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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 36. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 26.03.2012


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 26.03. 2012 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
MUDr. Pavel Vágner
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Mgr. Miroslava Konečná 
Ing. Jiří  Lehnert
Mgr. Petr Michalčík
Hosté
Ing. René Binar
Ing. Jindřich Pasker
Ing. Daniel Michalík






































1136/36 RM 12
bod 1/36
Majetkové záležitosti 

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1856/11-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Ivanu Kaspřákovi a paní Janě Dluhošové na dobu neurčitou za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 56/12)


b)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2626/146-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Daně Legutové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 56/12)

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2162/46-zast.pl. a nádvoří o výměře 
30 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Vladimíru Šišovskému na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 56/12)

d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. st.1706-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy paní Ivě Hrabicové na dobu neurčitou 
za 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 56/12)

e)
výpůjčku pozemků parc.č. 3263/10-ost.pl./silnice o výměře 186 m2, 
parc.č. 3263/24-ost.pl./silnice o výměře 5 m2, parc.č. 3263/48-ost.pl./silnice o výměře 603 m2 a parc.č. 3263/7-ost.pl./silnice o výměře 231 m2 
k.ú. Kateřinky u Opavy Ředitelství silnic a dálnic  na dobu neurčitou (zveřejněno č. 56/12)

f)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 606/1-ost.pl. – dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař

g)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2522/1-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2522/3-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2522/4-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2522/5-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2522/6-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2522/7-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2522/8-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

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

o)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 659/1-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař


2. 
 schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2626/147-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí


b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2291/22-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 574/33-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1853/13-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí
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e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/76-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2890/288-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st.1085-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Kateřinky u Opavy




3.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2168/4-ost.pl.- dle zákresu 
na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí




4.
schvaluje 


snížení nájmu na pronájem pozemků parc.č. 3113/166, parc.č. 3113/167 a parc. č. 3113/168 k.ú. Opava - Předměstí o 60%, a to  od skončení nájemního vztahu po dobu uzávěry 



1137/36 RM 12
bod 2/36
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje návrhy na prodeje, bezúplatné převody a výkupy  pozemků včetně kupních smluv a darovacích smluv


a)
prodej pozemků parc.č. 2962-zast.pl. a nádvoří o výměře 248 m2 k.ú. Jaktař  parc.č. 27/1-zast.pl. a nádvoří o výměře 460 m2 a části pozemku 
parc.č. 28-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 28/2 o výměře 131 m2  k.ú. Palhanec manželům Davidu a Janě Reichlových za cenu stanovenou dohodou 434.800,00 Kč tj. 400,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 17/12)


b)
prodej části pozemku parc .č. 326-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 326/2-ost.pl. o výměře 72 m2 k.ú. Jaktař manželům Jakubu a Darji Stránským za cenu stanovenou dohodou 51.840,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 832/11) 

c)
prodej části pozemku parc.č. 1269/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1269/8 o výměře 197 m2 k.ú. Jaktař manželům MUDr. Tomáši a MUDr. Evě Čechovým za cenu stanovenou dohodou 157.600,00 tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 509/11) 

d)
prodej části pozemku parc.č. 321-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 321/2 o výměře 6 m2 k.ú. Jaktař manželům Radomíru a Daně Pompovým za cenu stanovenou dohodou 4.320,00 Kč 
tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 960/11)

e)
prodej části pozemku parc.č. 1817-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1817/2 o výměře 338 m2 
k.ú. Opava-Předměstí panu Zdeňkovi Věnckovi za cenu stanovenou dohodou 270.400,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11)
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f)
prodej pozemku parc.č. 2530/538-zahrada o výměře 257 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Karlu Záleskému za cenu stanovenou dohodou 
185.040,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1178/11)

g)
prodej pozemku pod garáží parc.č. st.195/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 
26 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Václavu a Pavlíně Šmachovým 
za cenu stanovenou dohodou 13.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno 
č. 1178/11)

h)
bezúplatný převod pozemků parc.č. 414/1-zahrada o výměře 378 m2 a parc.č. 416-zahrada o výměře 528 m2 k.ú. Opava-Předměstí Slezské univerzitě v Opavě (zveřejněno č. 56/12)

i)
výkup části pozemku parc.č. 2890/79-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2890/451 o výměře 47 m2 
k.ú. Opava-Předměstí od spoluvlastníků domu Polanova 3b-pana Ondřeje Beka, Mgr. Marcela Dvořáka, pana Roberta Gebauera, paní Blanky Gebauerová, pana Jaroslava Hermana, pana Milana Hikla, Ing. Magdalény Hiklové, paní Lenky Martinčekové, Mgr. Markéty Vaňkové, pana Marka Veličky a manželů Ing. Petra Zbediny a Jarmily Řehulkové za cenu sjednanou dohodou 7.240,00 Kč tj. 200,00 Kč/m2 – cena za vypracování geometrického plánu


