG78W, pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 9-0-0
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Ukončené a proplacené dotační projekty


Rada města


bere na vědomí


stav skutečně proplacených dotací u projektů s názvem „MŠ Edvarda Beneše, Opava - revitalizace“, „MŠ Vaníčkova – Opava, revitalizace“, „ZŠ Kylešovice, Opava - revitalizace“, „ZŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace“ a „Aktualizace strategického plánu a řízení rizik Statutárního města Opava“ ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování MMO


Hlasování: 9-0-0
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Dotace ostatní 


Rada města


schvaluje 

	
finanční dotaci Sdružení obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. se sídlem Střelniční 75/8, 702 00 Moravská Ostrava, IČ 22831738, na činnost porady sdružení v Opavě v roce 2016, ve výši 15.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0 

	

finanční dotaci Mendelovo gymnáziu Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, na regionální a ústřední kolo Turnaje mladých fyziků – Opava, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0 

	

prodloužení lhůty pro vyúčtování u kulturního grantu 004/2.3/2015, s názvem ediční činnost nakladatelství Perplex, poskytnutého panu Martinu Kubíkovi, DiS


Hlasování: 9-0-0 

2.
neschvaluje 

a)
finanční dotaci Spolku přátel kultury a umění Opava se sídlem 28. října 1403/29, 74705 Opava Kateřinky, IČ 04011384, na podporu 1. Opavského charitativního plesu, ve výši 34.620,00 Kč


Hlasování: 8-0-1 

b)
finanční dotaci panu Bc. Ondřeji Hložkovi bytem Opava, na akci Básnické hlasy 2016, ve výši 15.000,00 Kč


Hlasování:  9-0-0

c)
finanční dotaci spolku Andělé Stromu života, pobočnému spolku Moravskoslezský kraj se sídlem Msgr. Šrámka 1186/16, 741 01 Nový Jičín, IČ 03632661, na provoz mobilního hospice, ve výši 1.770.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0
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23/30
Rozpočtová opatření 2015


Rada města


schvaluje


Rozpočtové opatření č. 2015/364


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
-  3.470,00 Kč












ve výdajích – kancelář primátora, městské informační centrum



Projekt „Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Opavě 2015“ (podíl města)




ostatní osobní výdaje




(2143,5021,00000000,0120,0002425000000)
+ 3.470,00 Kč   


Hlasování: 9-0-0
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Rozpočtová opatření 2016


Rada města


schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2016/17


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu




(0000,4112,00000000,0020,0000000000000)
+ 19.700,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 19.700,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2016/18


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy




(0000,4111,00098074,0020,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka



výdaje spojené s volbami do zastupitelstva obce Mladecko




platy zaměstnanců




(6115,5011,00098074,0192,0000000000000)
+ 7.463,00 Kč
	1036/30 RM 16
24/30



sociální pojištění




(6115,5031,00098074,0192,0000000000000)
+ 1.866,00 Kč








zdravotní pojištění




(6115,5032,00098074,0192,0000000000000)
+ 671,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2016/19



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy




dopravní prostředky -  místní správa




6171,6123,00000000,0191,0000000000000
- 300.000,00 Kč








dopravní prostředky -  zastupitelé




6112,6123,00000000,0191,0002512000000
+ 500.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




6409,5901,00000000,0020,0002996000000
- 200.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2016/20


ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd PAM



ostatní osobní výdaje




odměny členů zastupitelstva




(6112,5023,00000000,0192,0001086000000)
   + 400.000,00 Kč








sociální pojištění




(6112,5031,00000000,0192,0001086000000)
  + 100.000,00 Kč








zdravotní pojištění




(6112,5032,00000000,0192,0001086000000)
  + 36.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRo




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 536.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2016/21


ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy



autoprovoz




opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0191,0002512000000)
   + 22.307,00 Kč







v příjmech – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy



pojistné plnění




přijaté pojistné plnění




(6171,2322,00000000,0191,0009282000000)
+ 22.307,00 Kč


Hlasování: 9-0-0
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25/30
Návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne             8. 2. 2016



