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Majetkové záležitosti 


Rada města

1.
bere na vědomí


úpravu nájemného podle inflační doložky v souladu s článkem  III., odst. 4 vyplývající z Nájemní smlouvy uzavřené dne 1.1.2001 mezi Kongregací Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Opavě jako pronajímatelem 
a Statutárním městem Opava jako nájemcem (PID MMOPP002KFRG), které s účinností od 1.1.2016 činí částku 125.855,70 Kč/ročně a jejímž předmětem 
je pronájem pozemků parc.č. 2290/87 – ostatní plocha a parc.č. 2290/84 
– ostatní plocha, oba k.ú. Opava – Předměstí 


2.
schvaluje


vyplacení náhrady za bezesmluvní užívání pozemku parc.č. st. 110/2
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Zlatníky u Opavy ve výši 8.911,00 Kč 
za období od 2.1.2015 do 21.12.2015 


3.
schvaluje 


způsob výběru žadatele pro uzavření kupní smlouvy na pozemek parc.č. 290/1 
– zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Opava – Předměstí,  
kde kritériem bude nejvyšší nabídka, a to obálkovou metodou mezi všemi zájemci - vlastníky sousedících  nemovitostí


4.
schvaluje



záměr daru částí pozemků parc.č. 705 – zahrada, parc.č. 704 – ostatní plocha, 702/2 – ostatní plocha, parc.č. 62 – zahrada, parc.č. 63 – ostatní plocha, parc.č. 64 – vodní plocha, parc.č. 65 – ostatní plocha, parc.č. 613/1 – ostatní plocha, parc.č. 614/1 – vodní plocha, parc.č. 354/2 – ostatní plocha, parc.č. 620 
-  ostatní plocha, parc.č. 685/1 – vodní plocha, parc.č. 562/3 – ostatní plocha, parc.č. 689 – vodní plocha, parc.č. 708 – ostatní plocha, parc.č. 707 – ostatní plocha, parc.č. 606/2 – tr. travní porost, parc.č. 606/1 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 702/1 – ostatní plocha, vše k.ú.  Vávrovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

5.
schvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 277/1 – ostatní plocha označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“, části pozemku parc.č. 278/2 – zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „b“, části pozemku parc.č. 283/1 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „c“, části pozemku parc.č. 285 – zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „d “ a části pozemku parc.č. 289/1 – zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „e“ sloučené do pozemku parc.č. 283/3 – zastavěná plocha, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2373/185 – zastavěná plocha a nádvoří označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2373/185 
– zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc.č. 2373/21 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2373/629 – ostatní plocha, části pozemku parc.č. 2373/579 – ostatní plocha označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2373/630 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 10-0-0
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6.
schvaluje


záměr směny části pozemku parc.č. 360 – zastavěná plocha a nádvoří 
ve vlastnictví Ing. Pavla Orlíka za část pozemku parc.č. 583 – ostatní plocha 
ve vlastnictví Statutárního města Opavy, k.ú. Opava – Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 10-0-0

7.
schvaluje 


záměr  změny smlouvy o výpůjčce (PIDMMOPP009Q1DN) uzavřené dne 16.8.2012 mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Ing. Pavlem Orlíkem jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 363/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy a to z doby neurčité na dobu určitou 10 let


Hlasování: 8-1-1

8.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2291/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 875/128 - ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2704/8 - ostatní plocha, k.ú. Opava
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 10-0-0


9.
schvaluje
-garážiště Na Dolním poli


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/289 - zastavěná plocha 
a nádvoří, a podílů o velikosti 1/12 pozemků parc.č.2890/454 a parc.č. 2890/455, oba ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 10-0-0 

10.
schvaluje
-garážiště Hradecká


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/50 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ostatní plocha, 
vše v k.ú. Opava – Předměstí 



Hlasování: 10-0-0  


11.
schvaluje
-garážiště Otická


záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2530/392 - zastavěná plocha 
a nádvoří, a parc.č. 2542/12 - zastavěná plocha a nádvoří, vše  k.ú. Opava
- Předměstí


Hlasování: 10-0-0  
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12.
schvaluje
-ostatní pozemky pod garážemi


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/393 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 10-0-0 

13.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/99 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/108 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2184/51 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/4 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Město

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1688 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1691 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1714 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1710 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/221 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

j)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/166 - zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. 2168/162 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí


Hlasování: 10-0-0 

14.
neschvaluje


výpůjčku části pozemku parc.č. 299 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 9-0-1 
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15.
odročuje


projednání záměru prodeje pozemku parc.č. 277/5 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 277/6 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 277/10 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 277/8 – zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc.č. 278/13 – ostatní plocha, části pozemku parc.č. 278/2 – zahrada, části pozemku parc.č. 277/1 – ostatní plocha, části pozemku parc.č. 285 – zahrada a části pozemku parc.č. 289/1 – zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 8-0-2
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města