j)
výkup části pozemku parc.č. PK parc.č. 190 na nezapsané geometrickém plánu značený novým parc.č. 185/10 o výměře 235 m2 k.ú. Milostovice od vlastníka pana Jaroslava Baly za cenu stanovenou dohodou 58.750,00 Kč tj. 250,00 Kč/m2

pro předložení zastupitelstvu města



2. 
 neschvaluje

a)
návrh na záměr prodeje části pozemku parc.č. 399-ost.pl. 
k.ú. Opava-Město

b)
návrh na záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 60/15-zast.pl. 
a  nádvoří k.ú. Opava-Město


c)
návrh na koupi pozemku pod garáží parc.č. 2530/327-zast.pl. a nádvoří 
o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Vladislavu a IIoně Kantorovým

d)
návrh na koupi pozemku pod garáží parc.č. 2530/304-zast.pl. a nádvoří 
o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Ivanu Gjonličovi  

e)
návrh na prodej pozemků parc.č. 451-zast.pl. a nádvoří o výměře 162 m2,   parc.č. 452-zahrada o výměře 70 m2 a části pozemku parc.č. 445/1-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí 
za 200,00 Kč/m2

pro předložení zastupitelstvu města

1138/36 RM 12
bod 4/36
Souhlas s vykonáváním činnosti jednatele společnosti

Rada města



nepřijala usnesení



k udělení souhlasu s vykonáváním činnosti jednatele společnosti IRB Trade s.r.o. se sídlem Skřipov 136, PSČ 747 45



1139/36 RM 12
bod 5/36
Konkursy na vedoucí  pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací


Rada města



schvaluje 



nevyhlásit konkursní řízení v souladu s platnou legislativou na vedoucí pracovní místa ředitelů školských příspěvkových organizací, kteří spadají do kategorie, kdy jsou na vedoucím pracovním místě více než 6 let a výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance jim dle čl. II bodu 5 písm. a) zákona č. 472/2011 Sb. končí dnem 31.07.2012, v důsledku čehož se prodlužuje doba trvání pracovního poměru na dobu určitou ředitele školy dle § 166 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. o dalších 
6 let, tzn. do 31.07.2018, a postupovat takto také u ředitelů školských příspěvkových organizací, kterým výkon práce na daném pracovním místě vedoucího zaměstnance skončí dle čl. II bodu 5 písm. b) a c) zákona 
č. 472/2011 Sb. dnem 31.07.2013, resp. dnem 31.07.2014



1140/36 RM 12
bod 6/36
Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov  a Střediska volného času, Opava o příslib zřizovatele k předfinancování                                 a spolufinancování projektu


Rada města



odročuje


projednání žádosti Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov  a Střediska volného času, Opava o příslib zřizovatele k předfinancování                                 a spolufinancování projektu na jednání RMO dne 02.04.2012



1141/36 RM 12
bod 7/36
Projekt CHEMON (CHEmický MONnitoring)

Rada města



schvaluje



spoluúčast Statutárního města Opavy při financování projektu „Snižování rizik při potenciální havárii s nebezpečnou látkou v městských environmentech Moravskoslezského kraje“ (CHEmický MONnitoring - „CHEMON“)









1142/36 RM 12
bod 8/36
Dodatek č. 1 ke Smlouvě  o technické podpoře číslo TP49/10


Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 ke Smlouvě  o technické podpoře číslo TP49/10, (MMOPP00B1RLK), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností VITA software, s.r.o., se sídlem Na Beránce 57/2, 160 00 Praha 6,             IČ 	61060631,DIČ 	CZ61060631, zastoupenou jednatelem RNDr. Ivanou Havlíkovou, za cenu 615.816,00 Kč /ročně



1143/36 RM 12
bod 9/36
Kupní smlouva – nákup NB pro potřeby zastupitelů

Rada města



schvaluje



kupní smlouvu, (MMOPP009PS8G), mezi Statutárním městem  Opava        se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města      a společností System servis spol. s r.o., se sídlem Opava, Ostrožná 246/23, PSČ 746 01, 746 01, IČ: 25356496, DIČ:			CZ25356496, zastoupené Ing. Eduardem Svobodou, jednatelem, ve výši 172.512,00 Kč 




