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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 28.05.2012 se zúčastnili

Členové RMO
10

Omluveni
p. Pavel Stehlík

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 Dobrovoln￡Lada Dobrovolná

Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Miroslava Konečná 
Ing. Andrea Štenclová
pí Dagmar Polášková
Bc. Pavel Vltavský
Ing. Lenka Grigarová
pí Eliška Kučerová

Hosté
Ing. Daniela Pekárková, ředitelka příspěvkové organizace OKO
Ing. Zdeněk Šiška, zástupce ředitele Pozemkového úřadu Opava 
plk. Ing. Radovan Krygel, Policie ČR, vedoucí územního odboru Opava  


























1295/40 RM 12
bod 1/40
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem pozemku parc.č.2522/1-ost.pl. o výměře 343 m2 k.ú. Opava-Předměstí Okresnímu stavebnímu bytovému družstvu na dobu neurčitou 
za 12.005, 00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 285/12)


b)
nájem pozemku parc.č. st.173/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 99 m2 a části pozemků parc.č. 1210-ost.pl. o výměře 66 m2 a parc.č. 1209/14-ost.pl. 
o výměře 65 m2 k.ú. Podvihov společnosti LOEX Trans s.r.o. na dobu neurčitou za 23.000,00 Kč/rok tj. 100,00 Kč/m2/rok  (zveřejněno č. 196/12) 

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č.st. 1084-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Jaroslavu a Dagmar Justovým 
na dobu neurčitou za 665,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 196/12)


d)
nájem pozemku pod garáží parc.č.st. 1088-zast.pl. a nádvoří o výměře 
17 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Bohumilu a Dagmar Rychtarovým na dobu neurčitou za 595,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno 
č. 256/12)

e)
nájem pozemku pod garáží parc.č.st. 1076-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu Pavlu Volnému na dobu neurčitou 
za 630,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

f)
nájem pozemku pod garáží parc.č.st. 1095-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu Václavu Jatzkovi na dobu neurčitou 
za 665,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

g)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2172/25-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Kláře Vilčové na dobu neurčitou 
za 770,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

h)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2172/24-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Zdence Pospíšilové na dobu neurčitou 
za 700,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

i)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2724/78-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Janě a Čestmíru Zieglerovým 
na dobu neurčitou za 665,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 196/12)

j)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2724/108-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Josefu a Ing.Šárce Režnarovým 
na dobu neurčitou za 735,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 19612)

k)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2724/65-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Jiljí Šenkovi na dobu neurčitou za 
700,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

l)
nájem pozemku pod garáží parc.č.1636/35-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Margitě Víchové na dobu neurčitou 
za 700,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)
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m)
nájem pozemku pod garáží parc.č.730/6-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Pavlu Dombrovskému na dobu neurčitou za 700,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)


n)
nájem pozemku pod garáží parc.č.824/5-zast.pl. a nádvoří o výměře 
18 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům MUDr. Pavlovi a Marii Muchovým na dobu neurčitou za 630,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno
 č. 196/12)

o)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2373/415-zast.pl. a nádvoří o výměře 
16 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Robertu Westovi na dobu neurčitou 
za 560,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)


p)
nájem pozemku pod garáží parc.č.112/42-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Karlu a Věře Žídkovým na dobu neurčitou za 735,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 196/12)


q)
nájem pozemku pod garáží parc.č.112/40-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Luďkovi Wünschovi na dobu neurčitou za 700,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

r)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2614/3-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní  Miladě Vondráčkové na dobu neurčitou za 735,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

s)
nájem pozemku pod garáží parc.č.91/9-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Dagmar Kolaříkové na dobu neurčitou 
za 700,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

t)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2702/360-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Janu Hampelovi na dobu neurčitou 
za 735,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

u)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2702/416-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Emilu Hajdukovi na dobu neurčitou 
za 700,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

v)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2034/6-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Miroslavu a Libuši Masaříkovým 
na dobu neurčitou za 665,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno 
č. 196/12)

w)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2530/266-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům JUDr. Jaroslavu a Anně Humpolcovým na dobu neurčitou za 700,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 196/12)

x)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2373/490-zast.pl. a nádvoří o výměře 
17 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Evě Pospíšilové na dobu neurčitou 
za 595,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

y)
nájem pozemku pod garáží parc.č.783/4-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Mgr. Václavu a Mgr. Aleně Říčným na dobu neurčitou za 735,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno 
č. 256/12)

z)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2702/402-zast.pl. a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Petr Kaplanovi na dobu neurčitou 
za 805,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

aa)
nájem pozemku pod garáží parc.č.1561/5-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Zdeňce Leznové na dobu neurčitou 
za 700,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)
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ab)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2530/629-zast.pl. a nádvoří o výměře 
26 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Karin Martiníkové na dobu neurčitou 
za 910,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

ac)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2373/510-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Františku Jelínkovi na dobu neurčitou 
za 770,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 256/12)

ad)
nájem pozemku pod garáží parc.č.2373/513-zast.pl. a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Radku Kupčíkovi na dobu neurčitou 
za 805,00 Kč/rok tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 196/12)

ae)
nájem pozemku parc.č.2162/2-zahrada o výměře 430 m2 k.ú. Opava-
Předměstí spoluvlastníkům domu Krnovská 85 – panu Václavu Hůlkovi, panu Prokopu Chaloupkovi, paní Miroslavě Klementové, paní Evě Kohoutkové a manželům Horstu a Janě Trávničkovým na dobu neurčitou 
za 1.720,00 Kč/rok tj. 4,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 196/12)


af)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2954-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí


ag)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 461/1-zahrada k.ú. Suché Lazce

ah)
záměr prodeje pozemku parc.č. 97/30-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

ai)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1097/2-ost.pl. k.ú. Komárov u Opavy

aj)
záměr prodeje pozemku pod garážemi parc.č. 112/33-zast.pl. a nádvoří, parc.č. 112/34-zast.pl. a nádvoří, parc.č. 112/35-zast.pl. a nádvoří a 
parc.č. 112/36-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

ak)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 554-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař




2. 
 schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2625/20-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2492/20-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2698/3-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí















1296/40 RM 12
bod 2/40
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje návrh na prodeje pozemků a výkup pozemku včetně kupních smluv


a)
prodej části pozemku parc.č. 1400/1-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1400/4-ost.pl. o výměře 
360 m2 k.ú. Opava-Předměstí spoluvlastníkům domu Nákladní 53 – manželům Zdeňkovi a Ivetě Dostálovým, manželům Daliboru a Soni Vontorkovým a panu Miroslavu Kukolovi za 288.000,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 692/11) 



b)
prodej části pozemku parc.č. 2530/573-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2530/932 o výměře 152 m2 k.ú. Opava-Předměstí MUDr. Haně Rohanové za 109.440,00 Kč 
tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 483/11) 

c)
prodej části pozemku parc.č. 456/2-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 456/7 o výměře 31 m2 
k.ú. Opava-Město panu Daliboru Tesařovi za cenu dle znaleckého posudku 93.000,00 Kč tj. 3.000,00,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1178/11)


d)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2522/4-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Vlastě Hansmanové za 9.500,00 Kč 
tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 285/12)

e)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 112/40-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Luďkovi a Anně Wünschovým 
za 10.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 196/12)

f)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2162/55-zast.pl. a nádvoří o výměře 
23 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Václavu a Oldřišce Hůlkovým 
za 11.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 196/12)

g)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/31-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Boženě a Ing. Josefu Jurákovým za 9.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 196/12)

h)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 1453/7-zast.pl. a nádvoří o výměře 
33 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Jaroslavu Hellebrandovi za 16.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 256/11)

i)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2373/593-zast.pl. a nádvoří o výměře 
22 m2 k.ú. Opava-Předměstí Mgr. Jiřímu Kerlinovi za 11.000,00 Kč 
tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 196/12)


j)
prodej pozemků pod garážemi parc.č. 1707/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2, parc.č. 1707/3-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2, parc.č. 1707/4-zast.pl. a nádvoří o výměře 21  m2, parc.č. 1707/5-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Pavlu a Ing. Petře Kernovým  za 41.000,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 196/12)


k)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2663/230-zast.pl. a nádvoří o výměře 
20 m2 k.ú. Opava-Předměstí společnosti ROTOCAST a.s. za 24.000,00 Kč 
tj. 1.200,00 Kč/m2 – cena dle znaleckého posudku (zveřejněno č. 997/11)
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l)
výkup pozemku parc.č. PK 481/2 o výměře 4992 m2 k.ú. Vávrovice od vlastníka ANADYR, s.r.o. za 1.347.840,00 Kč tj. 270,00 Kč/m2

pro předložení zastupitelstvu města

2. 
 schvaluje

 a)
návrh na vzdaní se předkupního práva a zrušení předkupního práva s věcnými účinky v katastru nemovitostí evidovaného ve prospěch města Opavy k pozemku parc.č. 54 –ost.pl. o výměře 311 m2 k.ú. Jaktař zapsaného na LV 

b)
návrh na revokaci usnesení ZSMO č. 139/08 ZM 11 odst. 5, písm.a) ze den 12.12.2011 (neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č. 554-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Jaktař)

 pro předložení zastupitelstvu města

3.
neschvaluje


a)
 návrh na záměr prodeje části pozemku parc.č. PK 504 k.ú. Vávrovice

b)
návrh na záměr prodeje  části pozemku parc.č. 420/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 420/4 
k.ú. Opava-Město

c)
návrh na záměr prodeje pozemku parc.č. 2419-zahrada k.ú. Kateřinky 
u Opavy

d)
návrh na snížení kupní ceny za pozemek parc.č. 4603-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí z 800,00 Kč/m2 na 400,00 Kč/m2

e)
návrh na snížení kupní ceny za pozemek parc.č. 2154/16-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí z 800,00 Kč na 400,00 Kč/m2

pro předložení zastupitelstvu města


1297/40 RM 12
bod 3/40
Nákup strojového vybavení Zařízení školního stravování Opava

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 2. písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava nákup strojového vybavení v hodnotě 1.596.000,00 Kč vč. DPH z investičního fondu PO



1298/40 RM 12
bod 4/40
Informace o zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2012/2013

Rada města



bere na vědomí



informaci o zápisu dětí do mateřských škol na školní rok 2012/2013
1299/40 RM 12
bod 5/40
Navýšení cílové kapacity ZŠ Opava, Otická 18 – PO

Rada města



schvaluje



navýšení cílové kapacity Základní školy Opava, Otická 18 – příspěvková organizace z 510 na 530 žáků s účinností od 01.09.2012


1300/40 RM 12
bod 6/40
Žádost opavských základních škol o povolení výjimky z minimálního počtu žáků


Rada města



schvaluje 


a)
výjimku z minimálního počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona v Základní škole a Mateřské škole 
Opava-Suché Lazce -  příspěvková organizace, a to 37 žáků na školní rok 2012/2013


b)
výjimku z minimálního počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského zákona v  Základní škole a Mateřské škole 
Opava-Vávrovice -  příspěvková organizace, a to 39 žáků na školní rok 2012/2013



1301/40 RM 12
bod 7/40
Žádost Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvkové organizace o příslib zřizovatele k předfinancování a spolufinancování projektu

Rada města



schvaluje



příslib zřizovatele k předfinancování  a spolufinancování projektu „Příroda bez hranic“ Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace, IČ 70999236 ve výši 500 000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města



1302/40 RM 12
bod 8/40
Rekonstrukce sociálního zařízení Základní školy a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Rekonstrukce sociálního zařízení Základní školy a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4“