Rada města


schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FSRIC) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako prodávajícím a manžely Pavlem a Hanou Škrobánkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2530/569 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 2530/959, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 175.200,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FSRGM) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Klubem vojenské historie Opava jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 114/2 – orná půda, parc.č. 114/8 – orná půda, parc.č. 113/17 - ostatní plocha, parc.č. 113/15 – ostatní plocha, parc.č. 114/1 – orná půda, k.ú. Milostovice, za kupní cenu 12.250,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem

c)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FSSFK) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Lukášem Griegerem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 919/9 
– orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 81.280,00 Kč 
(cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

d)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM7WG) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely Daliborem a Martinou Čechovými, panem Ing. Janem Mitášem, paní Marií Mitášovou, panem Pavlem Rotterem, panem Ing. Vladimírem Skopalem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2693 – zahrada, parc.č. 2691 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 489.680,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem
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e)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FSSML) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Luďkem Rozsypalem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3042 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3042/3 k.ú. Jaktař, za kupní cenu 7.040,00 Kč (cena dle zásad) 
+   úhrada nákladů spojených s převodem


f)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FSSLQ) 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 Schindlerem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3042 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3042/2 k.ú. Jaktař, za kupní cenu 16.000,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem


g)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FM86V) 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 Svobodou, panem Petrem Vrbickým a panem Janem Strnadelem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1330/2 – zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 6297/10000 pozemku parc.č. 1334 
– zastavěná plocha a nádvoří a podílů o velikosti 7989/10000 pozemků parc.č. 1333/1 a parc.č. 1333/2 vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z pozemku  parc.č. 1333 – ostatní plocha, vše k.ú. Jaktař, za kupní cenu 225.475,00 Kč (cena dle zásad) + náhrada za užívání pozemku bez právního důvodu + úhrada nákladů spojených s převodem


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0 

2.
schvaluje

a)
návrh darovací smlouvy (PID MMOPP00FM87Q) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako dárcem a Povodím Odry, státním podnikem jako obdarovaným, jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 3317/2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
a pozemku parc.č. st. 2871 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky 
u Opavy 

b)
návrh dohody o zrušení a vypořádání spoluvlastnictví k nemovité věci a smlouvy o zřízení věcného břemene (PID MMOPP00EO8PZ) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a panem Zbyňkem Dvořákem, panem Miroslavem Gebauerem, paní Annou Gebauerovou, paní Lydií Pavlíkovou, paní MUDr. Jitkou Šmahelovou, jejímž předmětem je zrušení 
a vypořádání spoluvlastnictví pozemku parc.č. 167/1 – zahrada, rozděleného 
dle nezapsaného geometrického plánu na parc.č. 167/3 – zahrada, parc.č. 167/4 – zahrada, parc.č. 167/1 – zahrada, k.ú. Komárov u Opavy

c)
návrh převzetí nemovitého majetku po pozůstalé Růženě Kopčanové tj. spoluvlastnický podíl ve výši 2/6 pozemku ve zjednodušené evidenci – Parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc.č. 448, k.ú. Krumsín, obec Krumsín, okres Prostějov, kraj Olomoucký
¨


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0
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3.
schvaluje 


návrh na snížení kupní ceny 200,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) na cenu 160,00 Kč/m2 za prodej částí pozemků parc.č. 2301/3, 2303/4, 2303/3, 2301/1, k.ú. Kateřinky u Opavy a částí pozemků parc.č. 152/5 a 152/4, k.ú. Palhanec 
a  snížení kupní ceny 200,00 Kč/m2 na cenu 160,00 Kč/m2 za prodej svahovitých částí pozemků parc.č. 2301/3, k.ú. Kateřinky u Opavy


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 6-2-1


4.



schvaluje


schvaluje návrh na prominutí sankcí za porušení povinností ze strany nájemce ve výši 727.000,00 Kč vyplývající ze Smlouvy o nájmu a o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 11.7.2013 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem  a budoucím prodávajícím a společností DanCars CZ s.r.o. jako nájemcem          a budoucím kupujícím (PID MMOPP00BOH3P), jejímž předmětem je pronájem  a prodej části pozemku parc.č. 2154/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, za předpokladu dodržení termínu uvedeného v čl.IV. odst. 3, písm. d) příslušné smlouvy, tj. dokončení stavby a požádání o vydání kolaudačního souhlasu         do 5–ti let od uzavření smlouvy



ukládá


odboru majetku vypracování  dodatku č.1 ke Smlouvě o nájmu a o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne 11.7.2013 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím a společností DanCars CZ s.r.o. jako nájemcem a budoucím kupujícím (PID MMOPP00BOH3P)v souladu s usnesením RM uvedeném pod písmenem 4a) 



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0 


5.



ruší  

a)
usnesení RMO ze dne 9.9.2015 č.u. 639/21 RM 15 bod 14 písm. a) 
(RMO neschvaluje návrh převodu pozemku parc.č. 2530/2 – ostatní plocha a parc.č. 2530/908 – ostatní plocha, katastrální území Opava - Předměstí            do vlastnictví Statutárního města Opavy)

b)
usnesení RMO ze dne 18.8.2014 č.u. 3157/87 RM 14 bod 40 písm. c) 
(RMO neschvaluje záměr úplatného převodu pozemku parc.č. 2290/16, k.ú. Opava – Předměstí z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy)

c)
usnesení RMO ze dne 18.8.2014 č.u. 3157/87 RM 14 bod 40 písm. d) 
(RMO neschvaluje záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2290/16, k.ú. Opava – Předměstí z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy)