1144/36 RM 12
bod 10/36
Smlouva o výrobě a zajištění televizního a internetového vysílání pořadu Opavský expres a využití práv k němu a pořízení záznamů z jednání zastupitelstva města a využití práv k nim


Rada města


1.
bere na vědomí



doporučení hodnotící komise pro výběr zpracovatele televizního pořadu                o městě a výsledné pořadí uchazečů dle důvodové zprávy


2.
schvaluje



smlouvu MMOPP009QKFO mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem   Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a POLAR televizí Ostrava, s.r.o. se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25859838, zastoupenou Jaroslavem Korytářem, jednatelem




1145/36 RM 12
bod 11/36
Smlouva o dílo


Rada města


1.
bere na vědomí



výsledky výběrového řízení formou elektronické aukce na zpracovatele Marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko      a výsledné pořadí uchazečů dle důvodové zprávy


2.
schvaluje



smlouvu MMOPP009QKET mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem   Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                      a EVS Consulting, s.r.o. se sídlem Rybářská 129, 735 62 Český Těšín,            IČ 29384125, zastoupenou Ing. Lenkou Ruckou, jednatelkou



1146/36 RM 12
bod 12/36
Výpůjčka prostor Slezského divadla v roce 2012

Rada města



ukládá



řediteli Slezského divadla Opava zajistit v průběhu roku 2012 výpůjčku prostor Slezského divadla Opava v nezbytném rozsahu pro akce uvedené v příloze č. 1 tohoto bodu



1147/36 RM 
bod 13/36
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Rekonstrukce ul. Boženy Němcové“ - 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 „Rekonstrukce ul. Boženy Němcové“– 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
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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. Barboru Štenclovou


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


1148/36 RM 12
bod 14/36
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem „Vybavení kuchyní – Dům umění, Kulturní dům Na Rybníčku“ - 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 dodávky s názvem „Vybavení kuchyní – Dům umění, Kulturní dům 
Na Rybníčku“ – 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
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3. Ing. Janu Onderkovou
4. Ing. Radku Šabatkovou
5. Ing. Barboru Štanclovou


b)
náhradníky:
1. Bc. Ondřeje Kubesu
2. Ing. Igora Kašpara
3. Ing. Martina Chalupského 
4. Ing. Renatu Cvancigerovou
5. pana Petra Baránka


1149/36 RM 12
bod 15/36
Veřejná zakázka na služby  s názvem „Poskytnutí služeb odborného vzdělávání ve SMO – uzavření smluv


Rada města



schvaluje smlouvy s níže uvedeným uchazečem 

a)
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
smlouvu, MMOPP00A38R6 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Aliaves & Co., a.s., Praha 1, Nové Město, Křemencova 185/1, PSČ 110 00, IČ: 289 88 230, zastoupenou Mgr. Kristinou Chrástkovou, předsedkyní představenstva


b)
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
smlouvu, MMOPP00A38QB mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Aliaves & Co., a.s., Praha 1, Nové Město, Křemencova 185/1, PSČ 110 00, IČ 289 88 230, zastoupenou Mgr. Kristinou Chrástkovou, předsedkyní představenstva 


1150/36 RM 12
bod 16/36
Odměny ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města



schvaluje


a)
odměnu řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669, za období od 1.1.2011 do 31.12.2011, ve výši dle předloženého návrhu 

1150/36 RM 12

b)
mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669, za období od 1.1.2011 do 31.12.2011, za zajištění realizace dotací a grantů pro rozvoj činnosti organizace ve výši dle předloženého návrhu 
Obě odměny budou vyplaceny v následujícím výplatním termínu po řádném předání celé agendy  související s vedením příspěvkové organizace Městské lesy Opava, včetně předávacího protokolu, nově jmenovanému řediteli Městských lesů Opava



1151/36 RM 12
bod 17/36
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací


Rada města



schvaluje

a)
zřízení 1 pracovního místa „koordinátor veřejné služby “ na dobu určitou 
od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012 na odboru kancelář tajemníka Magistrátu města Opavy  

b)
zřízení 10 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“  na dobu určitou od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012 na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  

c)
zřízení 1 pracovního místa „koordinátor veřejné služby “ na dobu určitou 
od 1. 4. 2012 do 30. 9. 2012 na Městské části Opava-Malé Hoštice  

d)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. TOP-VL-8/2012 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (MMOPP00A396W) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535,   zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným 
Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky 

e)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. TOP-VL-10/2012 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (MMOPP00A3951) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535,   zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným 
Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky

f)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu 
a Evropského sociálního fondu č. TOP-VL-11/2012 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (MMOPP00A397R) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535,   zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným 
Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky
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 g)
Rozpočtové opatření č. 2012/40



