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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 35. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 12.03.2012


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 12.03. 2012 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni

Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Lenka Grigarová
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Ing. Jiří  Lehnert
Mgr. Petr Michalčík
Mgr. Miroslava Konečná
Mgr. Petra Kutálková
Ing. Václav Seidler







































1103/35 RM 12
bod 1/35
Majetkové záležitosti 

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem části pozemků parc.č. 568-ost.pl. a parc.č.569/1-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy o celkové výměře 18 m2 k.ú. Opava-Město České lékárně a.s. na dobu neurčitou za 200,00 Kč/m2/rok (zveřejněno 
č. 1178/11)

b)
nájem 1103/8030 podílu pozemku parc.č. 2162/13-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-/Předměstí panu Ludvíku Doubravskému na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 17/12) 


c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/285-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Janu Benčičovi na dobu neurčitou 
za 35,00,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 17/12)

d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/90-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Zuzaně Majdanicsové na dobu neurčitou za 35,00,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 17/12)

e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2627/129-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Václavu Gřešákovi na dobu neurčitou 
za 35,00,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 17/12)

f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/18-zast.pl. a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí JUDr. Alici Vrakelové na dobu neurčitou 
za 35,00,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 17/12)

g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2540/20-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Vladanu Zdražilovi a paní Ivě Víchové   na dobu neurčitou za 35,00,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 17/12)


h)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 129/1-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Kateřinky u Opavy


i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1453/7-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

2. 
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/25-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/24-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/45-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/65-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1561/5-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2626/180-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2890/290-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/490-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 783/4-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí
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j)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/35-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2702/402-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2702/360-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

m)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2614/3-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

n)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 91/9-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

o)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/510-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

p)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/629-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

q)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 730/6-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

r)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2702/416-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

s)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st.1088-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Kateřinky u Opavy

t)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st.1095-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Kateřinky u Opavy

u)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st.1076-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Kateřinky u Opavy


3.
neschvaluje

 
snížení ceny za pronájem 5000/146437 podílu pozemku parc.č. 392-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Město nájemcům – manželům MUDr. Radimu a 
Ing. Haně Pachmannovým




1104/35 RM 12
bod 2/35
Smlouva o dílo

Rada města


 
schvaluje



smlouvu o dílo, (MMOPP00B1RH4), mezi Statutárním městem  Opava        se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města      a společností CORTIS Consulting s.r.o., se sídlem 		Teslova 3, 301 00 Plzeň, (The 6th RIVER, Plzeňský vědeckotechnologický park), IČ 26397668,           DIČ		 CZ26397668, zastoupené Ing. Davidem Melicharem, Ph.D., jednatelem, ve výši 352.800,00 Kč 






1105/35 RM 12
bod 3/35
Rozpis prázdninového provozu MŠ zřizovaných SMO

Rada města



bere na vědomí



rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol v době hlavních prázdnin


1106/35 RM 12
bod 4/35
Provoz školních družin při ZŠ zřizovaných SMO v době hlavních prázdnin

Rada města



bere na vědomí



rozsah přerušení provozu školních družin při základních školách zřizovaných SMO v době hlavních prázdnin




1107/35 RM 12
bod 5/35
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Opavy


Rada města



schvaluje



dodatek č. 5 (PID MMOPP00A6B4P) ke smlouvě (PID MMOPP006PK0J) mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TQM – holdingem s.r.o., Těšínská 1028/37,
746 01  Opava, zastoupeným ředitelem osobní dopravy Ing. Lubomírem Cabadajem



1108/35 RM 12
bod 6/35
Návrh na odpis pohledávky – Tisk Morava spol. s.r.o. „v likvidaci“


Rada města



schvaluje



odpis pohledávky vzniklé na základě Obchodní smlouvy o komisním prodeji zboží se společností TISK MORAVA spol. s r.o., BREDA