1303/40 RM 12
bod 9/40
Program prevence kriminality na rok 2012

Rada města



schvaluje


a)
Městský program prevence kriminality v Opavě pro rok 2012

b)
finanční spoluúčast města ve výši 12.300,00 Kč, tj. 15% celkových nákladů na realizaci  dílčího projektu “Vzdělávání strážníků“, který je součástí Městského programu prevence kriminality v Opavě v roce 2012


c)
zodpovědnou osobu za přípravu a realizaci Městského programu prevence kriminality v Opavě v roce 2012, a to Dagmar Poláškovou, manažerku     prevence kriminality



1304/40 RM 12
bod 10/40
Problémy města Opavy z pohledu veřejnosti a navrhovaná opatření

Rada města


1.
bere na vědomí 



problémy vzešlé z Fóra Zdravého města a výsledky ověřovací ankety, pro předložení zastupitelstvu města

2.
schvaluje 

a)
opatření navrhovaná Skupinou pro místní Agendu 21, pro předložení zastupitelstvu města

b)
osoby zodpovědné za řešení jednotlivých opatření (zodpovědný garant, metodický konzultant), pro předložení zastupitelstvu města


1305/40 RM 12
bod 11/40
Projekt „Ochranná zeleň Opava“ 


Rada města


1.
revokuje



a)
smlouvu, (MMOPP0032LFZ), schválenou č. usnesení 869/29 RM 11, dne 5.12.2011 (mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a Moravskoslezskými cukrovary a. s. se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ 46900764, zastoupené Ing. Stanislavem Tobolou, předsedou představenstva)


b)
smlouvu, (MMOPP00LE4), schválenou č. usnesení 869/29 RM 11, dne 5.12.2011 (mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a Ing. Michalem Štěpánkem se sídlem Krnovská 84, 746 01 Opava)

1305/40 RM 12
bod 11/40
2.
schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Ochranná zeleň Opava“ v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší


b)
zajištění financování projektu „Ochranná zeleň Opava“ v investiční fázi 
ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší


c)
zajištění financování projektu „Ochranná zeleň Opava“ v provozní fázi 
po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí pro Moravskoslezský kraj, prioritní osy 2 – Zlepšování kvality ovzduší a snižování emisí, oblasti podpory 2.1 – Zlepšení kvality ovzduší


d)
smlouvu, (MMOPP00D7CXP), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezskými cukrovary a. s. se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jevišovkou, IČ 46900764, zastoupené Ing. Stanislavem Tobolou, předsedou představenstva


e)
smlouvu, (MMOPP00D7CYK), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Michalem Štěpánkem se sídlem Krnovská 84, 746 01 Opava



1306/40 RM 12
bod 12/40
Financování projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy“ předkládaného v rámci XXXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí


Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí dotace projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy“ předkládané v rámci XXXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí


b)
zajištění financování projektu „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy“ ve všech jeho fázích ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci XXXVII. výzvy Operačního programu Životní prostředí







1307/40 RM 12
bod 13/40
Rámcová smlouva o poskytování služeb a Smlouva o umístění odchycených psů do Městského útulku v Opavě


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP00C77Y0), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a fyzickou osobou podnikající Mgr. Adriánem Czerníkem, se sídlem Průkopnická 116/18, 747 20 Vřesina, IČ 74084313


b)
smlouvu, (MMOPP00C79ZH), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Obcí Chlebičov se sídlem Hlavní 65, 747 31 Chlebičov, IČ 00533947, zastoupenou Iljou Novotným, starostou



1308/40 RM 12
bod 14/40
Projekt Základní školy a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4 „Příroda ve škole, škola v přírodě aneb malé školní arboretum“


Rada města



bere na vědomí



záměr Základní školy a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4 – příspěvková  organizace realizovat projekt „Příroda ve škole, škola v přírodě aneb malé školní arboretum“



1309/40 RM 12
bod 15/40
Havarijní stav střechy Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2

Rada města



schvaluje


navýšení provozního prostředku Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace v celkové výši 281.145,00 Kč vč. DPH na opravu havarijního stavu střechy



1310/40 RM 12
bod 16/40
Vydání parkovací karty ZPS

Rada města



schvaluje



vydání parkovací karty ZPS v centru města pro pana Antonína Zelenku, předsedu Konfederace politických vězňů ČR, trvale bytem Husova 1993/48, Opava – předměstí

1311/40 RM 12
bod 17/40
Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky

Rada města



schvaluje


a)
výsledky hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci č. 5.2a – 3 (revitalizace veřejných prostranství) v rámci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky


b)
vydání Potvrzení o výběru projektu všem žadatelům uvedeným v Doporučení k vydání Potvrzení o výběru projektů vystaveného Řídícím výborem IPRM ze dne 21.5.2012




1312/40 RM 12
bod 18/40
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu 

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o dílo č. 29/2012/PRI (MMOPP009THF6) mezi Statutárním městem Opava a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 na realizaci zakázky malého rozsahu „PDV Hrabství - komunikace“ za cenu nejvýše přípustnou 2.229.660,00 Kč bez DPH (2.675.592,00 Kč vč. DPH)


b)
smlouvu o dílo č. 32/2012/PRI (MMOPP009THDG) mezi Statutárním městem Opava a společností GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638 na realizaci zakázky malého rozsahu „Kylešovice – fotbalové hřiště – kontejnerová WC“ za cenu nejvýše přípustnou 1.349.192,00 Kč bez DPH (1.619.030,40 Kč vč. DPH)


c)
smlouvu o dílo č. 34/2012/PRI (MMOPP009THAV) mezi Statutárním městem Opava a společností WINRO, s.r.o., Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice, IČ: 62300911, DIČ: CZ62300911 na realizaci zakázky malého rozsahu „Seniorcentrum Opava – Rolnická 9“ (mozaika) za cenu nejvýše přípustnou 70.029,00 Kč bez DPH (84.035,00 Kč vč. DPH)


d)
Rozpočtové opatření č. 2012/101



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



da)
PDV Hrabství - komunikace




(2212,5171,00000,0220,0007939000000) 
      +  2.675.592,00 Kč







dc)
Seniorcentrum Opava – Rolnická 9 (mozaika)