Hlasování: 7-1-2
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schvaluje 


návrh bezúplatného převodu pozemků parc.č. 2530/2 – ostatní plocha, parc.č. 2530/908 – ostatní plocha a parc.č. 2290/16 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Opava - Předměstí z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 7-0- 3 


6.
neschvaluje


návrh bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2290/14 – ostatní plocha, katastrální území Opava - Předměstí z vlastnictví ČR-ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy 


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0

7.
neschvaluje

a)
návrh na snížení kupní ceny 640,00 Kč/m2 (cena podle zásad o prodeji pozemků 
ve vlastnictví SMO s 20 % slevou) na cenu 320,00 Kč/m2 a  snížení kupní ceny 200,00 Kč/m2 (cena dle doporučení majetkové komise) na cenu 100,00 Kč/m2 
za prodej částí pozemku parc.č. 2154/16 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 97/29 - zastavěná plocha a nádvoří, a částí pozemků parc.č. 97/17 - zahrada, a parc.č. 97/16 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

d)
návrh výkupu pozemků parc.č. 1567 – ostatní plocha, parc.č. 2073 – ostatní plocha, parc.č. 2074 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0 
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Základní škola Opava-Kylešovice – palubovka velké tělocvičny


Rada města


schvaluje


v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Opava-Kylešovice výměnu palubovky velké tělocvičny v hodnotě 499.495,26 Kč vč. DPH z fondu investic příspěvkové organizace


Hlasování: 10-0-0
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Smlouva o spolupráci – Školící a Výcvikové centrum Asklépios  z.s.



Rada města


schvaluje

	

smlouvu o spolupráci (MMOPP00ELH0S) mezi Statutárním městem Opava, 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Školícím a Výcvikovým centrem Asklépios z.s., se sídlem Bukovec 234, 739 85 Bukovec, IČ: 22606904, zastoupeným Bc. Lukášem Zatloukalem, předsedou výboru 


	

poskytnutí příspěvku Školícímu a Výcvikovému centru Asklépios z.s. – finanční částky ve výši 20.000 Kč – spolufinancování projektu ZRIVI – Zvládání rizikových a emočně náročných situací ve školním prostředí, realizovaného z dotace 
ze státního rozpočtu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování na rok 2016


	

Rozpočtové opatření č. 2016/49


ve výdajích – odbor školství



prevence kriminality




nákup ostatních služeb




(4349,5169,00000000,0030,0002448000000)
- 20.000,00 Kč








Asklépios z.s.




 neinvestiční transfer 




(3294,5222,00000000,0030,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0
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Nájemní smlouva


Rada města


schvaluje

a)
Nájemní smlouvu, (MMOPP00EIU88), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Vilémem Hampelem, trvale bytem Praha 1, Nové Město

b)
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích svěření rozhodování o uzavírání dodatků, jejichž obsahem bude rozšíření předmětu nájmu (max. o 50%) a prodloužení doby nájmu (max. o 10 dnů) v souladu s podmínkami nájemní smlouvy Odboru majetku města Magistrátu města Opavy a pověřuje vedoucího Odboru majetku města Magistrátu města Opavy uzavíráním předmětných dodatků
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c)
Rozpočtové opatření č. 2016/50


ve výdajích - odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




nájemné




(3639,5164,00000000,0051,0000000000000)
+ 10.800,00 Kč







ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový



rezerva Faro




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
  - 10.800,00 Kč


Hlasování: 10-0-0



	1178/34 RM 16
6/34
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací – MČ Vávrovice



Rada města


schvaluje

	

zřízení 3 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou          od 1.4.2016 do 31.3.2017 na Městské části Vávrovice


	

dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu OPA-VZ-23/2016 projektu  CZ.03.1.48/0.0/0.0/15_121/0000059 (PID MMOPP00EXA9K) uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, krajskou pobočkou v Ostravě, kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p, 2712/4, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 72496991, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava


	

Rozpočtové opatření č. 2016/51


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00EXA9K dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-23/2016)



82,38%
EU
(0000,4116,104513013,0020,0000000000084)
  + 276.796,80 Kč


17,62%
EU
(0000,4116,104113013,0020,0000000000084)
  + 59.203,20 Kč



 



ve výdajích – MČ Vávrovice – veřejně prospěšné práce




platy



82,38%
EU
(3639,5011,104513013,0840,0002520000000)
    + 206.564,78 Kč 


17,62%
EU
(3639,5011,104113013,0840,0002520000000)
  + 44.181,49 Kč 
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sociální pojištění