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0002520000000)
+ 433.500,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0002520000000)
+ 76.500,00 Kč






Ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PAM 




Veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
+ 323.507,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0192,0002520000000)
+ 57.090,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0192,0002520000000)
+ 80.877,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0192,0002520000000)
 + 14.272,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0192,0002520000000)
+ 29.116,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0192,0002520000000)
+ 5.138,00 Kč





h)
Rozpočtové opatření č. 2012/41



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00A397R)



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000081)
+ 76.500,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000081)
+ 13.500,00 Kč






ve výdajích –  městská část Malé Hoštice




veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0810,0002520000000)
+ 57.090,00,- Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0810,0002520000000)
+ 10.074,00,- Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0810,0002520000000)
+ 14.272,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0810,0002520000000)
+ 2.519,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0810,0002520000000)
+ 5.138,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0810,0002520000000)
+ 907,00 Kč










1152/36 RM 12
bod 18/36
Změny v organizační struktuře

Rada města


1.
ruší



v souladu s § 102, odst. 2, písm. f) zákona o obcích odbor kontroly o počtu 
4 pracovních míst  k datu 31. 3. 2012


2.
zřizuje

a)
v souladu s § 102, odst. 2, písm. f) zákona o obcích odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti o celkovém počtu 8 pracovních míst 

  b)
v souladu s § 102, odst. 2, písm. f) zákona o obcích oddělení kontroly na odboru kontroly, interního auditu a bezpečnosti o počtu 4 pracovních míst



s účinností od 1. 4. 2012


  3.
odročuje



projednání zřízení 1 nového pracovního místa „pracovník kontaktního centra v projektu O-linka“ na odboru kancelář primátora



4. 
schvaluje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. f) zákona o obcích převod exekučního oddělení z odboru finančního a rozpočtového na  odbor právní a organizační s účinností od 1. 4. 2012

5.
stanoví 


v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 303 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 11 pracovních míst na veřejně prospěšné práce s účinností od 1. 4. 2012

6.
schvaluje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích upravenou  přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodů 1. – 5. tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 4. 2012


1153/36 RM 12
bod 19/36
Bytové záležitosti

Rada města


1.
revokuje


usnesení 1072/34 RM 12 bod 12/34/a) ze dne 29.2.2012 (RMO schvaluje přidělení volného bytu č.21 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadateli paní Barboře Weinholdové trvale bytem Opava)
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2.
schvaluje

a)
přidělení volného bytu č.21 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadateli paní Anně Golábové trvale bytem Opava


b)
společný nájem bytu č.5 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 30 v Opavě nájemce paní Ludmily Kořistkové pro žadatelku paní Petru Dokoupilovou


1154/36 RM 12
bod 20/36
Zásady pro pronajímání městských bytů

Rada města


1.
schvaluje 


upravené Zásady pro pronajímání městských bytů 

2.
bere na vědomí


seznam domů s byty, obytnými místnostmi a ubyt. jednotkami v majetku SMO, rozdělených dle účelu využití 




1155/36 RM 12
bod 21/36
Veřejná zakázka na služby  s názvem „Výběrové řízení na realizaci VŘ na dodavatele: organizace výběrových řízení v rámci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu“ – výsledné pořadí nabídek  


Rada města



rozhodla



o výběru nejvhodnější nabídky veřejné zakázky malého rozsahu „Výběrové řízení na realizaci VŘ na dodavatele: organizace výběrových řízení v rámci projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů EU prostřednictvím Integrovaného operačního programu“

s uchazečem vedeným pod pořadovým číslem 4 jehož nabídka byla vybrána jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH, a to:
GORDION, s.r.o.
Kolmá 6/682
190 00 Praha 9 – Vysočany
IČ: 26147921

jako druhá v pořadí se umístila nabídka vedená pod pořadovým číslem 1 
e-tenders, s.r.o.
Belova 370/40
623 00 Brno
IČ: 292 44 919




jako třetí v pořadí se umístila nabídka vedená pod pořadovým číslem 6 
ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o.
Na Pankráci 1683/127
140 00 Praha 4
IČ: 284 68 414

jako čtvrtá v pořadí se umístila nabídka vedená pod pořadovým číslem 7 
MT Legal s.r.o., advokátní kancelář
Jakubská 121/1
602 00 Brno, Brno-město
IČ: 28305043

jako pátá v pořadí se umístila nabídka vedená pod pořadovým číslem 5 
Sdružení společností EU Via, a.s. a CWE, a.s.
Se sídlem vedoucího sdružení: 
Nad Buďánkami II 1841/17
150 00 Praha 5 Smíchov
IČ vedoucího sdružení: 28244117

jako šestá v pořadí se umístila nabídka vedená pod pořadovým číslem 2 
HRAT, s.r.o.
Družstevní 294
739 61 Třinec
IČ:  640 87 352

jako sedmá v pořadí se umístila nabídka vedená pod pořadovým číslem 3 
CAUTOR PROJECTS & ADVISING a.s.
Havlíčkova 15
110 00 Praha 1
IČ:  271 46 171