(4357,6121,00000000,0220,0007681000000)
 +      84.035,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -   2.759.627,00 Kč


1313/40 RM 12
bod 19/40
Projekt Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice „Český les“


Rada města



souhlasí 



s  realizací  projektu  Základní  školy   a  Mateřské  školy  Opava -   Vávrovice  – příspěvková  organizace „Český les“ z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí zaměřeného na vytvoření a rozšíření přírodních učeben v rámci základních škol



1314/40 RM 12
bod 20/40
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 



finanční dotaci Mendelovu gymnáziu Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Komenského 5, 746 01 Opava IČ 47813113, na výměnu studentů partnerských škol měst Opavy a Rothu, ve výši 20.000,00 Kč


2. 
neschvaluje


finanční dotaci Obci Oldřišov se sídlem Slezská 135, 747 33 Oldřišov, 
IČ 00300527, na náklady související s pořádáním akce Maxim ukázka bojů z období 2.světové války, ve výši 20.000,00 Kč 



1315/40 RM 12
bod 21/40
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXKSX, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jindřiškou Tyranovou se sídlem 17.listopadu 902/13, 747 06 Opava 6, IČ 87092581, na náklady související s dopravou mažoretek Roses na soutěže republikového charakteru, ve výši 15.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXKTS, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Občanským sdružením skalničkářů IRIS se sídlem Husova 281/28, 746 01 Opava, IČ 22901434, zastoupeným Marií Jurčovou, předsedkyní, na úhradu nákladů souvisejících s pořádáním konference v záři 2012 v Opavě, ve výši 10.000,00 Kč
1315/40 RM 12
bod 21/40
c)
smlouvu, MMOPP00CXQDU, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Římskokatolickou farností Opava – Kateřinky, se sídlem Kostelní 118/4, 747 05, Opava 5, 
IČ 47810475, zastoupenou ThLic. Pawlem Ziólkowskim, farářem, na úhradu nákladů souvisejících s rekonstrukcí střechy kostela sv. Kateřiny Alexandrijské v Opavě Kateřinkách, ve výši 500.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


  d)
Rozpočtové opatření č. 2012/102



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 25.000,00 Kč








dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 25.000,00 Kč








dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 25.000,00 Kč








Jindřiška Tyranová




(3421,5212,00000000,0020,0000349000000)
+ 15.000,00 Kč








OS skalničkářů Opava




(3900,5222,00000000,0020,0000450000000)
+ 10.000,00 Kč



1316/40 RM 12
bod 22/40
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2012/103



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Cyklostezka č. 55 Krnov – Velké Hoštice




(2219,6121,00000000,0220,0007959000000)
+ 2.972.065,00 Kč








investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 2.972.065,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2012/104



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,00034544,0020,0000000000035)
+ 40.000,00 Kč



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034053,0020,0000000000035)
+ 24.000,00 Kč
1316/40 RM 12

ve výdajích – kancelář primátora




Knihovna Petra Bezruče v Opavě




účelový  investiční příspěvek na projekt VISK 3




(3314,6356,00034544,0121,0001002000035)
+ 40.000,00 Kč



účelový neinvestiční příspěvek na projekt VISK 3




(3314,5336,00034053,0121,0001002000035)
+ 24.000,00 Kč



(změna účelového zdroje je vyhrazena Ministerstvu kultury ČR)







c)
Rozpočtové opatření č. 2012/105



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034352,0020,0000000000034)
+ 1.820.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Slezsk￩ divadloSlezské divadlo 




účelový příspěvek na realizaci Programu státní podpory profesionálních divadel 




(3311,5336,0003452,0121,0001002000034)

+ 1.820.000,00 Kč



(změna účelového zdroje je vyhrazena Ministerstvu kultury ČR)







d)
Rozpočtové opatření č. 2012/106



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000201,0020,0000000000034)
+ 658.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Slezsk￩ divadloSlezské divadlo 




účelový příspěvek na realizaci Programu státní podpory profesionálních divadel 




(3311,5336,0000201,0121,0001002000034)

+ 658.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2012/107



ve výdajích – odbor životního prostředí




„Environmentálně šetrný provoz MMO“ – nespecifikované rezervy




(3792,5901,00000000,0130,0002476000000)
- 189.096,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




„Environmentálně šetrný provoz MMO“ – ostatní osobní výdaje




(3792,5021,00000000,0192,0002476000000)
+ 154.440,00 Kč








„Environmentálně šetrný provoz MMO“ – sociální pojistění




(3792,5031,00000000,0192,0002476000000)
+ 25.488,00 Kč
1316/40 RM 12


„Environmentálně šetrný provoz MMO“ – zdravotní pojištění




(3792,5032,00000000,0192,0002476000000)
+ 9.168,00 Kč






  f)
Rozpočtové opatření č. 2012/108



ve výdajích – odbor školství




BESIP




nákup ostatních služeb




(2223,5169,00000000,0030,0001078000000)
- 60.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Malé Hoštice




ostatní osobní výdaje




(3421,5021,00000000,0810,0000000000000)
+ 60.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2012/109



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 909.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




odd. správy a evidence budov




nákup materiálu




(3613,5139,00000000,0051,0001067000000)
+ 8.000,00 Kč



elektrická energie




(3613,5154,00000000,0051,0001067000000)
+ 210.000,00 Kč



plyn




(3613,5153,00000000,0051,0001067000000)
+ 150.000,00 Kč



studená voda




(3613,5151,00000000,0051,0001067000000)
+ 50.000,00 Kč



nespecifikované rezervy




(3613,5901,00000000,0051,0001067000000)
+ 265.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




platy zaměstnanců




(3613,5011,00000000,0192,0001067000000)
+ 170.000,00 Kč








ostatní osobní náklady




(3613,5021,00000000,0192,0001067000000)
+ 14.000,00 Kč








povinné pojistné na soc.zabezpečení




(3613,5031,00000000,0192,0001067000000)
+ 31.200,00 Kč








povinné pojistné na veř.zdr.pojištění




(3613,5032,00000000,0192,0001067000000)
+ 10.800,00 Kč










1316/40 RM 12
h)
Rozpočtové opatření č. 2012/110



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 180.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Komárov




projekt „Přátelství nezná hranice“




neinvestiční půjčené prostředky




(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
+ 180.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2012/111



ve výdajích – odbor školství




vratka neinvestič. příspěvku na LV




ZŠ B.Němcové




(3113,5331,00000000,0030,0001000000018)
- 3.200,00 Kč








ZŠ Englišova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000019)
- 2.000,00 Kč