82,38%
EU
(3639,5031,104513013,0840,0002520000000)
    + 51.641,20 Kč 


17,62%
EU
(3639,5031,104113013,0840,0002520000000)
  + 11.045,37 Kč 








zdravotní pojištění



82,38%
EU
(3639,5032,104513013,0840,0002520000000)
    + 18.590,82 Kč 


17,62%
EU
(3639,5032,104113013,0840,0002520000000)
  + 3.976,34 Kč 


Hlasování: 10-0-0
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Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu


Rada města


schvaluje

	

smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 9/2016/PRI (MMOPP00GGNRQ) 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. Zbyňkem Novákem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČ: 71831622, 
DIČ: CZ6806160163 na zakázku malého rozsahu „Cyklistická stezka Jakartovice 
– Litultovice – Otice - Opava“ – 1. etapa za cenu nejvýše přípustnou 
97.670,00 Kč (neplátce DPH) 


	

smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 10/2016/PRI (MMOPP00GGNQV) pro územní rozhodnutí, 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 společností Atelierem GHM v.o.s. se sídlem Englišova 16, 746 01 Opava, IČ: 62255789, DIČ: CZ62255789, zastoupenou Ing. Janem Hromadou a Ing. arch. Jiřím Dybalíkem, společníky na zakázku malého rozsahu „Sídliště Kylešovice 
– 17. listopadu“ za cenu nejvýše přípustnou 276.500,00 Kč bez DPH (334.565,00 Kč vč. DPH) 


	

Rozpočtové opatření č. 2016/52


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice – Opava – 1. etapa




(2219,6121,00000000,0220,0007833000000)
   +    97.670,00 Kč








Sídliště Kylešovice – 17. listopadu




(2219,6121,00000000,0220,0007917000000)
  +  334.565,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-  432.235,00 Kč


Hlasování: 8-0-0
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Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Opavy



Rada města


schvaluje

	

dodatek č. 9 (MMOPP009P1EV) ke smlouvě (MMOPP006PK0J) ze dne 30.11.2009 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností TQM – holding s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01  Opava,              IČ: 49606395, zastoupenou  ředitelem osobní dopravy Ing. Michalem Scholzem na základě plné moci


	

Rozpočtové opatření č. 2016/53


ve výdajích – odbor dopravy



posudky, konzultace a revize




nákup ostatních služeb 




(6171,5169,00000000,0160,0002525000000)
   - 19.000,00 Kč








výdaje na dopravní územní obslužnost




(2221,5193,00000000,0160,0000000000000)
  + 19.000,00 Kč


Hlasování:10-0-0
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Výběrová řízení na byty


Rada města

1.
schvaluje 


pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za      1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:

      Byt č.9 velikosti 3+1 na adrese Horní náměstí 28 v Opavě
      1. Hana Sedláčková, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      2. Marie Hanšutová, trvale bytem Kobeřická 115, Hněvošice
      3. Jana Zaoralová, trvale bytem Lidická 10a, Opava
      4. Jaroslav Švrčina, trvale bytem 17.listopadu , Ostrava
      5. Jiří Švrlanský, trvale bytem Edv. Beneše 3, Opava
      6. Judita Žigová, trvale bytem Dolní náměstí 25, Opava
      7. Milan Sivák, trvale bytem Dlouhá 186, Dvorce     
      8. Johana Danišová, trvale bytem Na Pastvisku 14, Opava
      9. Emilie Kubalová, trvale bytem Olomoucká 67, Opava
    10. Ladislav Čonka, trvale bytem Na Pastvisku 14, Opava
    11. Pavel Doležel, trvale bytem Vančurova 8, Opava
    12. Kateřina Ondrová, trvale bytem Ant. Sovy 31, Opava
    13. Jana Gřešková, trvale bytem U Kašny 15, Suché Lazce
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      Byt č. 2 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě
      1. Marie Csongárová, trvale bytem Kolofíkovo nábřeží 23, Opava 	
 2.Kateřina Barešová, trvale bytem Rooseveltova 19, Opava
      3. Marek Juchelka, trvale bytem Na Spojce 2, Opava-Komárov
      4. Veronika Levajová, trvale bytem Ant.Sovy 27, Opava
      5. Lenka Kašingová, trvale bytem Zeyerova 4, Opava 
      6. Iva Wetterová, trvale bytem Masarykova třída 11, Opava
      7. Eva Grebeňová, trvale bytem Na Rybníčku 23, Opava
      8. Kateřina Košárková, trvale bytem Litultovice 67
      9. Hana Sedláčková, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
     10. Libuše Novosadová, trvale bytem Na Podlesí 1438, Kadaň
     11. Irena Siváková, trvale bytem Mostní 48, Opava
     12. Tomáš Stružík, trvale bytem Mezi Trhy 4, Opava
     13. Dominik Černín, trvale bytem Přerovecká 76, Suché Lazce
     14. Martin Pavelka, trvale bytem Zámecký okruh 2, Opava
     15. Kateřina Slaninová, trvale bytem Na Vyhlídce 10, Opava
     16. Božena Řezníčková, trvale bytem Praskova 7, Opava
     17. Ladislav Čonka, trvale bytem Na Pastvisku 14, Opava
     18. Boryana Petkova Yordanova, trvale bytem Myslbekova 1, Opava
     19. Kamila Sasová, trvale bytem Štefanikova 2, Opava
     20. Jana Gřešková, trvale bytem U Kašny 15, Suché Lazce
     21. Petra Krčmaříková, trvale bytem Nám. Slezského odboje 5, Opava
     22. Mohamed Kurtishi, trvale bytem Kolářská 1, Opava



