	29	37. RMO 27. 4. 2016
file_0.png


file_1.wmf


Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 37. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 27. 4. 2016


Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 27. 4. 2016 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. Miroslav Drössler
Mgr. Roman Konečný
Zaměstnanci
p. Radomír Bittner
Hosté
Ing. Jan Hazucha, ředitel a jednatel společnosti Technické služby Opava s. r. o.  
p. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek ředitele Technických služeb Opava s. r. o., 
Mgr. Martin Petrásek, předseda DR MDPO, a.s.  
Ing. Jaromír Walaski, MBA, ředitel MDPO, a.s.
JUDr. Ivan Zimola, notář 





1254/37 RM 16
1/37
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje –                      „59. BEZRUČOVA OPAVA 2016“



Rada města


schvaluje

	

smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, (MMOPP00D6QOL), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupen Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem, náměstkem hejtmana kraje, na základě pověření č. 073/2013/H ze dne 26. 07. 2013 




b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2016 ve výši 350.000,00 Kč na realizaci projektu „59. BEZRUČOVA OPAVA 2016“




c)
rozpočtové opatření č. 2016/79


v příjmech - odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000111,0020,0002456000000)
+ 350.000,00 Kč


ve výdajích – kancelář primátora



oddělení kultury




projekt „ Bezručova Opava “




nákup ostatních služeb




(3312,5169,00000111,0121,0002456230000)
+ 350.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0 
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Licenční smlouva


Rada města


schvaluje


Licenční smlouvu (MMOPP00GBXV1) mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností FT Technologies, a.s. se sídlem: U Sokolovny 253, 783 14, Bohuňovice, IČ: 26833620, zastoupenou Danielem Bednaříkem, předsedou představenstva



Hlasování: 10-0-0 
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Smlouva o poskytování údržby a podpory


Rada města


schvaluje


Smlouvu o poskytování údržby a podpory (MMOPP00GBXU6) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností FT Technologies, a.s. se sídlem: U Sokolovny 253, 783 14, Bohuňovice,                IČ: 26833620, zastoupenou Danielem Bednaříkem, předsedou představenstva 
ve výši 9.277,07 Kč/měs. s DPH


Hlasování: 10-0-0 
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Darovací smlouva – Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

Rada města


schvaluje

	

darovací smlouvu (MMOPP00D6QPG) mezi Rodinným pivovarem BERNARD a. s., se sídlem 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809, zastoupen Ing. Stanislavem Bernardem, předsedou představenstva a Ing. Josefem Vávrou, členem představenstva a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno Ing. Radimem Křupalou, primátorem




b)
přijetí finančního daru od společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s. ve výši 6. 598,00 Kč




c)
rozpočtové opatření č. 2016/80


v příjmech - odbor školství



přijetí daru – Rodinný pivovar Bernard




(6171,2321,00000000,0030,0009131000000)
+ 6.598,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



drobný dlouh. hmotný majetek




(2219,5137,00000000,0030,0000000000000)
+ 6.598,00 Kč


Hlasování: 11-0-0
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene



Rada města


schvaluje


 a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FSU2Z) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Irenou Kubíčkovou bytem Opava, Kylešovice 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 1807, 1806/33 v k.ú. Kylešovice pro stavbu „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1704/2 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FSU3U) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Markem Ludkewiczem bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 76/1 v k.ú. Palhanec pro stavbu „Vodovodní přípojka objektu s parc.č. 74 na parc.č. 76, kat. ú. Palhanec“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FP3CX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52, Hlavnice, IČ 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu „Malé Hoštice, ul. Družstevní, Hubáček, přípojka kNN, č. stavby IP-12-8018567“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích Statutárního města Opavy  


d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FP341) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 
405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01, Opava, IČ 28611535, zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a nadzemního vedení vysokého napětí na pozemcích parc.č. 206/2, 205, 204/2, 114/2 v k.ú. Milostovice pro stavbu „Milostovice, přípojka kNN pro Pěchotní srub OP-S 25“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  
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e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FSU5K) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45,
757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250, zastoupenou Monikou Tatýrkovou, projektantkou pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a 4 ks elektrické pojistkové skříně v platovém pilíři na pozemcích parc.č. 182/1, 183/3, 185/1, 2324/3 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Opava, Hálkova, 70BJ, rozšíření kNN, č. stavby IV-12-8008376“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 50.400,00 Kč + DPH

f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP336) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2890/89 
v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Opava, ul. Jateční, p.č. 2890/92, rozš. kNN, č. stavby IV-12-8009686“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 2.400,00 Kč + DPH


g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP32B) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2914/1 v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Kabelová přípojka NN pro parc.č. 1524/2, Jop Group s.r.o., č. stavby IV-12-8010138“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP35W) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Stanislavem Rychtářem pro umístění podzemního vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č. 2492/22, 3014/1, 3014/2 v k.ú.  Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Opava, Bezručovo náměstí, univerzita, kabel VN 22 kV, č. stavby IV-12-8005966“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 9.200,00 Kč + DPH