1109/35 RM 12
bod 7/35
Kronika města Opavy za rok 2006, 2007 a 2008


Rada města


1. 
schvaluje



Kroniku města Opavy za rok 2006 


2. 
požaduje


dopracování retrospektivních zápisů za rok 2007 a 2008



1110/35 RM 12
bod 8/35
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8VA9) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Danuší Raabovou, bytem Karlovecká 228/48, 747 73 Vávrovice Opava 
pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 119 v k.ú. Palhanec pro stavbu: "Rodinný dům na pozemku parc.č. 79/1 v k.ú. Palhanec“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8V9E) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Erhardem Stoškem a Jarmilou Stoškovou , oba bytem Bolatická 455/10a, 747 21 Kravaře, Kouty pro umístění podzemního vedení vodovodní šachtice 
do pozemku parc.č. 569/1 v k.ú. Opava - Město pro stavbu: "Vodovodní šachtice pro bytový dům na ul. Masarykova 331/2 Opava, Město“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy

c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8ULX) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o., se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ: 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 339/2 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Opava, Ostravská, RKL, přeložení kVN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 
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d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8UK2) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Josefem Wiesnerem, s místem podnikání Karafiátová 550/20, 746 01 Opava, 
IČ: 12124184 a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: " Kabelová přípojka NN pro parcelu č. 30/1, k.ú. Suché Lazce, 
ul. Na Pískovně, číslo stavby IP 12-801949/02“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8VDU) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo, s.r.o., se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250, zastoupenou Ing. Pavlem Kalužou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemků parc.č. 278/1, 278/12, 278/13, 2912/18, 2912/19, 2924/12, 2956, 2957 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Nákladní, BREDA & WEINSTEIN, kVN, 
IV-12-8003343/001“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8V1I) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ 27232425, zastoupenou Ing. Stanislavem Rychtářem s místem podnikání  Palackého 1919/4, 746 01 Opava, IČ 10625534 a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 19/4, 98/3, 1827 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Tylova, rozšíření kabelu NN, IV-12-8002876“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH

g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8V2D) mezi  společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem s místem podnikání  Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47195355 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku parc.č. 1809 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Ruská, Tempo, výměna příp. vNN, IP 12-801110/3“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.500,00 Kč + DPH

h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BYMRS) mezi   Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jiřím Štrohalem bytem Malá strana 145/30, 747 71 Brumovice pro umístění internetové přípojky pro bezdrátový příjem 
a vysílání na budově č.p. 22, stavba občanské vybavenosti ležící 
na pozemku parc.č. 67 v k.ú. Vlaštovičky pro zrealizovanou stavbu: "Internetová přípojka na budově Mateřské školy Vlaštovičky“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH
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i)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8UNN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 
Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a společností ACCOMPLI s.r.o. 
se sídlem Náměstí republiky 369/11, 746 01 Opava, IČ 27809099, jednající Janou Kolářovou, jednatelkou,  pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 588/1, 588/12, 588/14, 589/1 v k.ú. Opava- Město pro zrealizovanou stavbu: "STL plynovod 
a středotlaká přípojka plynu + venkovní plynoinstalace pro OD Breda“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
50.000,00 Kč + DPH 

j)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8UOI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí 
nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Jiřím a Petrou Šulcovými oba bytem          U Tratě 371/6, Komárov, 747 70 Opava pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 339/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Plynovod a přípojka plynu pro novostavbu RD Jiří a Petra Šulcovi“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

k) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby (MMOPP00A8V38) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. 
se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Jiřím Kurkou  bytem Pekařská 477/51, Opava, 746 01 Opava pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 65, 95/1, 64 v k.ú. Vlaštovičky pro stavbu: "STL plynovod a přípojky plynu pro rodinné domy ul. U Pikule v k.ú. Vlaštovičky“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 
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l)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8V43) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí č.p. 283, 746 01 Opava, část Opava-Město, IČ: 25385771, jednající Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva pro umístění blokové domovní předávací stanice pro provozování technologického zařízení pro přípravu a ohřev teplé užitkové vody v budově č.p. 2455, objekt občanské vybavenosti, ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2370/70 (Mateřská škola Čajkovského 30) a v budově č.p. 1082, objekt občanské vybavenosti, ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2370/22 a v budově bez čísla popisného nebo evidenčního, objektu občanské vybavenosti, ležící na pozemku parc.č. 2370/76 v k.ú. Opava – Předměstí (Základní škola Englišova 82)  pro zrealizovanou stavbu: "Domovní předávací stanice tepla – sídliště Olomoucká, Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 30.000,00 Kč + DPH

m) 
použití smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8VML) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Malé Hoštice – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku  zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy.
1.  Vaněk Lukáš, Slezská 45/93, Malé Hoštice – parc. 110            
2.  Antl Pavel, Slezská 46/95, Malé Hoštice – parc.č. 113
     Antlová Andrea, Slezská 46/95, Malé Hoštice
     Bolatzký Tomáš, Slezská 46/95, Malé Hoštice 



1111/35 RM 12
bod 9/35
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a)
umístění stavby přeložky silnice II/461 a II/443 na pozemcích parc.č. 2994, 2362/4, 2351/6, 2976, 2986/2, 2226, 2347/2, 2344/23 a 2221/22 v k.ú. Opava – Předměstí a pozemku parc.č. 2684/2 v k.ú. Kylešovice    pro stavbu: „Přeložka silnice II/461 a II/443 (Jižní Obchvat – Hradecká - Olomoucká“   


b)
umístění zpevněné komunikace na pozemku parc.č. 2713 v k.ú. Kylešovice a umístění vodovodu, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, plynovodu a veřejného osvětlení  na pozemcích parc.č. 2717/22, 2717/54 a 2717/55 v k.ú. Kylešovice a umístění zpevněné komunikace, vodovodu, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, plynovodu a veřejného osvětlení  na pozemku parc.č. 2655/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „CENTRUM INOVACÍ OPAVA“   







1112/35 RM 12
bod 10/35
Nájemní smlouva s Českými dráhami a. s.

Rada města



schvaluje



nájemní smlouvu č. 2927814011 (MMOPP00A8VB4) o nájmu pozemku mezi Českými dráhami, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, zastoupenou Ing. Gabrielem Jursou, ředitelem Regionální správy majetku Olomouc a Statutárním městem Opava            se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města  týkajícího             se pronájmu pozemku parc.č. 2754/1 v k.ú. Opava – Předměstí za účelem realizace stavby: „Veřejné osvětlení Opava, lávka pro pěší, parc.č. 2754/1“ 


1113/35 RM 12
bod 11/35
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města


1. 
revokuje


usnesení č. 729/25 RM 11, písm. b) ze dne 24.10.2011 (smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
č. 177/2011/PRI (MMOPP009BMLV) mezi SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ: 27768961, DIČ: CZ27768961 a Statutárním městem Opava na přeložku 
NTL plynovodu DN 100 umístěného v pozemku parc.č. 2872 
v k.ú. Kateřinky u Opavy a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 178/2011/PRI, která je nedílnou součástí smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení 
č. 177/2011/PRI, a to vše v rámci akce „Hozovo nábřeží“)


2.
schvaluje


a)
smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 12/2012/PRI (MMOPP009TIFZ) 
mezi Ing. Jaromírem Klimešem, bytem Na Louky 81/17, Zlatníky, 
746 01 Opava 1, Ing. Pavlem Moravcem, bytem Sadová 415/1, Kouty, 
747 21 Kravaře a Statutárním městem Opava na výkup části pozemku parc.č. 1558 – orná půda, v předpokládané výměře 3 m2 v k.ú. Jaktař 
za cenu dle znaleckého posudku vypracovaným dle platných právních předpisů o oceňování majetku v době uzavření kupní smlouvy, 
a to po realizaci akce „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka 
u Opavy – Otice - Opava (státní hranice)“ pro předložení zastupitelstvu města 