1156/36 RM 12
bod 22/36
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, (MMOPP00A8UR3) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Danou Hofmanovou, bytem Riegrova 4, 746 01 Opava a Ing. Robertem Holešem, bytem Havlíčkova 13, 746 01 Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vodovodního řádu do pozemku parc.č. 1833/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Prodloužení vodovodu a plynovodu pro stavbu rodinného domu na pozemku parc.č. 1853/17 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8VLQ) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Petrem Kuchařem, bytem Malá strana 14, 747 70 Opava, Komárov pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 35/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Rodinný domek na pozemku parc.č. 41 v k.ú. Komárov u Opavy“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8VJ0) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, 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 v pozemku parc.č. 2308/26 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka NN pro parc.č. 1096/1, Opava, Vrchní, stavebník Hrbáč, č. stavby IP-12-8007390“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6.000,00 Kč + DPH

d) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8VI5) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, 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 v pozemcích parc.č. 1251 a 1366 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka NN pro parc.č. 1360/3, Opava, Kylešovice, stavebník Kačena, č. stavby IP-12-8005816“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8VGF) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, 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 v pozemku parc.č. 2702/95 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka NN pro parc.č. 2702/252, Opava, Stratilova, stavebník Stoklasa, č. stavby IP-12-8009464“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8VHA) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, jednající Luďkem Kellnerem, 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 v pozemcích parc.č. 1189 a 1191/2 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka NN pro parc.č. 1183/2, Opava, Kotršova, stavebník Hanslík, 
č. stavby IP-12-8009721“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH
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g)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8UQ8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 104 22 Praha 4, Michle,  IČ: 60193336, zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace  Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Ludmilou Královou, s místem podnikání Mrázná 44, 715 00 Ostrava-Michálkovice, IČ 74791311 
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 1850 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: 
"1010-010254 Kylešovice, Vrbová, Vojtovič, KR“ jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

h) 
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni OP/7/e2/2012/Kav, (MMOPP00A8V7O) mezi Moravskoslezským krajem 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, jednající Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 104 22 Praha 4, Michle, 
IČ: 60193336, zastoupenou Radmilou Dolníčkovou, vedoucím pro plán. a rozvoj infrastruktury a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění přeložky místních optických kabelů a přeložky dálkových optických kabelů v pozemcích parc.č. 2705/2, 2637/4, 2574/2 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat“ jako její stavební objekt 
„C 461 – přeložka MK Telefonica O2 – ul. Hradecká“, „C 462 – přeložka DK Telefonica O2 – ul. Hradecká“ a „C 463 – přeložka MK Telefonica O2 – v km 1,550“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH

i)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8UPD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností U plus U, spol. s r.o. se sídlem Krnovská 137, 747 07 Opava, Jaktař, IČ 25875060, jednající Lukášem Urbancem, jednatelem, 
pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 3083/3 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka dešťové kanalizace k pozemku parc.č. 600/2 v k.ú. Jaktař“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

j)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby (MMOPP00A8VEP) 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. Miroslavem Rottnerem, ředitelem správy DS pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 3000, 2373/273, 2373/312, 2999/2, 2373/21, 2373/579, 2373/362, 2373/335, 2373/347, 2373/334 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "REKO MS Opava, Máchova +1“ 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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k) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A8VCZ) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem 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 pozemku parc.č. 2349/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Olomoucká, OC TMIS, smyčka kVN“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

l)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8VKV) 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 pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2702/1, 2702/144 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce místní sítě Opava ul. Boženy Němcové“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH

m)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby (MMOPP00A8USY) 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 Danou Hofmanovou bytem Riegrova 4, 746 01 Opava a Ing. Robertem Holešem, bytem Havlíčkova 13, 746 01 Opava pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 1833/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "NTL plynovod a přípojka plynu pro rodinný dům na parcele č. 1853/17 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

n) 
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.  Jelenová Liana, Smetanova 11, Malé Hoštice – parc. 908/14            
2.  Moravcová Dana , Opavská 39, Malé Hoštice – parc.č. 530/5, 529/2
     Petr Moravec, 21. dubna 23, Vřesina
3.  Bendíková Žaneta, Stará silnice 39, Opava 7 – parc.č. 908/59
     Rychlá Simona, Ratibořská 152, Opava 5 
4. Müller Robert a Müllerová Daniela, Opavská 33, Malé Hoštice 
     – parc.č. 485/2   