Byt č.5 velikosti 2+1 na adrese Dolní náměstí 23 v Opavě
      1. Eva Grebeňová, trvale bytem Na Rybníčku 23, Opava
 2. Irena Siváková, trvale bytem Mostní 48, Opava
      3. Igor Žiga, trvale bytem Havlíčkova 5, Opava
      4. Marie Csongárová, trvale bytem Kolofíkovo nábřeží 23, Opava
      5. Emilie Kubalová, trvale bytem Olomoucká 67, Opava
      6. Libuše Novosadová, trvale bytem Na Podlesí 1438, Kadaň
      7. Tomáš Stružík, trvale bytem Mezi Trhy 4, Opava
      8. Miroslav Kuba, trvale bytem Konečného nám. 4, Brno
      9. Jana Gřešková, trvale bytem U Kašny 15, Suché Lazce
    10. Petra Krčmaříková, trvale bytem Nám. Slezského odboje 5, Opava
    11. Mohamed Kurtishi, trvale bytem Kolářská 1, Opava     


Byt č. 6 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě 
1. Iva Wetterová, trvale bytem Masarykova třída 11, Opava
       2. Eva Grebeňová, trvale bytem Na Rybníčku 23, Opava
3. Pavel Doležel, trvale bytem Vančurova 8, Opava
4. Marie Csongárová, trvale bytem Kolofíkovo nábřeží 23, Opava
5. Emilie Kubalová, trvale bytem Olomoucká 67, Opava
6. Kateřina Ondrová, trvale bytem Ant. Sovy 31, Opava
7. Martin Pavelka, trvale bytem Zámecký okruh 2, Opava
8. Jana Gřešková, trvale bytem U Kašny 15, Suché Lazce



       Byt č. 26 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
1. Veronika Levajová, trvale bytem Ant.Sovy 27, Opava
2.Kateřina Košárková, trvale bytem Litultovice 67
      3. Kateřina Barešová, trvale bytem Rooseveltova 19, Opava
      4. Martin Pavelka, trvale bytem Zámecký okruh 2, Opava
      5. Miroslav Kuba, trvale bytem Konečného nám. 4, Brno
      6. Boryana Petkova Yordanova, trvale bytem Myslbekova 1, Opava
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2.
schvaluje



uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu uvolněnému bytu s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na konkrétní uvolněný byt    


Hlasování:9-0-0
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Smlouva k zajištění cvičné plochy pro zkoušky z praktické jízdy motocyklů


Rada města


schvaluje

	
smlouvu, (MMOPP00B8M9O), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Masarykovou střední  školou zemědělskou a Vyšší odbornou školou Opava, příspěvková organizace, se sídlem  Opava, Purkyňova 12, 746 01 IČ: 47813130, zastoupenou ředitelem Ing. Arnoštem Kleinem 
    

	

Rozpočtové opatření č. 2016/54


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FaRo




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
   - 50.000,00 Kč







ve výdajích – odbor dopravy
  



Nájemné – pronájem autocvičiště




(6171,5164,000000000,0160,0000000000000)
   50.000,00 Kč







bere na vědomí


Zprávu o zajištění cvičné plochy pro zkoušky z praktické jízdy, včetně předpokládaných finančních prostředků


Hlasování: 9-0-0
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Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 476 o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu na výstavbu nájemních bytů v obci



Rada města


schvaluje


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 476 PID MMOPP00FSQQF mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou republikou, Ministerstvem pro místní rozvoj se sídlem Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha 1, IČ 66002222, zastoupenou Ing. Hanou Musilovou, vedoucí oddělení závěrečného vyhodnocení akcí a HÚ


Hlasování: 10-0-0

1184/34 RM 16
13/34
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka osobních automobilů pro Statutární město Opava“ – výsledek výběrového řízení + smlouvy

Rada města


schvaluje

	

výsledné pořadí nabídek pro obě části veřejné zakázky malého rozsahu: 
1. Adiv spol. s r.o., Olbrichova 632/5, 746 01 Opava, IČ: 13642391
2. PORSCHE INTER AUTO CZ s.r.o., o.z. Heller Ostrava, Cihelní 3160/49b,     702 00  Ostrava, IČ: 47124652
3. AUTOCENTRÁLA, s.r.o., Markvartovická 1906/7, 748 01  Hlučín, IČ: 48390747

	

výběr nabídky uchazeče Adiv spol. s r.o., Olbrichova 632/5, 746 01 Opava, 
IČ: 13642391, a to pro obě části veřejné zakázky malého rozsahu


	

smlouvu (MMOPP009KRND) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Adiv spol. s r.o., Olbrichova 632/5, 746 01 Opava, IČ: 13642391, zastoupenou Ing. Vladimírem Schreierem, jednatelem společnosti