i)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FP3DS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností OSTROJ a.s. se sídlem Těšínská 1586/66, 746 01 Opava, IČ 45193681, zastoupenou Ing. Vladimírem Trochtou, statutárním ředitelem pro umístění podzemního vedení gravitační dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 3191/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „OSTROJ a.s. – dešťová kanalizace DA“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  
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j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP38H) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Petrem Kuchařem bytem Opava, Komárov pro  umístění podzemního vedení vodovodní přípojky 
v pozemku parc.č. 35/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Rodinný domek na pozemku parc.č. 41/2 v k.ú. Komárov u Opavy“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč         + DPH a penále ve výši 10.000,00 Kč za nedodržení lhůty stanovené v článku II. odst. 9 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 12.4.2012 (MMOPP00A8VLQ)


k) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP3B2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou  společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Jiřím Slaninou, vedoucím realizace staveb – Ostrava a Ing. Katy Mark, technikem majetkoprávní podpory, pro  umístění podzemního vedení plynovodu v pozemcích parc.č. 2900, 1005 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu „REKO MS Opava, Mlýnská – posilovací regul. zařízení“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 15.600,00 Kč + DPH


l)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP3A7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Ergona Opava s.r.o. se sídlem Krnovská 2539/3, 746 01 Opava, IČ 26816938, zastoupenou Ing. Miroslavem Bokišem, jednatelem, pro  umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 2965/1 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Inženýrské sítě skladových prostor Ergona Opava s.r.o.“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.600,00 Kč + DPH


m)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP2WC) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Jiřím Pokorným a Ing. Hanou Pokornou oba bytem Opava, pro  umístění podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemku parc.č. 2319 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu „Kanalizační přípojka parc.č. 411 k.ú. Kateřinky 
u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


n) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FSU4P) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Lubomírem Žídkem bytem Opava, Suché Lazce pro  umístění podzemního vedení plynovodní přípojky a vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 747/3 v k.ú. Komárov u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH
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o) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00FP39C) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností EKOBAU INVEST a.s. se sídlem Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí,     IČ 26820897, zastoupenou Mgr. Zbyňkem Rybkou, předsedou představenstva pro  umístění podzemního vedení kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 575/1 v k.ú. Opava - Město 
pro zrealizovanou stavbu „Regionální centrum vzdělávání pracovníků 
ve stavebnictví a výrobním sektoru, ulice Masařská, Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 30.000,00 Kč + DPH


Hlasování: 11-0-0
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Bytové záležitosti


Rada města


schvaluje


a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.10 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení 
na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p. Vendule Polhošové trvale bytem Opava


b)
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.12 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 29 v Opavě p. Davidu Krátkému trvale bytem Opava na dobu neurčitou a to pouze za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 2.4.2016 na dobu neurčitou 
se smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu 
ve výši 80,00 Kč


Hlasování: 11-0-0
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Prodej hrobového zařízení 

Rada města


schvaluje


kupní smlouvu, (MMOPP00FSQUV), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Josefem Štenclem, bytem Opava


Hlasování: 11-0-0
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Majetek ve správě TSO s.r.o. – smlouva o výpůjčce (Tyršův stadion)

Rada města


schvaluje


smlouvu o výpůjčce (MMOPP00FSQWL) mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
na základě plné moci ze dne 28. 04. 2014 společností Technické služby Opava s.r.o, se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem a společností Tělocvičná jednota Sokol Opava, se sídlem Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, Předměstí, 
IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou a Mgr. Martou Kovářovou, jednatelkou


Hlasování:  11-0-0
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Veřejnoprávní smlouvy k zajištění činnosti speciálního stavebního úřadu


Rada města


schvaluje

	

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Brumovice, IČ: 00299871, zastoupenou starostou obce,


	

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Hlubočec, IČ: 00635430, zastoupenou starostou obce,


	

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Hněvošice, IČ: 00300071, zastoupenou starostou obce,


d)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Chvalíkovice, IČ: 00849685, zastoupenou starostou obce


e)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Jezdkovice, IČ: 00849952, zastoupenou starostkou obce

f)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Kyjovice, IČ: 00534722, zastoupenou starostou obce
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g)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Mikolajice, IČ: 00635405, zastoupenou starostou obce


h)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Nové Sedlice, IČ: 66144540, zastoupenou starostkou obce


i)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Skřipov, IČ: 00300659, zastoupenou starostou obce,


j)
veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Těškovice, IČ: 00535117, zastoupenou starostou obce


k)

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Vršovice, IČ: 00635588, zastoupenou starostou obce


l)

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Bratříkovice, IČ: 00635600, zastoupenou starostou obce

m)

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Lhotka u Litultovic, IČ: 00635375, zastoupenou starostou obce


n)

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Mladecko, IČ: 00635502, zastoupenou starostkou obce


o)

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Sosnová, IČ: 00296341, zastoupenou starostou obce


p)

veřejnoprávní smlouvu k zajištění činností speciálního stavebního úřadu 
ve věcech místních komunikací v předloženém znění mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným primátorem města a obcí Uhlířov, IČ: 00635421, zastoupenou starostou obce


Hlasování: 11-0-0
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Příprava investiční akce – smluvní vztahy


Rada města


schvaluje


smlouvu č. 16/2016/PRI (MMOPP00GGNCT) o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ: 24729035, 
DIČ: CZ24729035, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, vedoucím oddělení Inženýrink a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města v rámci akce „Podvihov – obecní úřad a hasičská zbrojnice“


Hlasování: 11-0-0
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Valná hromada obchodní společnosti Technické služby Opava s. r. o.


Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01,           IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen „společnost Technické služby Opava“), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů tak, že:



schvaluje

a)
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů usnesení o snížení základního kapitálu a změně zakladatelské listiny obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 74601, IČ 64618188, v níž je Statutární město Opava jediným společníkem, takto:



Základní kapitál společnosti Technické služby Opava s.r.o. se sídlem v Opavě, Těšínská 71, PSČ  74601, IČ 64618188 (dále jen Společnost), se snižuje o částku 23.808.698,00 Kč (dvacettřimilionyosmsetosmtisícšestsetdevadesátosm  korun českých), tedy z původní výše 33.100.000,00 Kč (třicettřimilionyjednostotisíc korun českých) na novou výši základního kapitálu 9.291.302,00 Kč (devětmilionůdvěstědevadesátjedentisíctřistadvě koruny české).
Účelem snížení základního kapitálu není úhrada ztráty.
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Počet společníků se nemění, vklad jediného společníka, Statutárního města Opavy, identifikační číslo 00300535, se mění ze současné výše vkladu 33.100.000,00 Kč (třicettřimilionyjednostotisíc korun českých) na novou výši vkladu  9.291.302,00 Kč (devětmilionůdvěstědevadesátjedentisíctřistadvě koruny české).
Statutárnímu městu Opava, jako jedinému společníkovi Společnosti bude vyplacena částka, o niž se snižuje základní kapitál, tj. 23.808.698,00 Kč. Vzhledem k tomu, že společnost nevydala kmenové listy, nestanoví se lhůta pro odevzdání kmenového listu. Snížením výše základního kapitálu a výše vkladu jediného společníka se zároveň mění příslušná ustanovení zakladatelské listiny.



Hlasování o bodu 1a):11-0-0


b)
Dohodu o vyrovnání za zhodnocení budovy koupaliště a kupní smlouvu, MMOPP00EIU7D, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a obchodní společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 74601, IČ: 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti (dále jen „Dohoda“)



bere na vědomí

	
Zprávu o pořízení investic za rok 2015

	

Výroční zprávu o hospodaření společnosti Technické služby Opava za rok 2015 a Zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.

	

Výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Technické služby Opava za rok 2015

	

Zprávu Dozorčí rady společnosti Technické služby Opava o výkonu činnosti a účetní závěrce za rok 2015


schvaluje

a)
předloženou účetní závěrku společnosti Technické služby Opava za rok 2015, včetně rozdělení zisku

b)
plnění osobních úkolů ředitele společnosti Technické služby Opava za rok 2015 a doplacení pobídkové mzdy do plné výše

c)
v návaznosti na plnění mimořádných úkolů společnosti v roce 2015 vyplacení mimořádné odměny řediteli společnosti Technické služby Opava v navržené výši

d)
předložený finanční plán hospodaření a plán investic společnosti Technické služby Opava pro rok 2016

e)
osobní úkoly ředitele společnosti Technické služby Opava v jejím rozvoji pro rok 2016 včetně smluvní mzdy v navržené výši




ukládá

	
primátorovi města, aby jménem města podepsal notářský zápis o snížení základního kapitálu obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle bodu 1 a) usnesení



Hlasování o bodu 4a):11-0-0
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primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o.


	

jednateli společnosti Ing. Janu Hazuchovi, aby jménem společnosti a v souladu s ustanovením zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších předpisů, zajistil provedení rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle bodu 1 a) tohoto usnesení


Hlasování o bodech: 1b), 2, 3 a 4b), 4c): 11-0-0
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Návrh na jmenování ředitele Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice


Rada města


jmenuje


Mgr. Evu Mlýnkovou na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice – příspěvková organizace s účinností od 1. 8. 2016 na základě výsledků konkursního řízení


 Hlasování: 11-0-0
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Organizační řády školských příspěvkových organizací


Rada města


bere na vědomí


organizační řády školských příspěvkových organizací s účinností od 1. 5. 2016


Hlasování: 11-0-0
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Změna osobního příplatku ředitelky Základní školy Ilji Hurníka


Rada města


odročuje



projednání materiálu „Změna osobního příplatku ředitelky Základní školy Ilji Hurníka“


Hlasování: 7-0-3 
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Finanční příspěvek SMO na nízkopříjmového klienta