1157/36 RM 12
bod 23/36
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a)
umístění podzemního vedení plynovodního řadu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 2970/1, 2971, 2970/2, 2960 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „REKO MS Opava, Alšova +4“   


b)
umístění podzemního vedení plynovodního řadu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 571/1, 2963/4, 3027, 3015, 2494/6, 2501/1, 3016/1, 581/16, 668/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „REKO MS Opava, Otická 1“   


c) 
umístění podzemního vedení plynovodního řadu a plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 1550, 2407/3, 2351/1, 2347/2, 1552/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „REKO MS Opava, Rolnická +1“   



1158/36 RM 12
bod 24/36
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje                     na projekt „Mobilní průvodce Opavou“


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP00D7BCT), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje


b)
přijetí dotace přidělené na realizaci projektu „Mobilní průvodce Opavou“ v rámci dotačního programu „Podpora turistických informačních center v Moravskoslezském kraji pro rok 2012


  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/42



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů - projekt „Mobilní průvodce Opavou“




(0000,4122,00000311,0020,0002485000000)
 + 100.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář primátora




„Mobilní průvodce Opavou“ - DDHM




(2143,5137,00000000,0120,0002485000000)
+ 27.600,00 Kč



„Mobilní průvodce Opavou“ - služby




(2143,5169,00000311,0120,0002485000000)
+ 100.000,00 Kč



(2143,5169,00000000,0120,0002485000000)
+ 76.200,00 Kč







ve výdajích – Kancelář primátora




rozvoj služeb MIC - služby




(2143,5169,00000000,0120,0001042000000)
- 103.800,00 Kč

1159/36 RM 12
bod 25/36
Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Revitalizace dětského hřiště Holasická 6 a Revitalizace dětského hřiště Holasická 8 - 14 “ – výsledek zadávacího řízení + smlouva


Rada města


1.
rozhodla



v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, pro nesplnění ustanovení § 76 odst. 3 o  vyloučení těchto uchazečů: 
RENESA-stavební firma s.r.o., Komárovská 27, 746 01 Opava, IČ:62305620
C.Q.E., s.r.o., Šumavská 31, 602 00 Brno, IČ: 27701115
FICHNA-HUDECZEK a.s., Píšť 535, 747 18 Píšť, IČ: 27765857




2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 3 :

	VZS Rychtář s.r.o., 747 44 Březová, IČ: 25840428

MARO s.r.o., 038 52 Sučany, IČ: 36407020
OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., 702 00 Ostrava, IČ: 64610225
DEMSTAV group, s.r.o., 753 01 Hranice, IČ: 27844935

b)
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 VZS Rychtář s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu, MMOPP009THYJ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a VZS Rychtář s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428 zastoupenou Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 683.850,20 Kč bez DPH.


d)
Rozpočtové opatření č. 2012/43



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Revitalizace dětského hřiště Holasická 6








zeleň
(3745,5171,00000022,0220,0007684000000)
+   544.843,90 Kč


následná údržba 3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007684000000)
+   107.599,14 Kč







ab)
Revitalizace dětského hřiště Holasická 8 - 14








zeleň
(3745,5171,00000022,0220,0007683000000)
+   141.277,37 Kč


následná údržba 3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007683000000)
+     26.899,79 Kč








investice 




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-    686.121,27Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-    134.498,93 Kč

1160/36 RM 12
bod 26/36
Dodatek č.3 ke smlouvě o dílo č.210/2010/PRI  „Kulturní dům Na Rybníčku“


Rada města



schvaluje



dodatek č. 3, MMOPP009THXO,  ke smlouvě o dílo č.210/2010/PŘI (MMOPP00802DB) Kulturní dům Na Rybníčku, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ:  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města       a akciovou společností HOCHTIEF CZ a.s., Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468 , zastoupenou Davidem Horákem, ředitelem závodu Morava 
	cena díla dle smlouvy, ve znění dodatku č.2       123.575.443,98  Kč

cena díla dle tohoto dodatku č. 3                          -      39.375,74   Kč 
celková cena                                                        123.536.068,24  Kč  
DPH 20%                                                               24.707.213,65   Kč   
	nová cena celkem s DPH                                  148.243.281,89   Kč      