	

smlouvu (MMOPP00FQ7KO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Adiv spol. s r.o., Olbrichova 632/5, 746 01 Opava, IČ: 13642391, zastoupenou Ing. Vladimírem Schreierem, jednatelem společnosti


Hlasování: 9-0-0
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Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Spolupráce při zajištění pojištění statutárního města Opavy a dalších subjektů“ – výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města


schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:
1. SATUM CZECH s.r.o., Porážkova 1424/20, Moravská Ostrava,
702 00 Ostrava, IČ: 25373951
2. RESPECT a.s., Pod Krčským lesem 2016/22 , 142 00 Praha 4, IČ: 25146351
3. RENOMIA, a.s., Sokolovská třída 1616/26a , 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 48391301
4. C.E.B. a.s., Lublaňská 5/57 , 120 00 Praha 2 , IČ: 27429741
5. OK GROUP a.s., Mánesova 16, 612 00 Brno, IČ: 25561804


b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče SATUM CZECH s.r.o., Porážkova 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 25373951, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou 
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c)
smlouvu, MMOPP00FSQRA, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností SATUM CZECH s.r.o., se sídlem  Porážkova 1424/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25373951, zastoupenou Ing. Romanem Horváthem, jednatelem společnosti 


Hlasování: 8-0-2 
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Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Rekonstrukce mostu ul. Slavkovské“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva


Rada města


schvaluje

	

výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 1 písm. b)  v tomto pořadí:
1. IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21,
779 00 Olomouc, IČ: 25869523
2. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213
3. AlfaPOL s.r.o., U Tiskárny 616/9, 702 00 Ostrava Přívoz, IČ: 25896512
4. PONVIA CONSTRUCT s.r.o, Krapkova 1159/3, 779 00 Olomouc, 
IČ: 04381823
5. Mitrenga-stavby, spol. s r.o., Křižíkova 1566/19, 612 00 Brno – Královo Pole,
IČ: 26944022
6. SWIETELSKY stavební s.r.o., Odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, Jahodová ulice 60, 620 00 Brno, Oblast Ostrava, Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína, IČ: 48035599
7. FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno, 
IČ: 25317628  
8. PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ: 25397087


	

v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, výběr nejvhodnější nabídky uchazeče IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21,
779 00 Olomouc, IČ: 25869523, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


	

smlouvu, MMOPP00GGNP0, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou primátorem města a společností IDS - Inženýrské a dopravní stavby
Olomouc a.s., se sídlem Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, IČ: 25869523, zastoupenou Ing. Oldřichem Nezhybou, předsedou představenstva, za cenu nejvýše přípustnou 3.989.357,00 Kč bez DPH


	

Rozpočtové opatření č. 2016/55


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


 Rekonstrukce mostu na ul. Slavkovské
(snížení finančního krytí)            




(2212,6121,00000000,0220,0007608000000)

    - 4.172.878,62  Kč



investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000) 
+ 4.172.878,62 Kč


Hlasování: 8-0-0
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Projekt „Optimalizace procesů a postupů pro účely efektivní veřejné správy Magistrátu města Opavy“



Rada města


schvaluje

	

předložení žádosti o dotaci na realizaci projektu „Optimalizace procesů a postupů pro účely efektivní veřejné správy Magistrátu města Opavy“ v rámci 33. Výzvy Operačního programu Zaměstnanost č. 03_15_033 prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa


	

zajištění financování projektu „Optimalizace procesů a postupů pro účely efektivní veřejné správy Magistrátu města Opavy“ v realizační fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 33. výzvy Operačního programu Zaměstnanost č. 03_15_033 prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa v max. rozsahu Kč 500.000,00 finanční spoluúčasti na způsobilých výdajích projektu


	

zajištění financování projektu „Optimalizace procesů a postupů pro účely efektivní veřejné správy Magistrátu města Opavy“ v provozní fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 33. výzvy Operačního programu Zaměstnanost č. 03_15_033 prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa 


	

udělení plných mocí Ing. et Ing. Jiřímu Polokovi, narozenému 30. 07. 1985, bytem Dukelská 996, 739 61 Třinec k jednání s Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky ve všech záležitostech ve vztahu k žádosti o dotaci z Operačního programu Zaměstnanost pro období 2014-2020 a k podání a podpisu žádosti o dotaci u tohoto operačního programu u projektu „Optimalizace procesů a postupů pro účely efektivní veřejné správy Magistrátu města Opavy“


Hlasování:10-0-0
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Majetek ve správě TSO s.r.o. – dodatek ke smlouvě o nájmu (Zimní stadion v Opavě)



Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00FSQOP) ke smlouvě o nájmu části prostor Zimního stadionu v Opavě a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení (MMOPP00FGA0H) uzavřené dne 30.12.2015 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a společností Hokejový klub Opava, s.r.o., se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava, Město, IČ 04618751, zastoupenou p. Milanem Kolářem a 
p. Miroslavem Glosem, jednateli