ZŠ Mařádkova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000020)
- 42.000,00 Kč



ZŠ Otická




(3113,5331,00000000,0030,0001000000022)
- 6.000,00 Kč








ZŠ I.H.Ochranova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000023)
- 28.000,00 Kč








ZŠ T.G.M., Riegrova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000030)
-58.000,00 Kč








ZŠ Vrchní




(3113,5331,00000000,0030,0001000000025)
- 2.000,00 Kč








ZŠ Kylešovice




(3113,5331,00000000,0030,0001000000031)
- 26.000,00 Kč








ZŠ a MŠ Šrámkova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000032)
- 26.000,00 Kč








ZŠ E.Beneše




(3113,5331,00000000,0030,0001000000024)
- 46.400,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 239.600,00 Kč










1316/40 RM 12
2.
revokuje



Rozpočtové opatření č. 2012/84



k usn. 1263/39  h)  RM 12 z 14.05.2012



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
+ 1.130.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Komárov




projekt „Přátelství nezná hranice“




neinvestiční půjčené prostředky




(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
- 280.000,00 Kč








Středisko volného času




projekt “Jsme sousedé – poznejme se tedy“




neinvestiční půjčené prostředky




(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
- 850.000,00 Kč



1317/40 RM 12
bod 23/40
Závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2011

Rada města



schvaluje


a)
vyhodnocení celoročního hospodaření města za rok 2011 a účetní závěrku za rok 2011 bez výhrad 


b)
hospodaření příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava za rok 2011


c)
rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2011, převody do fondů a odvody z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele dle návrhu zřizovatele  uvedeného v příloze č.1  

  d)
Rozpočtové opatření č. 2012/XXX/Z



v příjmech – odbor  finanční a rozpočtový




daň z příjmu placená obcí




(000000,1122,00000000,0020,0000000000000)
 - 7.209.120,00 Kč







ve výdajích – odbor  finanční a rozpočtový




daň z příjmu placená obcí




(000000,1122,00000000,0020,0000000000000)
 - 7.209.120,00 Kč

  pro předložení zastupitelstvu města





1318/40 RM 12
bod 24/40
Schválení plánu společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kateřinky u Opavy a Palhanec

Rada města



schvaluje



v souladu ustanovením § 9 odst. 9 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kateřinky u Opavy a Palhanec pro předložení zastupitelstvu města



1319/40 RM 12
bod 25/40
Převod zřizovatelských funkcí Domova Bílá Opava, p.o. z
Moravskoslezského kraje na statutární město Opava

Rada města



neschvaluje



převod zřizovatelských funkcí Domova Bílá Opava, příspěvková organizace, se sídlem Rybářská 545/27, 746 01 Opava – Předměstí, 
IČ: 00016772, zastoupená Ing. Jaromírem Zahelem, CSc., ředitelem, z Moravskoslezského kraje na statutární město Opava 
pro předložení zastupitelstvu města



1320/40 RM 12
bod 26/40
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012


Rada města


1.
schvaluje


a)
změnu účelového určení části dotace poskytnuté organizaci ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s., 
IČ 68177615, na poskytování sociálních služeb na rok 2012 (část dotace ve výši 112.500,00 Kč – ze sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Legal na sociální službu nízkoprahové zařízení pro děti 
a mládež Magnet)

b)
dodatek č. 1 MMOPP00CFDMM ke smlouvě MMOPP00CFCXA mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava
- Kateřinky, IČ 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní

pro předložení zastupitelstvu města




1320/40 RM 12
bod 26/40
2.
schvaluje

a)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Komunitní centrum Armády spásy v ČR, zaevidovaným pod číslem 2g v dotacích 
na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012 

b)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Krizové centrum Elim Opava,  občanského sdružení ELIM Opava, zaevidovaným pod číslem 7c v dotacích na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012

c)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Magnet, občanského sdružení ELIM Opava, zaevidovaným pod číslem 7a v dotacích na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012

d)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu OPEN STREET Opava, organizace OPEN HOUSE, zaevidovaným pod číslem 18a  v dotacích na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012

e)
úpravu výše použití poskytnuté dotace na jednotlivou položku uznatelných nákladů uvedených v rozpočtu projektu Služby drogové prevence Opava, organizace OPEN HOUSE, zaevidovaným pod číslem 18b v dotacích na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2012

3.
neschvaluje



a)
finanční dotaci občanskému sdružení InternetPoradna.cz se sídlem Ztracená 36, 779 00 Olomouc, IČ: 26533952, zastoupeným Mgr. Ivanou Herzogovou, ředitelkou, ve výši 5.000,00 Kč


b)
finanční dotaci organizaci ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s., se sídlem Rolnická 21a, 747 05 Opava, 
IČ 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, ředitelkou, ve výši 50.000,00 Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním služby dobrovolnické centrum pro předložení zastupitelstvu města



1321/40 RM 12
bod 27/40
Záměry pronájmů

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 431, stavba pro administrativu ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2157/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na              LV č. 3618 (nebytový prostor na adrese Krnovská 71B, Opava)

1321/40 RM 12
bod 27/40
b)
záměr pronájmu budovy č.p. 140, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 223, části pozemku parc.č 223, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 224, zahrada a části pozemku parc.č. 225, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Jaktař na adrese Slavkovská 2,4, Opava – Jaktař


c)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 1045, stavba občanského vybavení ležící v části obce Kylešovice na pozemku parc.č. 1153/98, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 1388 (nebytový prostor na adrese Liptovská 21, Opava)