b)
smlouvu o budoucí kupní smlouvě č. 15/2012/PRI (MMOPP009TIE4) mezi Petrem Ulbrichtem, bytem Vančurova 430/57, 746 01 Opava - Jaktař 
a Statutárním městem Opava na výkup částí pozemků parc.č. 1500/1 – orná půda, v předpokládané výměře 21 m2 v k.ú. Jaktař a parc.č. 1553 – orná půda, v předpokládané výměře 17 m2 v k.ú. Jaktař za cenu 
dle znaleckého posudku vypracovaným dle platných právních předpisů 
o oceňování majetku v době uzavření kupní smlouvy, a to po realizaci akce „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí - Branka u Opavy – Otice - Opava (státní hranice)“ pro předložení zastupitelstvu města 

1113/35 RM 12

c)
dohodu o činnosti a umístění sítě technické infrastruktury do ochranného pásma vodního díla č. 18/2012/PRI (MMOPP009TI5D) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 
709 45 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 a Statutárním městem Opava na pozemku parc. č. 3082/23 v k.ú. Jaktař v rámci akce „Jaktař – zastávka MHD (Palhanec)“


d)
dodatek č. 1 (MMOPP009TI4I) ke  Smlouvě  o  budoucí  nájemní smlouvě č. 93/2008/PRI (MMOPP004BJ7R) mezi společností TQM – holding s.r.o., Těšínská 1028/37, 746 01 Opava, IČ: 49606395, DIČ: CZ49606395 
a Statutárním městem Opava na prodloužení platnosti smlouvy v rámci akce „Rekonstrukce ul. Janské a Bílovecké – silnice II/464“



1114/35 RM 12
bod 12/35
Koncepce rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011 - 2014

Rada města



schvaluje



Koncepci rozvoje sociálního bydlení v Opavě na období 2011 – 2014 s příslušnými přílohami


1115/35 RM 12
bod 13/35
Financování projektu realizovaného v rámci IPRM Přitažlivé město – „Regenerace městských parků v Opavě“


Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Regenerace městských parků v Opavě“ v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst

b)
zajištění financování projektu „Regenerace městských parků v Opavě“ v investiční fázi pro rok 2012 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených    do Integrovaných plánů rozvoje měst

c)
zajištění financování projektu „Regenerace městských parků v Opavě“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst








1116/35 RM 12
bod 15/35
Zásady pro pronajímání městských bytů

Rada města



odročuje 


projednání materiálu „Zásady pro pronajímání městských bytů“



1117/35 RM 12
bod 16/35
Žádost o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu – mandátní smlouva


Rada města




schvaluje



upravenou smlouvu, (MMOPP0083UTK), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města      a Allowance s.r.o. se sídlem Korunní 810/104, 101 00 Praha Vinohrady,    IČ 26140136, zastoupenou Lubomírem Chalupou, jednatelem




1118/35 RM 12
bod 17/35
Smlouva o ochraně důvěrných informací

Rada města



schvaluje



upravenou smlouvu o ochraně důvěrných informací, (MMOPP00B1S91), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností  miraclIS,SE Zelený pruh 99/1560, 140 00, Praha 4, IČ:27938701, DIČ: CZ27938701 zastoupené                      Ing. Tomášem Foniokem předsedou představenstva















1119/35 RM 12
bod 18/35
Podpora bezpečnosti silničního provozu – úsekové měření

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Podpora bezpečnosti silničního provozu – úsekové měření“ 


1120/35 RM 12
bod 19/35
Realizace energetických úspor metodou Energy Performance Contracting  ve vybraných objektech ve vlastnictví SMO 