Hlasování: 10-0-0
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Rozpočtová opatření 2016


Rada města


schvaluje

	
Rozpočtové opatření č. 2016/56


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad – projekt „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko        2014-2015“




(0000,4123,38588005,0020,0002432000000)
+ 1.420.358,94 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)
+ 1.420.358,94 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2016/57


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě 
- Komárov - PD




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007896000000)
+ 1.500,00 Kč



Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 1.500,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2016/58


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



investiční přijaté transfery od regionálních rad – projekt „Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolovská




(0000,4223,38588505,0020,0007708000000)
+ 1.571.625,39 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)
+ 1.571.625,39 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2016/59



nákup ostatních služeb 




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
   - 3.615.005,00 Kč








azylové domy




(4374,5323,00000000,0040,0000000230000)
  + 2.078.950,00 Kč








nízkoprahová denní centra




(4374,5323,00000000,0040,0000000230000)
  + 257.443,00 Kč








sociální rehabilitace




(4344,5323,00000000,0040,0000000230000)
  + 1.278.612,00 Kč
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e)
Rozpočtové opatření č. 2016/60


ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Komárov




neinvestiční příspěvek na opravy




(3113,5331,00000000,0030,0001002000026)
 + 700.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní rezerva




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
- 500.000,00 Kč








Rezerva FaRO




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






f)
Rozpočtové opatření č. 2016/61


ve výdajích – kancelář primátora 



technická úprava rozpisu rozpočtu SMO na rok 2016




Akce města – Velikonoční trhy 2016




- nákup služeb




(3399,5169,00000000,0120,0001056230000)
- 250.000,00 Kč






Velikonoční a vánoční trhy 




- nákup služeb




(2141,5169,00000000,0120,0001043230000)
+ 250.000,00 Kč


Hlasování:10-0-0 
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Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 

	

finanční dotaci Martinu Solnickému  bytem Opava na přátelské badmintonové turnaje všech věkových kategorií, ve výši 6.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-3


	

finanční dotaci společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. se sídlem Valdštejnská 381/6, Liberec II – Nové Město, 460 01 Liberec, IČ 28733932, na náklady související s projektem Na kole jen s přilbou, ve výši 20.000,00 Kč


Hlasování:7-0-3

	

finanční dotaci Střední škole průmyslové a umělecké Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Praskova 399/8, 746 01 Opava, IČ 47813121, na náklady související se soutěží pro základní školy „Merkur 2016“, ve výši 20.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0
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Ukončený projekt „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 – 2015“


Rada města





bere na vědomí



stav skutečně proplacené dotace u projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014 – 2015“


Hlasování: 10-0-0
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Dodatky ke smlouvám, snížení nájemného



Rada města


schvaluje

	
dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání,                     PID MMOPP009XFQL, ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání,     PID MMOPP009XGUU, ze dne 16.7.2015, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00    Praha - Vršovice, IČ 47114304, zastoupenou Dr. Bc. Vladimírem Kurtišem, MBA, ředitelem pobočky Ostrava a Olomouc (prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)


Hlasování: 10-0-0


	

dohodu o ukončení nájemní smlouvy, PID MMOPP009XFT6, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a faktum reality s.r.o.  v likvidaci se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28636562, zastoupenou Tomášem Langerem, likvidátorem (vitrína na adrese Horní náměstí 4, Opava, Slezanka)


Hlasování: 10-0-0



neschvaluje


záměr snížit nájemné (v souladu s ust. § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb.,        o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v 1 NP budovy č.p. 136 a 137, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 605 a 607, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu prostoru sloužícího podnikání, uzavřenou dne 6.5.2015 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Erhardem Stoškem se sídlem Opavská 109/97, 747 21 Kravaře, IČ 41041038, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 180.540,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 144.432,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok, a to na dobu 24 měsíců (prostor na adrese Mezi Trhy 4 a 6, Opava)


Hlasování: 9-0-1
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odročuje


projednání dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID MMOPP009XFRG, ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID MMOPP00DG4LO, ze dne 23.10.2013, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Grovaro s.r.o. se sídlem Osadní 869/32, IČ 01868519, zastoupenou Danou Němcovou, jednatelem (prostor na adrese Mezi Trhy 3 a 5, Opava)



Hlasování: 10-0-0
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města

1.
schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FSTXV) 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 ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 
757 01 Valašské Meziříčí IČ 28628250, zastoupenou Monikou Tatýrkovou, projektantkou pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu „Opava, J. Davida, p.č. 1392, rozš. kNN, č. stavby IV-12-8009908“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH  


b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FSTYQ) 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 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 2154/1, 2154/67 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Kabelová přípojka NN pro parc.č. 2154/66 Opava – Předměstí, Jaselská, č. stavby IV-12-8005612“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH  