Rada města


schvaluje


upravený návrh programu 13. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 8. 2. 2016


Hlasování: 9-0-0
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Realizace investičních akcí v roce 2015


Rada města


schvaluje


předložený přehled plnění investic 2015 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0 
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27/30
Příprava investiční akce – smluvní vztahy


Rada města


schvaluje

	

smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby č. 4/2016/PRI (MMOPP00GGNXW) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ: 65993390, 
DIČ: CZ65993390, zastoupeném Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava, na pozemcích parc. č. 1056/1, 1057/1, 1057/22, 1057/24, 1057/25 
a 1057/34 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ (II. etapa)


b)
smlouvu o právu provést stavbu č. 5/2016/PRI (MMOPP00GGNW1) mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, zastoupeným z pověření hejtmana kraje 
Ing. Petrem Kudelou, vedoucím střediska Opava Správy silnic Moravskoslezského kraje a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, na pozemcích parc. č. 1057/15 
a 1057/31 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci akce „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě – Komárov“ (II. etapa)


Hlasování: 9-0-0
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Žádost o náhradu škody


Rada města


neschvaluje


vyplacení náhrady škody požadované Ing. Pavlem Orlíkem dopisem ze dne 15.09.2015, která měla být způsobena v souvislosti s realizací investiční akce města  „Mezi Trhy 1, 3, 5, 7 + Horní náměstí 50 (zateplení)“


Hlasování: 8-0-1
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29/30
Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2016



Rada města


schvaluje


upravený návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2016 ve výši 13.696.000,00 Kč – viz upravená příloha č. 1, která tvoří nedílnou součást tohoto usnesení pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0


	1042/30 RM 16
32/30
Bytové záležitosti


Rada města

1.
 ruší



usnesení č.994/29 RM 16 písm.d) ze dne 13.1.2016, kterým RMO schvaluje přidělení volné ubytovací jednotky č.4 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě pí Julii Koňakové trvale bytem Opava


2.
schvaluje


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


b)
přidělení volného bytu č.17 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadatelce pí Heleně Vráblové trvale bytem Opava


Hlasování: 9-0-0
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene



Rada města


schvaluje


a) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGFBZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 84/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Martinou Laškovou, v plné moci, 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu „Opava, Budišovská, manželé Plškovi, rozšíření kNN, č. stavby IV-12-8008902/2“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 13.000,00 Kč + DPH


b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGEER) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 84/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Martinou Laškovou, v plné moci, 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2789 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Opava, Holasická, p.č. 244, MSK, rozš. kNN, č. stavby IV-12-8008782“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 22.000,00 Kč + DPH


c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGFEK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 84/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem, 
pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č. 331/1 a 332 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu „Opava, Malé Hoštice, 
Na Pastrníku, parc.č. 258/2, příp. vNN č. stavby IP-12-8012500“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.800,00 Kč + DPH


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGFGA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 84/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem, 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 65/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Opava, Komárov, U školy, přel. kNN, č. stavby EP-12-8002671“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
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e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGFH5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 84/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností Profiprojekt s.r.o. se sídlem Collo louky 126, Místek, 738 01, Frýdek - Místek, IČ 27779319, zastoupenou Petrem Obdržálkem,  jednatelem, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 38/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Opava, Komárov, 
Na Vrchovině, pos. NNv, č. stavby IE-12-8002546“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 4.650,00 Kč + DPH


f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVH7O) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností FEMONT OPAVA s.r.o. se sídlem Vávrovická 274/90 747 73 Opava, Vávrovice, IČ 47154918, zastoupenou Pavlem Schreiberem, jednatelem, pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 614/3 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu „Výrobní hala – FEMONT OPAVA s.r.o. Opava - Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1.500,00 Kč + DPH


g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGFCU) 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 společností OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michaelem Chmelou, místopředsedou představenstva 
pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2327/8 a 2373/601 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Plynovod, plynovodní přípojka – lokalita „Gogolova, Palackého“, Opava“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 35.600,00 Kč + DPH

h) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGELS) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Vladimírou Galgonkovou bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 684 v k.ú. Vávrovice a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 684 v k.ú. Vávrovice za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 537/4 v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby „Novostavba  rodinného domu, garáže a krytého odstavného parkovacích stání, parc.č. 537/4 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy
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i) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGFA4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 45193665, zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva pro umístění podzemního vedení kanalizační stoky v pozemcích parc.č. 2308/12, 2308/16, 2326/3 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Opava, ul. Ratibořská – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 16.000,00 Kč + DPH


j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGEI7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Tomášem Balharem bytem Opava, Suché Lazce pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace a vodovodní přípojky v pozemcích parc.č. 820/28, 798/29 a 760 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu „Novostavba rodinného domu 
na pozemku parc.č. 820/55 v k.ú. Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 23.700,00 Kč + DPH


k)
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGENI) mezi Janem Těžkým a Veronikou Těžkou oba bytem Opava a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění podzemního potrubí dešťové kanalizace, včetně kontrolních šachtic v pozemcích parc.č. 773 a 774 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Výměna potrubí dešťové kanalizace na ul. Podvihovská na pozemcích parc.č. 774 a 773 v k.ú. Komárov 
u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 17.070,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města 


l)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FGFI0) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 84/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 1837/1 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby „Opava, U Hřbitova, p.č. 332/2, Štibraný, přípojka kNN č. stavby 
IP-12-8017917“ 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: 9-0-0
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34/30
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy


Rada města


schvaluje

a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí a vysokého napětí v pozemcích parc.č. 1565/2, 2347/2 a 2351/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „IE-12-8004193 Opava, U Cukrovaru, VN66, přemístění VN“
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b)

umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a sloupkového rozvaděče na pozemku parc.č. 214 v k.ú. Milostovice v rámci realizace stavby: „11010-057058-RVDSL1602_M_T_STEB11_OK“


c)
umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, podzemního kabelového vedení nízkého napětí a sloupkového rozvaděče na pozemcích parc.č. 1841/1 a 1850 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: „11010-057048-RVDSL1602_M_T_OPAL29_OK“


d)
umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a sloupkového rozvaděče na pozemku parc.č. 2076 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby: „11010-057071-RVDSL1603_M_T_OPAV115_OK“


e)
umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a sloupkového rozvaděče na pozemku parc.č. 2964 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „11010-057505-RVDSL1604_M_T_OPAV142_OK“


f) 
umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a sloupkového rozvaděče na pozemku parc.č. 235/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „11010-057024-RVDSL1602_M_T_OPAY3_OK“



 Hlasování: 9-0-0


	1045/30 RM 16
35/30
Určení členů výběrové komise k výběrovému řízení na ředitele/-ku příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava



Rada města


schvaluje


upravené složení výběrové komise k výběrovému řízení na ředitele/-ku příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava 


Hlasování: 9-0-0


	1046/30 RM 16
36/30
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Tisk měsíčníku Hláska“ – zahájení výběrového řízení


Rada města


rozhodla


o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Tisk měsíčníku Hláska“, v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy


2.
jmenuje

	

členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
	Mgr. Jana Foltysová

Bc. Anna Kůsová Sotolářová
Mgr. Bc. Silvie Vltavská
Mgr. Lada Dobrovolná
Bc. Magdaléna Hájková
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b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:
	Mgr. Ing. Jaroslav Machovský

Bc. Eva Hrdličková
Mgr. Petr Rotrekl
Ing. Bc. Olga Ovčáčková
	Bc. Eva Týlová


Hlasování: 9-0-0



	1047/30 RM 16
37/30
Výběrové řízení – ředitel/ředitelka Slezského divadla Opava, p.o.