Rada města



souhlasí



se zapojením do projektu EPC (Energy Performance Contracting) formou podání žádosti z programu EFEKT (STÁTNÍHO PROGRAMU NA ODPORU ÚSPOR ENERGIE A VYUŽITÍ OBNOVITELNÝCH ZDROJŮ) příprava energeticky úsporných projektů řešených metodou EPC 



1121/35 RM 12
bod 20/35
Odměny ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Odměny ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava“


1122/35 RM 12
bod 21/35
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/30



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Seniorcentrum Opava- Rolnická 9 - BOZP




(objednávka)




(4357,6121,00000000,0220,0007681000000)
 +     42.840,00 Kč







ab)
Cyklistická stezka Hradec nad Mor. – Branka – Otice - Opava - GP




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007794000000)
 +        14.700,00 Kč
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ac)
Rekonstrukce Krnovská 
– budova č. 3  - PD




(objednávka)




(6171,6121,00000000,0220,0007818000000)
 +        17.520,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-    75.060,00 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2012/31



v příjmech – ostatní neinvestiční přijaté transfery 




ze státního rozpočtu




(0000,4116,00013008,0020,0000000000000)
+ 900.640,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




sociální péče pro těžce zdravotně postižené




příspěvek na zakoupení motorového vozidla




(4184,5410,00013008,0040,0001019000000)
+ 180.000,00 Kč








příspěvek na úpravu bytu




(4183,5410,00013008,0040,0001020000000)
+ 75.000,00 Kč








příspěvek na zvláštní pomůcky




(4182,5410,00013008,0040,0001021000000)
+ 622.000,00 Kč








příspěvek na provoz motorového vozidla




(4185,5410,00013008,0040,0001018000000)
+ 21.840,00 Kč








příspěvek na užívání bezbariérového bytu a garáže




(4183,5410,00013008,0040,0001016000000)
+ 1.800,00 Kč











c)
Rozpočtové opatření č. 2012/32



v příjmech – ostatní neinvestiční přijaté transfery 




ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000022)
+ 140.177,52 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000022)
+ 794.339,28 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Otická




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




projekt „ EU peníze školám“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000022)
+ 140.177,52 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000022)
+ 794.339,28 Kč
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d)
Rozpočtové opatření č. 2012/33



v příjmech – ostatní neinvestiční přijaté transfery 




ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000024)
+ 143.356,20 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000024)
+ 812.351,80 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Edvarda Beneše




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




projekt „ Rozvoj klíčových kompetencí“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000024)
+ 143.356,20 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000024)
+ 812.351,80 Kč











e)
Rozpočtové opatření č. 2012/34



v příjmech – ostatní neinvestiční přijaté transfery 




ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000028)
+ 29.088,78 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000028)
+ 164.836,42 Kč






ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Suché Lazce




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




projekt „ Od hraní k vědění“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000028)
+ 29.088,78 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000028)
+ 164.836,42 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2012/35



ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence budov




Slezanka – opravy a udržování




(3613,5171,00000000,0051,0001046000000)
- 27.872,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




Slezanka – ostatní osobní výdaje




(3613,5021,00000000,0192,0001046000000)
+ 20.800,00 Kč








Slezanka – sociální pojištění




(3613,5031,00000000,0192,0001046000000)
+ 5.200,00 Kč








Slezanka – zdravotní pojištění




(3613,5032,00000000,0192,0001046000000)
+ 1.872,00 Kč
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g)
Rozpočtové opatření č. 2012/36



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




úrokyz úvěru 23,4 mil.Kč – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00000000,0020,0009967000000)
- 3.186,83 Kč








úrokyz úvěru 23,4 mil.Kč – kanalizace Malé Hoštice - investice




(2321,6121,00000000,0020,0007766000000)
+ 3.186,83 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2012/37



V příjmech – odbor fiančnní a rozpočtový




dotace k úrokům z úvěru 23,4 mil.Kč – kanalizace Malé Hoštice




(0000,4216,00029898,0020,0007766000000)
+ 73.490,08 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