1322/40 RM 12
bod 28/40
Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4KSE mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným    prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností BETINA, spol. s r.o.  se sídlem           Mostní 72/1020, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 18054269, zastoupenou Milanem Quisem, jednatelem společnosti (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 11, Opava)


b)
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4KM8 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Ing. Tomášem Sprinzem, místo podnikání Dolní náměstí 18/8,     746 01 Opava, IČ 67715796 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 4,6,8, Opava)




1323/40 RM 12
bod 29/40
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – 
55. Bezručova Opava 2012 – 350.000,00 Kč


Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D7A39) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem 




b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 ve výši 350.000 Kč na realizaci projektu „55. Bezručova Opava 2012“



1323/40 RM 12
  c)
rozpočtové opatření č. 2012/112



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční transfery od krajů „55. Bezručova Opava 2012“




(0000,4122,00000201,0020,0002456000000)
 + 350.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář primátora




„55. Bezručova Opava 2012“ 
nákup služeb




(3312,5169,000000201,0121,0002456000000)
+ 350.000,00 Kč






2.
ukládá



vypracovat podnět adresovaný Moravskoslezskému kraji s žádostí opětovně posoudit zařazení projektu „55. Bezručova Opava 2012“ do režimu de minimis
Z: Ing. Šnejdar, Bc. Balarinová, JUDr. Schlauchová
T: 30.07.2012


1324/40 RM 12
bod 30/40
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, (MMOPP00C4P92) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 27, 746 01 Opava, 
IČ 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemku parc.č. 1108 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Opava, Krnovská, smyčka kVN, č. stavby IV-12-8006069“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C7LHN) 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 do pozemku parc.č. 2530/259 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Dostojevského, 2+1bj, parc.č. 2530/258, rozšíření kNN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
1324/40 RM 12
bod 30/40
c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OV7) 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. 2702/493 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, B. Němcové, 
Mgr. Jan Dümler, přípojka NN, č. stavby IP-12-8010891“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 13.800,00 Kč + DPH


d) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OW2) 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 nadzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Komárov,  Zbyněk Schromm, přípojka NN, č. stavby IP-12-8009479“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH


e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4P0B) 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. 554/1 v k.ú. Opava - Město pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Město, U Muzea, přípojka NN, č. stavby IP-12-8010677“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OZN) 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. 117/1, 118 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: "Malé Hoštice, čerpací stanice, přípojka NN, č. stavby IP-12-8010679“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6.150,00 Kč + DPH


g)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OYS) 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. 2893/10 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Těšínská, HZS, výměna přípojky NN, č. stavby IP-12-8011796“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
1324/40 RM 12
bod 30/40
h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OXX) 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. 2930 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Otáhalova, Alexander Krajewski, přípojka NN, č. stavby IP-12-8009305“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH


i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OTH) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. 
se sídlem Zacpalova 27, 746 01 Opava, IČ 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 594 v k.ú. Opava - Město 
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Popská, kabelové vedení VN, DTS, 
č. stavby IV-12-8006020“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6.000,00 Kč + DPH


j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4PAX) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol, s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646, jednající Jiřím Rýžem, 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 a pojistkové skříně na pozemcích parc.č. 520/1 a 2962/1 v k.ú. Opava - Město pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Na Rybníčku, přeložka kNN, č. stavby EP-12-8001893“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5.200,00 Kč + DPH


k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OUC) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. 
se sídlem Zacpalova 27, 746 01 Opava, IČ 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 594 v k.ú. Opava - Město pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Matiční, oprava a přepojení kabelového vedení NN, č. stavby IE-12-8002861“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5.000,00 Kč + DPH


l)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4ORR) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 
Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, zaměstnancem ČEZ Distribuce, a.s. a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení vysokého napětí na pozemcích parc.č. 2592/1 a 2705/2 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Přeložka silnice II/461, Jižní obchvat, Přeložka VN 268, 269, č. stavby EP-12-8001165/04/VB“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.530,00 Kč + DPH
1324/40 RM 12
bod 30/40
m) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4P16) 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 SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15, 140 22 Praha 4, IČ 44797320, zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice, IČ 28571967, jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 182/1 a 2324/3 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "VPI Opava Hálkova Dům Rohlík 71010-005017“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


n)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4P3W) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a MVDr. Janem Urbánkem bytem Haškova 10, 746 01 Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a plynovodní přípojky 
do pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy a umístění sjezdu 
na  pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Novostavba rodinného domu a veterinární ordinace na pozemku parc.č. 20/1 v k.ú. Kateřinky 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


o)
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, (MMOPP00A8V6T) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem ul. 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným Správou silnice Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění přípojky NN k čerpací stanici, silniční kanalizace vč. čerpací stanice a tlakové kanalizace z čerpací stanice v pozemcích parc.č. 1118 a 1172/11 v k.ú. Komárov u Opavy a parc.č. 2155/2 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat, stavební objekt C 435 – přípojka NN k čerpací stanici, C 304 – Silniční kanalizace vč. čerpací stanice v km 3,652 a C 307 – Tlaková kanalizace z čerpací stanice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