Rada města


schvaluje

	

znění zadání podmínek výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace, dle přílohy č. 1 tohoto bodu


	

složení výběrové komise na pozici ředitel/ředitelka Slezského divadla Opava, příspěvkové organizace: 
Ing. Radim Křupala, primátor statutárního města Opavy
PhDr. Jiří Čech, Ph.D., vyučující pedagog na vysoké škole (Janáčkova konzervatoř Ostrava, fakulta umění)  
Ing. Martin Petrásek, pedagog Slezské univerzity Opava (multimediální techniky)
Mgr. Jana Foltysová, vedoucí kanceláře primátora 
MgA. Stanislav Moša, ředitel Městského divadla Brno
Petr Urbánek, operní pěvec 
Mgr. Jolana Kaniová, předsedkyně kulturní komise 


Hlasování: 9-0-0



	1048/30 RM 16
40/30
Pověření Ing. Miroslava Drösslera


Rada města


schvaluje


Pověření Ing. Miroslava Drösslera, k zastupování Statutárního města Opavy při všech jednáních a při všech právních úkonech souvisejících s podáváním všech typů písemností ve věci daně z přidané hodnoty a daně z příjmů právnických osob u Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj, územní pracoviště Opava, Masarykova třída 310/2, PSČ 746 01 Opava 


Hlasování: 9-0-0









	1049/30 RM 16
42/30
Platební karta pro pracovní účely


Rada města


schvaluje


smlouvu, MMOPP00CWTQT, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Martinem Vítečkem, 1. Náměstkem primátora města a Ing. Radimem Křupalou bytem Opava, o používání platební karty pro služební účely


Hlasování: 9-0-0


	1050/30 RM 16
43/30
Finanční výbor ZMO a Kontrolní výbor ZMO – změna složení


Rada města

1.
doporučuje


Zastupitelstvu statutárního města na svém nejbližším zasedání odvolat 

a)
Ing. Lumíra Měcha z funkce předsedy Finančního výboru ZMO


b)
Ing. Jana Sedláčka z funkce předsedy Kontrolního výboru ZMO

2.
doporučuje


Zastupitelstvu statutárního města na svém nejbližším zasedání zvolit

a)
Ing. Tomáše Navrátila předsedou Finančního výboru ZMO

b)
Ing. Lumíra Měcha členem Finančního výboru ZMO

c)
Ing. Jana Sedláčka členem Kontrolního výboru ZMO


Hlasování: 9-0-0













1051/30 RM 16
44/30
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 

Rada města


odročuje



projednání materiálu Vyhlášení dotačních programů pro rok 2016 na mimořádnou 15. schůzi Rady SMO dne 1.2.2016


Hlasování: 9-0-0


	1052/30 RM 16
45/30
Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností a návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností



Rada města

 


odročuje



projednání materiálu Delegace zástupců města na valné hromady obchodních společností a návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech obchodních společností na mimořádnou 15. schůzi Radu SMO dne 1. 2. 2016 



Hlasování: 9-0-0


	1053/30 RM 16
46/30
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO


Rada města

1.
bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

2.
ruší

a)
usnesení č. 318/10 RM 15/4 ze dne 25. 3. 2015 (Městské lesy Opava, příspěvková organizace - Rada města pověřuje primátora Bc. Martina Vítečka, aby do příštího zasedání rady města předložil více návrhů řešení efektivnějšího hospodaření Městských lesů Opava T: 8. 4. 2015 Z: primátor)


b)
usnesení č. 660/19 RM 15/2 ze dne 19. 8. 2015 (Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO - Rada města ukládá primátorovi města předkládat na každém řádném zasedání zastupitelstva města písemnou informaci o stavu vyjednávání se společností Opava Development Company, a.s. (Crestyl) za uplynulé období Z: Bc. Víteček   T: ZMO průběžně - dne 08. 02. 2016)

3. 
ukládá

a)
1. náměstkovi primátora Ing. Martinu Vítečkovi předložit více návrhů řešení efektivnějšího hospodaření Městských lesů Opava 
Z: Ing. Víteček 
T: 06/2016
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b)