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FSTTF) 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 INKOS- OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, zastoupenou Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 44/1, 47/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Opava, Mařádkova, ZŠSO p.o., pos. kNN, č. stavby IV-12-8011640“ 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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d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FSU09) 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 do pozemku parc.č. 235/1 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu „Malé Hoštice, Opavská, Konečný, smyčka kNN, č. stavby IV-12-8010829“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FSTUA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Milanem Gebauerem bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1811 v k.ú. Kylešovice pro stavbu „Vodovodní přípojka k stávajícímu RD č.p. 817/97 parc.č. 1670/3 k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  

f) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FSU90) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Jiřím Koudelou bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 138/1 v k.ú. Vávrovice pro stavbu „Vodovodní přípojka pro pozemek parc.č. 78 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   


g)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FSTN9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Dušanem Hertelem  bytem Opava a Amálií Hertlovou bytem Velké HeralticeHeraltice pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2098/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 2098/78 v k.ú. Kateřinky u Opavy za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGFLL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Petrem Horákem bytem Opava  a Mgr. Dominikou Horákovou bytem Opava a Michaelou Olšanovou bytem Opava a Pavlou Vaškovou bytem Opava a Ing. Michalem Žídkem bytem Opava pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 3007 v k.ú. Opava – Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 359 v k.ú.  Opava - Předměstí za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.800,00 Kč + DPH  
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i) 
smlouvu o poskytnutí právu provést stavbu, (MMOPP00FSU85) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,            IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,                   IČ 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem,  pro umístění stavby silnice na pozemku parc.č. 1172/11 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby : „Přeložka silnice II/461 (Jižní obchvat – dokončení)“  


j) 
smlouvu o poskytnutí právu provést stavbu, (MMOPP00FSU6F) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,           IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,                   IČ 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem,  pro umístění podzemního vedení přeložky veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 2345/4 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby : „Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129 v úseku Opava – Pilszcz“ – 1. část : Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129, ul. Pekařské“ v Opavě“  SO 13 – Úprava veřejného osvětlení


k) 
návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě                                             č. INKOS/VB/10-3/452/Dud/2016, (MMOPP00FSTZL) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 zastoupenou Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,           IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění  podzemního vedení veřejného osvětlení v pozemcích parc.č. 1716/19, 1985/206, st. 2352/1, 3263/24, 3263/28, 3263/51 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – Východní část“ stavební objekt „C 452 – VO prodloužené ul. Mostní a přeložky sil. III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města


l) 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FGRR) mezi společností ROTOCAST a.s. se sídlem Holečkova 2234/56, 150 00 Praha 5, Smíchov,        IČ 26792508, zastoupenou Františkem Peringerem, statutárním ředitelem           a Zdeňkem Jeníkem, bytem Krnov a Ing. Hanou Bíbovou bytem Opava a         Ing. Bohumírem Bíbou bytem Opava a Martinou Kalafovou bytem Opava a MUDr. Henrichem Kalafou 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 vedení připojovacích kabelů veřejného osvětlení a rozvaděče veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 2663/269 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce ulice Gudrichovy v Opavě“ za bezplatné zřízení věcného břemene,                  pro předložení zastupitelstvu města

1193/34 RM 16
25/34
m)
návrh smlouvy o zřízení služebnosti, (MMOPP00FSUAV) mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění  chodníku na pozemku parc.č. 2923 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Elektrizace traťového úseku          vč. PEÚ žst. Ostrava Svinov – žst. Opava východ SO 13-17-01 žst. Opava východ, železniční svršek“ za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města


n) 
návrh smlouvy o zřízení služebnosti, (MMOPP00FSTV5) mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 70994234, zastoupenou Ing. Jiřím Machem, ředitelem Oblastního ředitelství Ostrava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění kabelového vedení  NN a  1 ks ocelového stožáru na pozemku parc.č. 2184/117 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce ulice Gudrichovy v Opavě“ za zřízení věcného břemene ve výši 54.366,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města


2.
schvaluje


Rozpočtové opatření č. 2016/62


ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



Nákup ostatních služeb




(2321,5169,00000000,0050,000000000000)
  - 12.458,16 Kč








Rekonstrukce ulice Gudrichovy – úhrada věcného břemene 




(2212,6121,00000000,0050,000079040000)
 +  12.458,16 Kč


Hlasování: 10-0-0
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Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO


Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 10-0-0
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Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1.
bere na vědomí

a)
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 03. 03. 2016 
do 22. 03. 2016

b)
rezignaci PhDr. Jiřího Juchelky, Ph.D. na funkci člena Kulturní komise Rady statutárního města Opavy ke dni 18. 03. 2016

c) 
rezignaci Bc. Marka Vinárka na funkci předsedy Sportovní komise Rady statutárního města Opavy ke dni 22. 03. 2016


2.
jmenuje

a)
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018:

pana Jiřího Sýkoru předsedou Sportovní komise Rady statutárního města Opavy s účinností od 23. 03. 2016


b)
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018:

pana Bc. Richarda Matuška členem Kulturní komise Rady statutárního města Opavy s účinností od 23.03.2016


3.
odvolává



v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018:

paní Bc. Hanu Brňákovou z funkce členky Komise pro komunitní plán Rady statutárního města Opavy ke dni  23.3.2016


Hlasování: 10-0-0








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