1161/36 RM 12
bod 27/36
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Poskytování veterinárních služeb“



Rada města



odročuje


projednání materiálu Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby 
s názvem „Poskytování veterinárních služeb“ 



1162/36 RM 12
bod 28/36
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Horní náměstí 27, 28, 29,30“ - 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 „Horní náměstí 27, 28, 29, 30“– 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

1162/36 RM 12

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. Barboru Štenclovou

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



1163/36 RM 12
bod 29/36
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ŠJ MŠ Šrámkova 6 – rekonstrukce kuchyně“

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu, dle § 12, odst. 3 zákona            č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,  v platném znění, na stavební práce s názvem „ŠJ MŠ Šrámkova 6 – rekonstrukce kuchyně“, v rozsahu dle zadávací a projektové dokumentace a důvodové zprávy.


2.
jmenuje


a)
členy pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek, a to:
	pana Petra Baránka

Ing. Janu Onderkovou
Ing. Andreu Štenclovou


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek,      a to:
	pana Martina Šatného

Ing. Radku Šabatkovou 
Ing. Evu Slaměnovou








1164/36 RM 12
bod 30/36
Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje


a)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu  nebytových  prostor MMOPP006R2IT mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ELIM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. se sídlem Rolnická 1636/21A, 747 05 Opava,  IČ 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, ředitelkou společnosti  (nebytový prostor na adrese Hradecká 16, Opava)


b)
smlouvu o nájmu  nebytových  prostor MMOPP006R2JO mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným    prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením OPEN HOUSE  se sídlem Dr. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál, IČ 70645671, zastoupenou Mgr. Marcelou Kročilovou, členkou statutárního orgánu (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 48, Opava)


c)
dodatek č. 2 ke smlouvě o výpůjčce  nebytových  prostor a věcí movitých MMOPP006R2KJ mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem              Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným              prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zařízením školního stravování Opava, příspěvkovou organizací  se sídlem Otická 2678/24, 746 01 Opava, IČ 70999627, zastoupenou Bronislavou Hertlovou, ředitelkou (nebytový prostor na adrese Krnovská 71D, Opava)


d)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu  nebytových  prostor MMOPP006R221 mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným    prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Autoturist, a.s. se sídlem Na Strži 1837/9, 140 00 Praha 4, Krč, IČ 45804800, zastoupenou Ing. Janou Rudolfovou, předsedkyní představenstva (nebytový prostor na adrese Masarykova tř. 10, 746 01 Opava)


1165/36 RM 12
bod 31/36
Záměr pronájmu – Hrnčířská 11, Opava

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP budovy č.p. 125, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 434, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168, nebytový prostor na adrese Hrnčířská 11, 746 01  Opava






1166/36 RM 12
bod 32/36
Žádost o koupi nemovitosti – Na Pastvisku 78, Opava

Rada města



neschvaluje



záměr prodeje budovy č.p. 1587, stavba občanského vybavení ležící v části obce Kateřinky u Opavy na pozemku parc.č. 2213, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2213, zastavěná plocha a nádvoří         a části pozemku parc.č. 2212, zastavěná plocha a nádvoří (zpevněná plocha - parkoviště), to vše zapsané na LV č. 1878, budova a pozemky na adrese Na Pastvisku 78,  Opava



1167/36 RM 12
bod 33/36
Pořadí žadatelů – Kavárna Obecního domu a Klub Art

Rada města



schvaluje



pořadí žadatelů na pronájem Kavárny Obecního domu a Klubu Art, nebytové prostory situované v budově č.p. 236, stavba občanského vybavení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 213, zastavěná plocha a nádvoří, pro uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor a věcí movitých (nebytové prostory na adrese Ostrožná 46, Opava)  

	SACON invest s.r.o. se sídlem Švabinského 1700/4, 702 00 Ostrava

Soňa Kubná, místo podnikání Alšova 442/15, 746 01 Opava
MRŇOUSKOV s.r.o. se sídlem 793 91 Úvalno 281
	



1168/36 RM 12
bod 34/36
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky, ul. Jamnická





Rada města


1.
schvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl pro Jaroslava Bohačíka, bytem ve Vlaštovičkách, na Jamnické ulici č. 86/12 na stavební úpravy 1.NP rodinného domu na Jamnické ul. 86/12, parc. č. 171, k. ú. Vlaštovičky 


2.
neschvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl pro Jaroslava Bohačíka, bytem ve Vlaštovičkách, na Jamnické ulici č. 86/12 na přístavbu dvojgaráže          k rodinnému domu (parc. č. 171, k. ú. Vlaštovičky) na pozemku parc. č. 172, k. ú. Vlaštovičky 