úroky z úvěru 23,4 mil.Kč – kanalizace Malé Hoštice - investice




(2321,6121,00000020,0020,0007766000000)
- 71.011,03 Kč



(2321,6121,00000000,0020,0007766000000)
- 2.479,05 Kč



(2321,6121,00029898,0020,0007766000000)
+ 73.490,08 Kč



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 73.490,08 Kč





  i)
Rozpočtové opatření č. 2012/38



v příjmech – odbor životního prostředí




dary pro útulek – přijaté neinvestiční dary




(1014,2321,00000000,0130,0009209000000)
 + 1.500,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




útulek pro psy – nákup ostatních služeb




(1014,5169,00000000,0130,0002524000000)
 + 1.500,00 Kč


1123/35 RM 12
bod 22/35
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 


a)
finanční dotaci Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín se sídlem Palackého 74, 741 01 Nový Jičín, IČ 47657901, na zajištění komplexní péče o zraněné živočichy ze správního území SMO, ve výši 50.000,00 Kč 


b)
finanční dotaci Tělocvičné jednotě  Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, na opravu laviček na tribuně Tyršova stadiónu, ve výši 150.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


1124/35 RM 12
bod 23/35
Dotace ostatní – schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00CXNVX mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružením přátel Mendelova se sídlem Komenského 5, 746 01 Opava, IČ 68177950, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na náklady související s turnaji debatní ligy v ČR, ve výši 15.000,00 Kč


b)
smlouvu MMOPP00CXNU2 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mateřskou školou Eliška, Opava, E.Krásnohorské 8, příspěvkovou organizací se sídlem Elišky Krásnohorské 8, 746 01 Opava, IČ 47813474, zastoupenou Bc. Hanou Paterkovou, ředitelkou, na provozování hydroterapie a hipoterapie pro zdravotně postižené děti, ve výši 30.300,00 Kč


c)
smlouvu MMOPP00CXNRH mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností NIPI bezbariérové prostředí se sídlem Havlíčkova 4481/44, 586 01 Jihlava, IČ 27163059, zastoupenou Ing. Mgr. Petrem Běhunkem, předsedou správní rady, na zajištění části nákladů činnosti odborných konzultantů, ve výši 11.000,00 Kč

d)
smlouvu MMOPP00CXNT7 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružením obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz – Moravská Ostrava, IČ 22831738, zastoupeným Marcelou Reichlovou, předsedkyní, na provoz poradny v Opavě v roce 2012, ve výši 15.000,00 Kč

e)
smlouvu MMOPP00CXNN1 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HigBic s.r.o. se sídlem Na Hrázi 244, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ 29208521, zastoupenou Josefem Zimovčákem, jednatelem na náklady související  s pořádáním 3.ročníku cyklo tour Na kole dětem, ve výši 40.000,00 Kč

f)
smlouvu MMOPP00CXNOW mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou asociací extrémních sportů, P.O.Box 10, 747 06 Opava, IČ 47815647, zastoupenou Ing. Markem Hájkem, předsedou, na náklady související s expedicí Himaláje 2012 pro horolezce Tomáše Petrečka, ve výši 45.000,00 Kč

  g)
Rozpočtové opatření č. 2012/39



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 156.300,00 Kč
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Sdružení přátel Mendlova gymnázia




(3121,5222,00000000,0020,0000244000000)
+ 15.000,00 Kč








MŠ Eliška




(3112,5339,00000000,0020,0000152000000)
- 30.300,00 Kč








NIPI bezbariérové prostředí




(4379,5221,00000000,0020,0000178000000)
+ 11.000,00 Kč








Sdružení obrany spotřebitelů MSK




(3900,5222,00000000,0020,0000440000000)
+ 15.000,00 Kč








HigBic s.r.o.