Rada města


schvaluje

	

finanční příspěvek organizaci Charita Ostrava se sídlem Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 44940998, zastoupené Bc. Martinem Pražákem, DiS., ředitelem, ve výši 4.219,00 Kč


Rozpočtové opatření č. 2016/81


ve výdajích – odbor sociálních věcí



Charita Ostrava




domov se zvláštním režimem




(4357,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 4.219,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2016




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
   - 4.219,00 Kč


Hlasování: 10-0-0 
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Smlouva o dílo – „Oprava volných bytů, Opava“


Rada města


schvaluje


smlouvu o dílo (MMOPP00EV8R6), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Jiřím Rickou se sídlem Sadová 20, 746 01 Opava, IČ 46080201


Hlasování: 11-0-0
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Smlouva o dílo - Rekonstrukce sociálního zařízení Krnovská 71 A, Opava


Rada města


schvaluje


smlouvu o dílo (MMOPP00FSQXG), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Kern stavební firma s.r.o. se sídlem Krnovská 62, 746 01 Opava, IČ 26854473, zastoupenou Peterem Kernem, jednatelem


Hlasování: 11-0-0
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Parkoviště Krnovská – Úprava provozního a Dopravně provozního řádu


Rada města


schvaluje


Provozní řád parkoviště Statutárního města Opavy v areálu na ul. Krnovská v Opavě s platností od 1. 5. 2016



Hlasování: 11-0-0
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Servisní smlouva o obsluze kotelny – víceúčelová sportovní HALA


Rada města


schvaluje


smlouvu o dílo (MMOPP00FSQVQ), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o. 
se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou 
Ing. Janem Hazuchou, jednatelem


Hlasování: 11-0-0
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Uplatnění předkupního práva

Rada města


neschvaluje


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

a)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2724/69 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Jiřího Doležího, bytem Hněvošice, za nabízenou kupní cenu 95 tis. Kč


b)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2127/227 v katastrálním území Opava – Předměstí ve vlastnictví Víta Rozsypala, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 70 tis. Kč


Hlasování: 11-0-0
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Dohoda o průjezdu vozidel


Rada města


schvaluje


dohodu o průjezdu vozidel, (MMOPP00EIPTA), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a STRABAG Rail a.s. se sídlem Železničářská 1385/29, 400 03 Üstí nad Labem, IČ 25843931


Hlasování: 10-0-0 
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Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací



Rada města


schvaluje


 
dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících kanalizací (MMOPP00FSTW0) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Markem Grabovským a Petrou Grabovskou oba bytem Opava, Jaktař týkající se napojení dvou provozně souvisejících veřejných kanalizací : kanalizace ve vlastnictví Marka Grabovského  a Petry Grabovské vybudované v rámci stavby „Prodloužení vodovodního řadu a splaškové kanalizace Opava, Jaktař, Pavlovského“ a kanalizace ve vlastnictví Statutárního města Opavy vybudované v rámci stavby „Opava – Jaktař, kanalizace splašková“ 


Hlasování: 10-0-0 
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Dodatek č. 30 ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro statutární město Opava ze dne 05.05.2005



Rada města


schvaluje

	

dodatek č. 30 (MMOPP00EVF6Q) ke smlouvě, (MMOPP0028J1M) ze dne 05.05.2005 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746  01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem


	

Rozpočtové opatření č. 2016/82


ve výdajích – Technické služby Opava



veřejná zeleň




(3745,5169,000000000,0790,0002537000000)
   + 674.500,00 Kč



zimní údržba komunikací




(2212,5169,000000000,0790,0002535000000)
- 674.500,00 Kč


Hlasování: 10-0-0
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Smlouva o dodávkách krmiva a steliva pro Městský útulek v Opavě



Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00EYPP2), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Canis Prosper s.r.o. se sídlem Opavská 26, 747 19 Bohuslavice, IČ 27857808, zastoupenou Janem Hruškou, jednatelem


Hlasování: 10-0-0 
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Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy


Rada města


schvaluje


umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemku parc.č. 3208/15 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Těšínská, 
přl. VN147/148, OSTROJ“ (EP-12-8003302/VB/003)


Hlasování: 10-0-0 
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Rozpočtová opatření 2016


Rada města


schvaluje

	

Rozpočtové opatření č. 2016/83


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 2.473,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města - TSO



vratky přeplatků z minulých let – správa pohřebišť - nájemné




(6409,5909,00000000,0790,0009235000000)
+ 538,00 Kč








vratky přeplatků z minulých let – správa pohřebišť – služby spojené s nájmem




(6409,5909,00000000,0790,0009236000000)
+ 1.935,00 Kč
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b)
Rozpočtové opatření č. 2016/84


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



investiční přijaté transfery od regionálních rad – Regenerace parku sv. Hedviky




(0000,4223,38588505,0020,0007611000000)
+ 6.073.708,74 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)
+ 1.383.333,16 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Splátka úvěru ČSOB