1. náměstkovi primátora Ing. Martinu Vítečkovi předkládat na každém řádném zasedání zastupitelstva města písemnou informaci o stavu vyjednávání se společností Opava Development Company, a.s. (Crestyl) za uplynulé období
Z: Ing. Víteček   
T: průběžně (ZMO dne 08. 02. 2016)


Hlasování: 9-0-0



	1054/30 RM 16
51/30
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k projektu „Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě“



Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00D6VUS), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,   IČ  00300535, Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady


Hlasování: 9-0-0


	1055/30 RM 16
53/30
Žádost o výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností



Rada města


uděluje 



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností panu Martinu Seidlovi, nájemci Kulturního domu Na Rybníčku, se sídlem Zahradní 229, 747 91 Štítina, při pořádání kulturní akce, která se koná 
dne 30. 1. 2016 v Kulturním domě Na Rybníčku, Na Rybníčku 43, Opava, 
a to do 3:00 hod. následujícího dne


Hlasování: 9-0-0



	1056/30 RM 16
54/30
Prodej dřevěných stánků


Rada města


schvaluje


prodej 12 ks dřevěných stánků v majetku města  Technickým službám s.r.o., 
IČ 64618188, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava za celkovou cenu 5 400,- Kč bez DPH a pověřuje vedoucího odboru majetku k uzavření kupní smlouvy na prodej majetku



Hlasování: 9-0-0
	1057/30 RM 16
55/30
Záměr pronájmu


Rada města


schvaluje 



záměr pronájmu budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 413, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku par.č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, budovy bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří a budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří,  ležící v části obce Město, katastrální území  Opava – Město (Zimní stadion v Opavě, Zámecký okruh Opava) 


Hlasování: 9-0-0


	1058/30 RM 16
56/30
Personální záležitosti


Rada města


zřizuje


nové pracovní místo „referent na úseku kultury a prezentace města“ na odboru kancelář primátora s účinností od 1. 3. 2016


2.
stanoví



v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 322,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo osobní asistentky náměstka s účinností od 1. 3. 2016


3.
schvaluje


	

v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 3. 2016


b)
Rozpočtové opatření č. 2016/22


ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. PAM



platy zaměstnanců




(6171,5011,00000000,0192,0001096000000)
+ 203 550,00 Kč



sociální pojištění




(6171,5031,00000000,0192,0001096000000)
+ 50.890,00 Kč



zdravotní pojištění




(6171,5032,00000000,0192,0001096000000)
+ 18.320,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 272.760,00 Kč


Hlasování: 9-0-0

	1059/30 RM 16
57/30
Zpravodaj statutárního města Opavy Hláska


Rada města


ruší 


usnesení č. 977/28 RM 15/1/b ze dne 16. 12. 2015 ( RMO schvaluje uplatnění požadavku na smluvní pokutu ve formě jednorázového snížení ceny za tisk zpravodaje Hláska, a to Kč 4.870,50 Kč což činí 5 % smluvené ceny dle smlouvy „Tisk měsíčníku Hláska“ (PID MMOPP00FHKQK) a dále uplatnění nároku         na náhradu vzniklé škody dle bodu 1a) tohoto usnesení, tedy       21.780,00 Kč,  z důvodu chybějících stran v některých výtiscích prosincového zpravodaje Hláska vůči zhotoviteli tisku panu Zdeňku Jeníkovi, Městská 710/4, 794 01 Krnov, IČ: 10596950)


2.
schvaluje



uplatnění požadavku na smluvní pokutu ve formě jednorázového snížení ceny za tisk zpravodaje Hláska, a to Kč 4.870,50 Kč což činí 5 % smluvené ceny dle smlouvy „Tisk měsíčníku Hláska“ (PID MMOPP00FHKQK) z důvodu chybějících stran v některých výtiscích prosincového zpravodaje Hláska vůči zhotoviteli tisku panu Zdeňku Jeníkovi, Městská 710/4, 794 01 Krnov, IČ: 10596950) 



Hlasování: 9-0-0





Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor
Ing. Martin Víteček  v.r.
1. náměstek primátora