(3429,5213,00000000,0020,0000328000000)
+ 40.000,00 Kč








Česká asociace extrémních sportů




(3429,5222,00000000,0020,0000304000000)
+ 45.000,00 Kč



1125/35 RM 12
bod 24/35
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném  řízení s názvem  „Ochranova – úprava parteru okolí“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „Ochranova – úprava parteru okolí“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy




2.
jmenuje


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

Ing. Radku Šabatkovou
Mgr. Pavla Hrbáče

b)
náhradníky členů komise pro otevírání obálek
	Ing. Martina Chalupského

Ing. Renatu Cvancigerovou
paní Hanu Fraňkovou
1125/35 RM 12

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

paní Jitku Měchovou
Ing. Janu Onderkovou
Ing. Radku Šabatkovou
Ing. Karla Kovalčíka


d)
náhradníky členů hodnotící komise
	Bc. Ondřeje Kubesu

Ing. Igora Kašpara
Ing. Martina Chalupského
Ing. Renatu Cvancigerovou
Ing. Ludmilu Domesovou


1126/35 RM 12
bod 25/35
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Hozovo nábřeží“ - zahájení zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla



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


2.
jmenuje


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


b)
náhradníky:
1.  Ing. Radku Šabatkovou
2.  Ing. Martina Chalupského
3.  paní Hanu Fraňkovou


3.
jmenuje

a)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení;
členy:
1.  pana Petra Baránka 
2.  paní Jitku Měchovou
3.  Ing. Janu Onderkovou
4.  Ing. Martina Chalupského
5.  Ing. Karla Kovalčíka
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b)
náhradníky:
1.  Ing. Barboru Štenclovou
2.  Ing. Igora Kašpara
3.  Ing. Radku Šabatkovou
4.  Ing. Renatu Cvancigerovou
5.  Ing. Ludmilu Domesovou


1127/35 RM 12
bod 26/35
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Vnitroblok ul. Rolnická – Hálkova - Šrámkova“ - zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „Vnitroblok ul. Rolnická – Hálkova - Šrámkova“– v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2.
jmenuje


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


b)
náhradníky:
1) Ing. Renata Cvancigerová
2) Ing. Martina Chalupského
3) Hanu Fraňkovou


3.
jmenuje

a)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona, ve složení;
členy:
1.  pana Petra Baránka
2.  paní Jitku Měchovou
3.  Ing. Janu Onderkovou
4.  Ing. Martina Chalupského
5.   Ing. Karla Kovalčíka


b)
náhradníky:
1.  Mgr. Zdeňka Frélicha
2.  Ing. Igora Kašpara
3.  Ing. Radku Šabatkovou
4.  Ing. Renatu Cvancigerovou
5.  Ing. Ludmilu Domesovou



1128/35 RM 12
bod 27/35
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Opava – Městské sady“ - zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



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


2.
jmenuje


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


b)
náhradníky:
1. Ing. Radku Šabatkovou
2. pana Rostislava Onderku
3. paní Hanu Fraňkovou


3.
jmenuje

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


b)
náhradníky:
1. Bc. Ondřeje Kubesu
2. Ing. Igora Kašpara
3. Ing. Radku Šabatkovou
4. Ing. Renatu Cvancigerovou
5. Ing. Ludmilu Domesovou












1129/35 RM 12
bod 28/35
Veřejná zakázka na služby  s názvem „Poskytnutí služeb odborného vzdělávání ve SMO – výsledné pořadí nabídek

Rada města



rozhodla


o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Poskytování služeb odborného vzdělávání ve SMO“

pro část 1 s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 2, jehož nabídka byla vybrána jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to:
Aliaves & Co., a.s.
Praha 1, Nové Město, Křemencova 185/1, PSČ 110 00
IČ 289 88 230

pro část 2 s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 2, jehož nabídka byla podle hodnotících kritérií vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka, a to:
Aliaves & Co., a.s.
Praha 1, Nové Město, Křemencova 185/1, PSČ 110 00
IČ 289 88 230