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 4.690.375,58 Kč


Hlasování o bodu b): 11-0-0 




c)
Rozpočtové opatření č. 2016/85


v příjmech – odbor vnitřních věcí, oddělení přestupků



zapojení cizích prostředků z minulých let do rozpočtu města 




(6171,2324,00000000,0090,000000000000
+ 2.570,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 2.570,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2016/86


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ZŠ Vrchní – výměna oken - PD 




(objednávka)




(3113,5169,00000000,0220,0007585000000)
   +  48.000,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 -  48.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2016/87


ve výdajích – Městská policie



Městský kamerový systém - dDHM




(5311,5137,000000000,0110,0001047000000)
   - 25.000,00 Kč








Autoprovoz - dDHM




(5311,5137,000000000,0110,0002512000000)
  + 9.000,00 Kč








Autoprovoz -  nákup materiálu




(5311,5139,000000000,0110,0002512000000)
  + 16.000,00 Kč
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f)
Rozpočtové opatření č. 2016/88


ve výdajích – odbor životního prostředí



obnova zeleně – nákup materiálu




(3745,5139,000000000,0130,0001070250000)
   - 36.750,00 Kč


ve výdajích – MČ Suché Lazce




obnova zeleně – nákup materiálu




(3745,5139,000000000,0830,0001070250000)
  + 36.750,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2016/89



ve výdajích – odbor životního prostředí




obnova zeleně – nákup materiálu




(3745,5139,000000000,0130,0001070250000)
   - 264.132,00 Kč







ve výdajích – MČ Zlatníky




obnova zeleně – nákup materiálu




(3745,5139,000000000,0860,0001070250000)
  + 264.132,00 Kč







h)
Rozpočtové opatření č. 2016/90


v příjmech – MČ Vávrovice



poplatek ze psů




(0000,1341,00000000,0840,0009042000000)
   +  14.600,00 Kč








služby spojené s nájmem




(3613,2111,00000000,0840,00090960000000)
  + 2.689,85 Kč








fakturované příjmy – ČOV - stočné




(2321,2111,00000000,0840,0009219000000)
  + 150.532,00 Kč








fakturované příjmy – péče a vzhled o obec




(3745,2111,00000000,0840,0009219000000)
  + 9.680,00 Kč








pronájmy budov




(3613,2132,00000000,0840,0009047000000)
  + 11.670,00 Kč








krátkodobé pronájmy – kulturní dům




(3392,2132,00000000,0840,0009344000000)
  + 13.593,00 Kč








příjmy – přeplatky ČOV




(2321,2324,00000000,0840,0000000000000)
  + 86.547,00 Kč








příjmy – přeplatky kulturní dům




(3392,2324,00000000,0840,0000000000000)
  + 2.519,19 Kč








příjmy – přeplatky hřiště




(3412,2324,00000000,0840,0000000000000)
  + 9.986,40 Kč








příjmy – přeplatky JSDH




(5512,2324,00000000,0840,0002530000000)
  + 1.754,78 Kč
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příjmy – přeplatky obecní úřad




(6171,2324,00000000,0840,0000000000000)
  + 858,93 Kč







ve výdajích – MČ Vávrovice




rezerva MČ Vávrovice




(6409,5901,00000000,0840,0000000000000)
  + 304.431,15 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2016/91


ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 35.700,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora



oddělení kultury




posudky a konzultace




nákup ostatních služeb




(3319,5169,00000000,0121,0002525000000)
+ 24.200,00 Kč



ostatní osobní výdaje




(3319,5021,00000000,0121,0000000000000)
+ 11.500,00 Kč




j)
Rozpočtové opatření č. 2016/92


ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení



Soutěž o cenu primátora - pohoštění




(5519,5175,00000000,0193,0002519000000)
- 30.000,00 Kč







ve výdajích – městská část Vávrovice



Soutěž o cenu primátora - pohoštění




(5512,5175,00000000,0840,0002530000000)
+ 30.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2016/93


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



investiční přijaté transfery od regionálních rad – projekt „Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě“



MD 231 0000
(0000,4223,38588505,0020,0007605000000)
+ 29.495.653,64 Kč








neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad - projekt „Vytvoření multifunkčního sportovního areálu v Opavě“



MD 231 0000
(0000,4123,38588005,0020,0007605000000)
+ 891.011,02 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



splátka úvěru ČSOB 2015 (150 mil. Kč)



MD 231 0800
(0000,8124,00000024,0020,0009965000000)
- 30.386.664,66 Kč
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l)
Rozpočtové opatření č. 2016/94


ve výdajích – odbor informatiky



Krnovská infrastruktura – výpočetní technika




(6171,6125,00000020,0170,0007836000000)
- 149.982,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města - TSO



Informační kiosek




(6171,6121,00000020,0051,0007836000000)
+ 149.982,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2016/95


ve výdajích – odbor kanceláře tajemníka odd. havarijního a krizového řízení



nespecifikované rezervy




(5212,5901,000000000,0193,0000000000000)
   - 44.710,00 Kč







ve výdajích – odbor výstavby



nákup ostat.služeb (zajišťovací práce OD Breda)