1324/40 RM 12
bod 30/40
p)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C7LGS) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Josefem Krečmerem bytem U Dráhy 14, 747 05 Opava-Kateřinky a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva pro umístění přípojky veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 1985/21 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 452 – VO prodloužené Mostní a přeložky silnice III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

q) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4ODP) mezi Správou železniční dopravní cesty , státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, jednající Ing. Jakubem Červenkou, ředitelem Odboru majetkového 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 splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 931 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: "Malé Hoštice – splašková kanalizace“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6.000,00 Kč + DPH


r)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4P4R) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646, jednající 
Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Opava, Gudrichova, Plšek, přípojka kNN pro parc.č. 693/1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy



s)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4OSM) 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 Radkou Orlíkovou bytem Hlučínská 20a, 
747 05 Opava, Kateřinky, pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 976/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu: "Plynovodní přípojka pro rodinný dům 
na pozemku parc.č. 976/3 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
1324/40 RM 12
bod 30/40
t) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby (MMOPP00C4P7C) 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. 2407/3, 2351/1, 2347/2, 1552/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro stavbu: "REKO MS Opava, Rolnická +1“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 


u)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby (MMOPP00C4P5M) 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. 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“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


v) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby (MMOPP00C4P6H) 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. 2970/1, 2971, 2970/2, 2960 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "REKO MS Opava, Alšova +4“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy



1325/40 RM 12
bod 31/40
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a)
umístění podzemního vedení vodovodu do pozemků parc.č. 405 a 927 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: „Malé Hoštice, ul. Horní –rekonstrukce vodovodního řadu“ 
1325/40 RM 12
bod 31/40
b)  
uzavření veřejnoprávní smlouvy pro stavbu „Příprava území pro sídlo BENKO KLIMA s.r.o. – zpevněné manipulační a parkovací plochy, sjezd na pozemek, oplocení, dešťová kanalizace, vsakovací jímka dešťových vod, jímka na znečištěné dešťové vody a požární nádrž“ na pozemcích parc.č. 2160, 2771/1 v k.ú. Kylešovice


1326/40 RM 12
bod 32/40
Smlouva o dílo s VZS Rychtář s.r.o.

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Smlouva o dílo s VZS Rychtář s.r.o.“ 


1327/40 RM 12
bod 33/40
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011

Rada města



uděluje 



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Basket Opava 2010 v rámci realizace akce „Streetballového turnaje“ s večerní projekcí fotbalového zápasu ČR - PL v termínu 16.06.2012 do 23.00 hodin


1328/40 RM 12
bod 34/40
Partnerská smlouva s městem Vítkov

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP009QKJ4, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města   a městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,  IČ 00300870, zastoupeným Ing. Pavlem Smolkou, starostou


1329/40 RM 12
bod 35/40
OKO – smlouva o výpůjčce

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP009QK9I, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací se sídlem Ostrožná 236/46, 746 01 Opava, IČ: 75117398, zastoupenou Ing. Danielou Pekárkovou, ředitelkou 

1330/40 RM 12
bod 36/40
Smlouva – Opavské kulturní léto 2012

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP009QLND, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a Martinem Žižlavským s místem podnikání Krnovská 45, 746 01 Opava,       IČ 65518161



1331/40 RM 12
bod 37/40
Dodatek č. 1 ke smlouvě – Polar TV

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 ke smlouvě MMOPP009QLND, 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



1332/40 RM 12
bod 38/40
Rámcová smlouva o poskytnutí zboží a služeb

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Rámcová smlouva o poskytnutí zboží a služeb“


1333/40 RM 12
bod 39/40
Vzorová kupní smlouva – ztráty a nálezy
Svěření rozhodovací působnosti


Rada města



schvaluje


a)
vzorovou  kupní smlouvu MMOPP00BUXPD mezi Statutárním městem Opava jako prodávajícím a kupujícím o prodeji věcí, jejichž vlastníkem se Statutární město Opava stalo na základě ustanovení § 135 občanského zákoníku     
1333/40 RM 12
bod 39/40
b)
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zák.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, svěření rozhodovaní o uzavírání kupních smluv o prodeji věcí, jejichž vlastníkem se podle ustanovení § 135 občanského zákoníku stalo Statutární město Opava s tím, že cena prodávaných věcí bude stanovena dle znaleckého posudku, vedoucí kanceláře tajemníka Magistrátu města Opavy a pověřuje ji k podpisu těchto smluv



1334/40 RM 12
bod 40/40
Dodatek č. 5 k Rámcové smlouvě T-Mobile

Rada města



schvaluje



dodatek č. 5 doplnění oprávněných osob,  MMOPP00BUYNG mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, zastoupenou p. Petrem Dvořáčkem a Ing. Tomášem Hájkem, na základě pověření



1335/40 RM 12
bod 41/40
Dodatek č. 6 k Rámcové smlouvě T-Mobile

Rada města



schvaluje



dodatek č. 6 doplnění oprávněných osob,  MMOPP00BUYML mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, zastoupenou 
p. Petrem Dvořáčkem a Ing. Tomášem Hájkem, na základě pověření




1336/40 RM 12
bod 42/40
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  zadaná v otevřeném řízení s názvem „Horní náměstí 27,28,29,30“ –  smlouva  

Rada města



schvaluje 


a)
smlouvu, MMOPP009TH90, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností VHH THERMONT  s.r.o., Troubelice 352, 783 83 Troubelice, IČ:25878778, zastoupenou Václavem Hrubým a Danielem Hrubanem, jednateli společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 5.602.454,54 Kč bez DPH
1336/40 RM 12
bod 42/40
  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/113



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Horní náměstí 27,28,29,30




(3612,6121,00000000,0220,0007678000000)
 + 6.400.380,54 Kč







bb)
investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 6.400.380,54 Kč


1337/40 RM 12
bod 43/40
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Ochranova-úprava parteru okolí“ – 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, o  vyloučení uchazeče Sdružení dodavatelů: POHL+BERGER BOHEMIA“, vedoucí člen sdružení POHL cz, a.s., Holasická 1632/57, 747 05 Opava, IČ: 25606468, pro nesplnění ustanovení § 76  odst. 3





2.
schvaluje

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

KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál
STRABAG a.s., Polanecká 827, 721 08 Ostrava
METROSTAV a.s., Koželužská 2246, 180 00 Praha


b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče  KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější.


c)
smlouvu, MMOPP009THBQ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213  zastoupenou Ing. Zdenkem Němcem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 8.076.593,00  Kč bez DPH