1169/36 RM 12
bod 35/36
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky, ul. Marie Dolanské


Rada města



schvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl pro Charitu Opava, Přemyslovců 26, Opava - Jaktař na přístavbu a vnitřní stavební úpravy „Domu pro zrakově postižené“ ve Vlaštovičkách na ul. Marie Dolanské 19, parc. č. 1, k. ú. Vlaštovičky 


1170/36 RM 12
bod 36/36
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v k. ú. Kylešovice

Rada města



schvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím      č. 231/2000 ze dne 07.12.2000 pod č. j. Výst./4013/2000/Me manželům Mlčochovým, bytem v Opavě – Kylešovicích na ul. Lužická 1298/19                 na stavbu kanalizační přípojky vedenou v pozemku silnice II/464,                      ul. Bílovická, parc. č. 2759/1 v k. ú. Kylešovice 


1171/36 RM 12
bod 37/36
Dotace ostatní

Rada města



nepřijala usnesení 


k poskytnutí finanční dotace Občanskému sdružení skalničkářů IRIS se sídlem Husova 28, 746 01 Opava, IČ 22901434, na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním konference v září 2012 v Opavě, ve výši 20.000,00 Kč 



1172/36 RM 12
bod 38/36
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/44



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Vnitroblok ul. Černá – Hálková - Ratibořská - BOZP




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007688000000)
 +     49.000,00 Kč





1172/36 RM12


ab)
Městské sady – zeleň – 2. etapa -PD




(objednávka)




(3745,5169,00000000,0220,0007898000000)
 +        42.000,00 Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-    91.000,00 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2012/45



v příjmech – odbor investic




prominuté penále za porušení rozpočtové kázně




(6409,2211,00000000,0220,0007959000000)
 + 11.329,00 Kč



(6409,2211,00000000,0220,0007697000000)
+ 8.533,00 Kč






ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 19.862,00 Kč









c)
Rozpočtové opatření č. 2012/46



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby a územní rozvoj – nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)
- 40.000,00 Kč








silnice – nákup ostatních služeb




(2212,5169,00000000,0050,0001029000000)
+ 40.000,00 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2012/47



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




rezerva 




(6409,5169,00000000,0140,0000000000000)
 - 15.105,00 Kč








nákup služeb – ZŠ Šrámkova




(3113,5169,00000000,0140,0007760000000)
+ 15.000,00 Kč



nákup služeb – Dům umění 




(3322,5169,00000000,0140,0007814000000)
+ 105,00 Kč











e)
Rozpočtové opatření č. 2012/48



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě – veřejně prospěšné práce (VPP) (ke sml. MMOPP00CYJRW)



85% 
(0000,4116,33513234,0020,0002520000000)
+ 68.850,00 Kč


15%
(0000,4116,33113234,0020,0002520000000)
+ 12.150,00 Kč





1172/36 RM 12

ve výdajích – Kancelář tajemníka – odd. PaM




VPP – platy




(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
+ 47.080,20 Kč



(3639,5011,33113234,0192,0002520000000)
+ 8.308,70 Kč








VPP – soc. poj.




(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
+ 12.845,10 Kč



(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
+ 2.266,80 Kč








VPP – zdrav. poj.




(3639,5032,33513234,0192,0002520000000)
+ 4.624,20 Kč



(3639,5032,33113234,0192,0002520000000)
+ 816.00 Kč








VPP – náhrady v době nemoci




(3639,5424,33513234,0192,0002520000000)
+ 4.300,50 Kč



(3639,5424,33113234,0192,0002520000000)
+ 758,50 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2012/49



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě – veřejně prospěšné práce (VPP) (ke sml. MMOPP00AG7JS)




(0000,4116,00013101,0020,0002520000000)
+ 11.500,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka – odd. PaM




VPP – platy




(3639,5011,00013101,0192,0002520000000)
+ 8.582,00 Kč








VPP – soc. poj.




(3639,5031,00013101,0192,0002520000000)
+ 2.146,00 Kč








VPP – zdrav. poj.




(3639,5032,00013101,0192,0002520000000)
+ 772,00 Kč











  g)
Rozpočtové opatření č. 2012/50



v příjmech – MČ Podvihov




příjmy z poskytování služeb




(4359,2111,00000000,0820,0009382000000)
+ 40.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




nákup ostatních služeb




(4359,5169,00000000,0820,0000000000000)
+ 40.000,00 Kč





1173/36 RM 12
bod 39/36
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 07.02.2012    do 20.03.2012











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