(2169,5169,000000000,0060,0000000000000)
  + 44.710,00 Kč


Hlasování o celém bodu včetně dodatku a  úpravě v bodu b): 11-0-0
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Dotace ostatní 


Rada města


schvaluje 


finanční dotaci Mikroregionu Hvozdnice se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, IČ 71194410, na zajištění víkendové dopravy na železniční trati Opava – Jakartovice – Svobodné Heřmanice, ve výši 75.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0
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Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce



Rada města


schvaluje


Dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce (MMOPP004V0ZC) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Česká republika – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30. dubna 1682/24, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 75151502, zastoupeným plk. Ing. Tomášem Rychtarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku


Hlasování: 11-0-0
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Personální záležitosti


Rada města

1.
bere na vědomí


rezignaci na vedoucí pracovní místo vedoucího odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy Ing. arch. Zdeňka Bendíka k datu 
30. 4. 2016


2. 
pověřuje



řízením odboru hlavního architekta a územního plánu Magistrátu města Opavy nadále Ing. arch. Zdeňka Bendíka, a to s účinností od 1. 5. 2016 do doby nástupu nového vedoucího odboru hlavního architekta a územního plánu vybraného na základě výběrového řízení


Hlasování: 11-0-0
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Žádost o záštitu – Československá obec legionářská

Rada města


schvaluje


udělení záštity statutárního města Opavy Československé obci legionářské, 
se sídlem Sokolská 33, 120 00, Praha 2, nad akcí Legiovlak v Opavě, která proběhne ve dnech 23. - 29. 9. 2016 na nádraží Opava – východ


Hlasování: 11-0-0
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Udělení výjimek z OZV č. 2/2011 – pro akce Ptačák, Opavský majáles a SILESIA bike marathon



Rada města


uděluje

	

výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností spolku ARCHITECTURA, z.s., Betlémské náměstí 169/5a, 110 00 Praha 1, 
IČ: 27017923 při pořádání akce „Ptačák“ – součást Landscape Festivalu Opava 2016, která proběhne dne 28. 5. 2016 na Ptačím vrchu a v jeho přilehlém okolí (sady Svobody a Křížkovského sady), a to do 24.00 hodin

	

výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Asociaci studentů a přátel Slezské univerzity, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, IČ: 47811838 při pořádání akce „Opavský majáles“, která proběhne dne 13. 5. 2016 u Víceúčelové haly Opava na Žižkově 8/2904, a to do 24.00 hodin

	

výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Bike Sport Clubu, Česká 1103/2, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ: 68941919 při pořádání akce „SILESIA bike marathon“ - doprovodný kulturní program, která proběhne v areálu U chovatelů (Bílovecká 182, Opava) dne 21. 5. 2016, a to do 24.00 hodin


Hlasování: 11-0-0
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Smlouvy o nájmu, výpůjčce, dohody



Rada města


schvaluje

a)
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP009XFJK, ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor, PID: MMOPP00DG4W5, ze dne 8.1.2014, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a BONBONIA s.r.o. se sídlem Generála Vlachého 218, 747 62 Mokré Lazce, IČ 01945351, zastoupenou Lukášem Langrem, jednatelem (prostor na adrese Mezi Trhy 1 a 3, Opava)


b)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání,                     PID: MMOPP009XFOV, ke Smlouvě o nájmu prostoru sloužícího podnikání,  PID: MMOPP009XGII, ze dne 16.7.2015, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Martinem Stoklasou se sídlem Na Prachovníku 1449/5, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ 68933215 (prostor na adrese Horní náměstí 29 a 30, Opava)


c)
smlouvu o nájmu části budovy, PID: MMOPP009XFM5, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Bc. Lukášem Hulou se sídlem 747 69 Pustá Polom, Hlubočec 29, IČ 73937223 (budova v areálu MMO Krnovská, Opava) 


d)
smlouvu o krátkodobé výpůjčce části budovy, PID: MMOPP009XFIP, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,            IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města                a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava,    IČ 47813059, zastoupenou Ing. Jaroslavem Kaniou, kvestorem (budova OC Slezanka, Opava) 


e)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, PID: MMOPP009XFN0, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,            IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a Radomírem Hájkem se sídlem Hrnčířská 346/15a, 746 01 Opava, IČ 42075351 (prostor na adrese Hrnčířská 15a, Opava) 


f)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání, PID: MMOPP009XFLA, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,            IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a Borisem Peterkem se sídlem Mírová 4, 746 01 Opava, IČ 66721148 (prostor na adrese Dolní náměstí 23, Opava) 


2.
schvaluje

a)
dohodu o narovnání, PID: MMOPP009XG4G, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Jaromírem Tatarou se sídlem Kylešovská 828/9, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 88571301  
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b)
Rozpočtové opatření č. 2016/96


ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 19.961,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




náhrada škody




(3613,5192,00000000,0051,0001035000000)
+ 19.961,00 Kč






c)
dohodu o narovnání, PID: MMOPP009XG3L, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. se sídlem Tovární 605, 753 01 Hranice I - Město, IČ 64610560, zastoupenou Vladimírem Koutským a Ing. Milanem Šimonovským, jednateli  


d)
Rozpočtové opatření č. 2016/97


ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 33.214,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




náhrada škody




(3613,5192,00000000,0051,0001035000000)
+ 33.214,00 Kč






e)
dohodu o narovnání, PID: MMOPP009XG5B, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Bedřichem Polou se sídlem Kamenec 28, 747 74 Holasovice, IČ 73273333  

f)
Rozpočtové opatření č. 2016/98


ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 43.340,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




náhrada škody




(3613,5192,00000000,0051,0001035000000)
+ 43.340,00 Kč


Hlasování: 11-0-0
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Městský dopravní podnik Opava, a. s.  – Čestné prohlášení


Rada města


souhlasí


s textem Čestného prohlášení v souvislosti se zpracováním žádosti o podporu 
z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci 20. Výzvy Ministerstva pro místní rozvoj ČR s názvem „Nízkoemisní a bezemisní vozidla“



ukládá


primátorovi města podepsat Čestné prohlášení dle bodu 1 tohoto usnesení


Hlasování: 11-0-0
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Schválení smluv


Rada města

1.
schvaluje

	

smlouvu, MMOPP00CWTKN, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Martinem Solnickým bytem Opava, na přátelské badmintonové turnaje všech věkových kategorií, ve výši 6.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWTA1, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Bezpečně na silnicích o.p.s. se sídlem Valdštejnská 381/6, 460 01 Liberec, IČ 28733932, zastoupenou Ing. Janem Polákem, ředitelem, na náklady související s projektem Na kole jen s přilbou, ve výši 20.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWTBW, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Střední školou průmyslovou a uměleckou, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Praskova 399/8, 746 01 Opava, IČ 47813121, zastoupenou Ing. Vítězslavem Doleží, ředitelem, na náklady související se soutěží pro základní školy „Merkur 2016“, ve výši 20.000,00 Kč


	

smlouvu, MMOPP00CWT6L, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Fondem pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ 27019195, zastoupeným PhDr. Mgr. Vítězslavem Černochem, předsedou, na náklady související s konáním VIII. Setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Zlínského a Olomouckého kraje, ve výši 10.000,00 Kč

1287/37 RM 16
38/37

smlouvu, MMOPP00CWT7G, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a příspěvkovou organizací Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí, okres Opava, příspěvková organizace se sídlem Podolská 156, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 71237895, zastoupenou Markétou Beyerovou, ředitelkou, na náklady související s konáním Členského fóra A.T.J.C. Hradec nad Moravicí 28. 4.2016 – 29. 4.2016, ve výši 20.000,00 Kč


	

Rozpočtové opatření č. 2016/99


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 76.000,00 Kč








Martin Solnický




(3419,5212,00000000,0020,0000334000000)
   + 6.000,00 Kč








Bezpečně na silnicích o.p.s.




(2223,5221,00000000,0020,0000404000000)
   + 20.000,00 Kč








Střední škola průmyslová a umělecká




(3122,5339,00000000,0020,0000287000000)
+ 20.000,00 Kč








Fond pro opuštěné a handicapované děti




(4371,5222,00000000,0020,0000425000000)
+ 10.000,00 Kč








Městská knihovna a informační centrum Hradec nad Moravicí




(3314,5339,00000000,0020,0000241000000)
+ 20.000,00 Kč







schvaluje


dodatek č. 1 MMOPP00CWT8B ke smlouvě, MMOPP00CWTSJ ze dne 
21. 12. 2015 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Psychiatrickou nemocnicí v Opavě se sídlem Olomoucká 305/88, 746 01 Opava, IČ 00844004, zastoupenou Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem



schvaluje (modelové smlouvy pro jednotlivé grantové okruhy)


Kultura

a)
smlouvu, MMOPP00CWSRV, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Opavským středoškolským sborem LUSCINIA, z.s. se sídlem Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 66144302, zastoupeným Mgr. Jiřím Slovíkem, dirigentem, na celoroční činnost pěveckého sboru LUSCINIA, ve výši 30.000,00, jako tzv. modelovou smlouvu dle čl. V., odst. 1 Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv
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Životní prostředí a EVVO

b)
smlouvu, MMOPP00CWSP5, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Slezským gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Zámecký okruh 848/29, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813075, zastoupeným Ing. Miladou Pazderníkovou, ředitelkou, na projekt Emise, ve výši 40.000,00 Kč, jako tzv. modelovou smlouvu dle čl. V., odst. 1 Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv



Prevence kriminality

c)
smlouvu, MMOPP00CWSQ0, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Asociací TOM ČR, TOM 4207 KADAO se sídlem Dostojevského 2124/14, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 75074982, zastoupenou Tomášem Weichtem, vedoucím oddílu, na Kadaoseriál netradičních sportů, her a soutěží, ve výši 19.400,00 Kč, jako tzv. modelovou smlouvu dle čl. V., odst. 1 Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv



Sport

d)
smlouvu, MMOPP00CWSSQ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Orlem jednotou Opava se sídlem Kolářská 158/4, 746 01 Opava, IČ 47815361, zastoupeným Ing. Zbyňkem Obdržálkem, statutárním zástupcem, na celoroční sportovní činnost ve výši 13.200,00 Kč, jako tzv. modelovou smlouvu dle čl. V., odst. 1 Směrnice pro přípravu, kontrolu a schválení smluv


e)
Rozpočtové opatření č. 2016/100


ve výdajích – kancelář primátora




granty kultura




(6409,5901,00000000,0120,000200230000)
    - 30.000,00 Kč








Opavský středoškolský sbor LUSCINIA




(3312,5222,00000000,0120,0000203230000)
+ 30.000,00 Kč








ve výdajích – odbor školství



Dotace EVVO




(6409,5901,00000000,0030,000500230000)
    - 40.000,00 Kč








Slezské gymnázium




(3121,5339,00000000,0030,0000463230000)
+ 40.000,00 Kč








ve výdajích – odbor školství



prevence kriminality




(6409,5901,00000000,0030,000600230000)
    - 19.400,00 Kč








Asociace TOM ČR




(3419,5222,00000000,0030,0000375230000)
+ 19.400,00 Kč
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ve výdajích – odbor školství



programové dotace sport (registrované)




(6409,5901,00000000,0030,000300230000)
    - 13.200,00 Kč








Orel jednota Opava




(3419,5222,00000000,0030,0000399230000)
+ 13.200,00 Kč


Hlasování: 11-0-0
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Městské lesy Opava – plná moc


Rada města


schvaluje


plnou moc pro Ing. Petru Schwallerovou, pověřenou řízením příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, 747 45 Skřipov, 
IČ 00849669 


Hlasování: 11-0-0
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Smlouva na vykonání auditu - ověření čerpání finančních prostředků určených na výkon sociální práce



Rada města


schvaluje

	

smlouvu, (MMOPP009HTWT), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a HZ Brno, spol. s.r.o. člen PKF worldwide, se sídlem Minská 160/102, 616 00  Brno – Žabovřesky, IČ 46964720, DIČ CZ 46964720, zastoupenou Ing. Zdeňkem Řeřuchou, jednatelem


	

Rozpočtové opatření č. 2016/101


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
  -24. 200,00 Kč


ve výdajích – odbor sociálních věcí




výkon sociální práce (audit dotace na výkon sociální práce za rok 2015)




(6171,5166,00000000,0040,0002422000000)
  + 24. 200,00 Kč


Hlasování: 11-0-0
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Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 
16. 5. 2016


Rada města


schvaluje


návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy 
dne 16. května 2016


Hlasování: 11-0-0
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Žádost o souhlas s uložením přípojek elektro NN a následným zřízením věcných břemen v pozemcích Statutárního města Opavy 


Rada města


souhlasí


s uložením přípojek elektro NN a následným zřízením věcných břemen v pozemcích Statutárního města Opavy:
Katastrální území Opava-předměstí,
Zastávka Východní nádraží-směr Divadlo (ul.Jánská),
Pozemek parcela číslo 752/80, 752/81, 3033/3
Zastávka Východní nádraží-směr Kylešovice (ul.Jánská),
Pozemek parcela číslo 3033/4
Zastávka Stará silnice-směr Divadlo (Magistrát ul.Krnovská),
Pozemek parcela číslo 2952/3
Zastávka SME-směr Divadlo (na ul.Krnovská), 
Pozemek parcela číslo 2953/4
Zastávka U soudu-směr Divadlo (ul.Olomoucká),
Pozemek parcela číslo 2960, 3006/1	
Zastávka Tesco-směr Divadlo (ul.Těšínská), 
Pozemek parcela číslo 2890/6
Zastávka Nemocnice-směr Divadlo (ul.Olomoucká),
Pozemek parcela číslo 2344/23, 2976
Katastrální území Kateřinky u Opavy,
Zastávka Ratibořská-směr Divadlo (ul.Ratibořská),
Pozemek parcela číslo 2810, 2806
Zastávka Holasická-směr Divadlo (ul.Ratibořská), 
Pozemek parcela číslo 2795, 2794
Katastrální území Opava-Kylešovice,
Točna Kylešovice (ul.Bílovecká),
Pozemek parcela číslo 2758/12, 2758/13
Zastávka Vaníčkova, 
Pozemek parcela číslo 2758/9
Katastrální území Vlaštovičky,
Zastávka Vlaštovičky-směr Opava
Pozemek parcela číslo 95/1


Hlasování:11-0-0




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