1338/40 RM 12
bod 45/40
Podpora bezpečnosti silničního provozu – úsekové měření

Rada města


1.
bere na vědomí



informace o systému úsekového měření rychlosti dle důvodové zprávy 
a příloh


2. 
ukládá


řediteli MP ve spolupráci s odborem kanceláře tajemníka zabezpečit výběrové řízení na systém úsekového měření rychlosti


1339/40 RM 12
bod 46/40
Souhlas s podnájmem – revokace usnesení

Rada města


1.
revokuje 



usnesení č. 2563/71 RM 10 písm. b) ze dne 2.3.2010
(Rada města souhlasí s podnájmem části pozemku parc .č. 1070/1 k.ú. Kylešovice dle přiloženého situačního plánku) a s umístěním mobilního prodejního stánku k provozování občerstvení, pro podnájemce společnost LG SPORT BAR s.r.o., se sídlem Otice, Hlavní 54, IČ 28582730, jednající Lukášem Gebauerem, jednatelem společnosti, na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2014
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
bude předloženo stavební povolení (jiné povolení nutné k umístění prodejního stánku)
realizaci akce, včetně zajištění potřebných revizí a vyjádření správců inženýrských sítí, včetně vlastního napojení, provede podnájemce na vlastní náklady
v blízkosti prodejního stánku bude umístěn odpadkový koš, sloužící návštěvníkům stánku
podnájemce zajistí pravidelný úklid a odvoz odpadků
veškeré platby za služby, týkající se provozování mobilního stánku budou v režii žadatele
po ukončení podnájmu budou veškeré prostory, které se týkají provozování bufetu a prodejního stánku, uvedeny do původního stavu)


2.
souhlasí 


s podnájmem části pozemku parc .č. 1070/1 k.ú. Kylešovice, dle přiloženého zákresu, pro umístění staveb – stánku s občerstvením, dětského hřiště, oplocení, žumpy, přístřešku pro kontejnery, kryté terasy, zpevněné plochy a domovní části dešťové kanalizace, k provozování občerstvení, pro podnájemce společnost LG SPORT BAR s.r.o., se sídlem Otice, Hlavní 54, IČ 28582730, jednající Lukášem Gebauerem, jednatelem společnosti, na dobu určitou od 1.1.2010 do 31.12.2014
Souhlas se uděluje za těchto podmínek:
	bude předloženo stavební povolení (jiné povolení nutné k umístění staveb)

realizaci akce, včetně zajištění potřebných revizí a vyjádření správců inženýrských sítí, včetně vlastního napojení, provede podnájemce na vlastní náklady
v blízkosti prodejního stánku bude umístěn odpadkový koš, sloužící návštěvníkům stánku
podnájemce zajistí pravidelný úklid a odvoz odpadků
veškeré platby za služby, týkající se provozování stánku budou v režii žadatele
	po ukončení podnájmu budou veškeré prostory, které se týkají provozování prodejního stánku, uvedeny do původního stavu



1340/40 RM 12
bod 47/40
Smlouvy o výpůjčce notebooků

Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1RFE), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem Doc. PhDr. Jiřím Knapíkem, Ph.D., bytem Opava, Sokolovská 1  


b)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1REJ), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem Lubomírem Fišerem, bytem Opava, Antonína Sovy 25


c)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1RDO), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelkou Jitkou Měchovou,bytem Opava – Podvihov, Lazecká 40/21


d)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1RCT), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem Ing. Vladimírem Javorským, bytem Opava 6, Masarykova 
třída 30


e)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1RBY), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem MUDr. Ivanem Drábkem, bytem Opava, Tulipánová 7


f)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1RA3), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem MUDr. Jindřichem Sobotkou, bytem Opava, Liliová 3


g)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1R98), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem RSDr. Dušanem Jarošem, bytem Opava, Krnovská 84


h)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1R8D), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem Ing. Liborem Pěčonkou, bytem Opava, Lidická 24
1340/40 RM 12
bod 47/40
ch)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1R7I), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem RSDr. Miroslavem Opálkou, bytem Opava, Rolnická 7


i)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1R6N), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem Ing. Rudolfem Chamráthem, bytem Opava 6, Bílovecká 61


j)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1R5S), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem MUDr. Václavem Vlčkem, bytem Opava, Vrchlického 2


k)
Smlouvu o výpůjčce (MMOPP00B1R4X), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a zastupitelem Ing. Miroslavem Krajíčkem, bytem Opava, Dostojevského 37




1341/40 RM 12
bod 48/40
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 04.05.2012 do 21.05.2012



1342/40 RM 12
bod 52/40
Projednání stížnosti zaměstnanců p.o. OKO včetně projednání výsledků kontrol v p.o. OKO


Rada města


1. 
bere na vědomí



výsledky kontrol v Opavské kulturní organizaci, p.o. provedené  Oblastním inspektorátem práce pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj ze dne 
4.5.2012 a odborem kontroly Magistrátu města Opavy ze dne 10.5.2012




 









2.
schvaluje


snížení osobního příplatku paní Ing. Daniele Pekárkové, ředitelce příspěvkové organizace Opavská kulturní organizace o 2.000,00 Kč s účinností od 1.6.2012 na základě výsledků kontrolních zpráv o činnosti této příspěvkové organizace dle bodu 1 tohoto usnesení 

1342/40 RM 12
bod 52/40
3. 
ukládá

a)
Ing. Daniele Pekárkové, ředitelce Opavské kulturní společnosti, p.o.,  předložit na zasedání rady města dne 30.7.2012 přijatá opatření k odstranění nedostatků zjištěných při kontrolách uvedených v bodu 1 tohoto usnesení 
T: 30. 7. 2012
Z: Ing. Daniela Pekárková

b)
primátorovi města a 1. náměstkyni primátora předložit na zasedání rady města dne 30.7.2012 návrh koncepce a varianty dalšího vývoje, resp. směřování  Opavské kulturní organizace, p.o.
T: 30.7.2012
Z: primátor města, 1. náměstkyně primátora










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