1130/35 RM 12
bod 29/35
Kupní smlouva – dodávka sáčků na psí exkrementy

Rada města



schvaluje



kupní smlouvu MMOPP00CXNM6 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Milanem Slámou se sídlem Karla Langra 456, 551 01 Jaroměř – Pražské předměstí, IČ 11056762, na dodávku sáčků na psí exkrementy, ve výši 49.960,00 Kč

















1131/35 RM 12
bod 30/35
Pořadí žadatelů – nebytový prostor Masarykova třída 10, Opava

Rada města



schvaluje



pořadí žadatelů o pronájem nebytového prostoru v 1 NP budovy č.p. 330, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 427, zastavěná plocha a nádvoří, pro uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (nebytový prostor na adrese Masarykova třída 10, Opava)  

	Vlasta Langrová, fyzická osoba, se sídlem Masarykova třída 330/10, 746 01 Opava


	Stahlrohre s.r.o. se sídlem Vratimovská 624/11, 71 800 Ostrava - Kunčičky




1132/35 RM 12
bod 31/35
Záměry pronájmu – prodloužení termínu pro podání přihlášky

Rada města



schvaluje


a)
prodloužení termínu pro podání přihlášky na pronájem Kulturního domu   Na Rybníčku, budovy č.p. 380, stavba občanského vybavení, na pozemku parc.č. 519, nezastavěné části pozemku parc.č. 519, zastavěná plocha      a nádvoří, pozemku parc.č. 520/2, ostatní plocha a pozemku parc.č. 520/3, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, zapsané na  LV č. 3618, adresa Na Rybníčku 43,    746 01  Opava


b)
prodloužení termínu pro podání přihlášky na pronájem restaurace Domu umění včetně Moravské kaple, to vše situované v budově č.p. 417, objekt občanské vybavenosti ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 348, zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území    Opava – Město, zapsané na LV č. 168, nebytový prostor na adrese Pekařská 12, 746 01  Opava




1133/35 RM 12
bod 32/35
Udělení souhlasu k prominutí pohledávky

Rada města



schvaluje



Základní škole Opava – Kylešovice se sídlem U Hřiště 4, 747 06 Opava 6, IČ 47813032, zastoupené Mgr. Stanislavou Burdovou, ředitelkou, prominutí poloviny pohledávky ve výši 22.140,00 Kč za společností Slezský fotbalový club Opava se sídlem Lipová 2, 746 01 Opava IČ 25835912, zastoupeným Ing. Pavlou Brady, předsedkyní představenstva


1134/35 RM 12
bod 33/35
Manažerská smlouva

Rada města



schvaluje



upravenou Manažerskou smlouvu o individuálních pracovních a mzdových podmínkách uzavřenou mezi Statutárním městem Opava jako zřizovatelem příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem ve Skřipově a         panem Ing. René Binarem,  trvale bytem 747 45 Skřipov 136, který byl jmenovaný Radou města Opavy do vedoucího pracovního místa ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava, a to s účinností od 1. 4. 2012 




1135/35 RM 12
bod 34/35
Jmenování dalších členů komise - veřejná zakázka malého rozsahu - „Poskytnutí veřejně dostupné služby elektronických komunikací přístupu k síti internet“ – zahájení řízení 



Rada města


1.
revokuje


usnesení číslo 1099/34 RM 12/2 ze dne 29.02.2012 


2.
jmenuje

a)
členy komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, kteří rovněž provedou posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona ve složení:
	 Ing. Pavel West

 Mgr. Tomáš Kubný
	 Mgr. Jaroslav Franta
	 pan Petr Baránek
	 pan Roman Chmela

   

b)
náhradníky členů komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek, kteří rovněž provedou posouzení kvalifikace dle § 59 odst. 3 zákona ve složení:

1. Ing. Václav Seidler
2. Mgr. Antonín Binar
3. Mgr. Marek Drozdek
4. Mgr. Zdeněk Frélich
5. pan Martin Hanke






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

