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1344/41 RM 12
bod 1/41
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem části pozemku pod garáží parc.č. 174/5-zast.pl. a nádvoří o výměře 
142 m2 k.ú. Opava-Předměstí vlastníkům garáže – paní Hertě Hlávkové, manželům Radovanu a Lianě Křempkovým, Bc. Janě Müllerové, manželům Ing.arch. Karlu a Mgr. Jaroslavě Stromským na dobu neurčitou za 
4.970,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 333/12)

b)
nájem části pozemku parc.č. 606/1-ost.pl. o výměře 96 m2 k.ú. Jaktař  společnosti U plus U, spol. s r.o. na dobu neurčitou za 14.400,00 Kč 
tj. 150,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 285/12)

c)
dodatek č.1 k nájemní smlouvě ze dne 13.5.2004 uzavřený mezi pronajímatelem - Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, zastoupené primátorem prof.PhDr.Zdeňkem Jiráskem,CSc., IČ: 00300535 a nájemcem – Český zahrádkářský svaz, ZO U Vodárny, zastoupený Janem Hanzlíkem, se sídlem Krnovská 2442/84, 746 01 Opava

d)
dodatek č.1 ke Smlouvě o výpůjčce ev. č. 02375/2011/IM ze dne 10.10.2011 uzavřené podle § 569 a násl.zákona č. 40/1964 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů uzavřenou mezi půjčitelem- Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof.PhDr.Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 a výpůjčitelem – Moravskoslezský kraj se sídlem 28.října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje – Ing. Jaroslavem Palasem, IČ: 70 89 06 92

e)
revokaci usnesení RMO č. 1007/33 RM 12 odst.1, písm.a) ze dne 13.2.2012 (RMO schvaluje nájem pozemků parc.č. 175-trvalý travní porost o výměře 2976 m2 a parc.č. 176-trvalý travní porost o výměře 3128 m2 k.ú. Zlatníky u Opavy Výrobnímu a obchodnímu družstvu Stěbořice na dobu neurčitou za 1.209,00 Kč tj. 0,198,00 Kč/m2/rok za účelem zemědělského obhospodařování

f)
nájem pozemků parc.č. 175-trvalý travní porost o výměře 2976 m2 a parc.č. 176-trvalý travní porost o výměře 3128 m2 k.ú. Zlatníky u Opavy Výrobnímu a obchodnímu družstvu Stěbořice na dobu neurčitou za 1.209,00 Kč 
tj. 0,198,00 Kč/m2/rok za účelem zemědělského obhospodařování

g)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2627/187-orná půda, dle zákresu 
na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 97/5-zahrada k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr pronájmu pozemků parc.č. 992/1-ost.pl., parc.č.991/1-ost.pl. 
a parc.č. 991/2-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí


j)
záměr prodeje pozemků parc.č. 992/1-ost.pl., parc.č.991/1-ost.pl. a 
parc.č. 991/2-ost.pl. k.ú. Opava-Předměstí
 

k)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2143/10 – ost.pl., k.ú. Opava -Předměstí

l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/325 – zast. pl. a nádvoří, k.ú. Opava -Předměstí

m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 112/31-zast.pl. a nádvoří 
k.ú. Opava-Předměstí

n)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 112/29-zast.pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí
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o)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2431/2-ostatní plocha na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/18-ostatní plocha 
k.ú. Kateřinky u Opavy

p)
záměr výpůjčky pozemků parc.č. 832/122-orná půda, parc.č. 832/16-orná půda, parc.č. 817/48-orná půda, parc.č. 817/46- orná půda, 
parc.č. 779-ost.pl./ost.pl., parc.č. 752/2-trvalý travní porost, 
parc.č. 802/73-orná půda, parc.č. 802/130-orná půda k.ú. Suché Lazce a parc.č. 1151-ost.pl./ost.komunikace k.ú. Podvihov

q)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 747/1 - trvalý travní porost, dle zákresu ve snímku katastrální mapy, k.ú. Komárov u Opavy

r)
záměr směny pozemků parc.č. 4/2-ost.pl./ost.komunikace o výměře 115 m2 k.ú. Opava-Město a parc.č. 531-ost.pl./ost.komunikace o výměře 254 m2 
k.ú. Opava-Předměstí ve vlastnictví Ředitelství silnic a dálnic ČR za část pozemku parc.č. 565/4-ost.pl./ost.kommunikace na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 565/8 o výměře 287 m2 a části  pozemku parc.č. 566/1-ost.pl./ost.komunikace na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 566/12 o výměře 24 m2 oba 
v k.ú. Opava-Město

s)
nájemní smlouvu (PID MMOPP009PYCQ) uzavřenou mezi pronajímatelem – Ing. František  Vimmer a nájemcem- Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof.PhDr.Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535




2. 
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/214-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/116-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/58-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/245-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/35-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/204-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2729/6-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemků pod garážemi parc.č. 1590/4-zast.pl. a nádvoří a parc.č. 1636/132-zast.pl. a nádvoří  k.ú. Opava - Předměstí

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 730/2-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí

j)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/319-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí

k)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1046, k.ú. Kateřinky u Opavy

l)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1083, k.ú. Kateřinky u Opavy

m)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1888, k.ú. Kateřinky u Opavy
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bod 2/41
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu  města

Rada města


1.
schvaluje návrhy na prodeje, výkupy a směny pozemků včetně kupních a směných smluv a dodatku č.1


a)
prodej části pozemku parc.č. 2162/31 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc,č. 2162/87 o výměře 409 m2 k.ú. Opava-Předměstí  spoluvlastníkům domu Stará silnice 12 – panu Rostislavu Duškovi, paní Lence Heinzové, panu Davidu Mellarovi, manželům Ing. Jiřímu a Ludmile Valečkovým za 302.660,00 Kč tj. 800,00,- Kč/m2 (zveřejněno č. 832/11)

b)
prodej části pozemku parc.č. 2162/31 na nezapsaném geometrickém plánu značený původním parc,č. 2162/31 o výměře 452 m2 k.ú. Opava-Předměstí  spoluvlastníkům domu Stará silnice 14 – paní Elizabeth Celtové, panu Dušanu Hertlovi, manželům Josefu a Zině Tichým, panu Michalu Valečkovi za 334.480,00 Kč tj. 800,00,- Kč/m2 (zveřejněno č. 832/11)

c)
prodej části pozemku parc.č. 2431/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/21-ost.pl. o výměře 28 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Norbertu a Mgr. Jarmile Pallovým za cenu stanovenou dohodou 20.160,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 333/12)

d)
prodej části pozemku parc.č. 2431/4-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2431/7-ost.pl. o výměře 22 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy manželům Ing. Janu a Evě Žídkovým za cenu stanovenou dohodou 15.840,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1092/11)

e)
prodej části pozemku parc.č. 1828/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1828/7 o výměře 154 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Zdeňku a Ireně Kokyovým za 110.880,00 Kč 
tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 832/11)

f)
prodej části pozemku parc.č. 2940/1-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2940/3 o výměře 113 m2 k.ú. Opava-Předměstí společnosti OPAVLEN Opava, a.s. za cenu dohodou 
90.400,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (zveřejněno č.17/12)

g)
prodej pozemku pod části garáže parc.č. 2626/324-zast.pl. a nádvoří o výměře 2 m2 k.ú. Opava-Předměstí společnosti Gyncentru Opava s.r.o. 
za cenu dle znaleckého posudku 3.150,00 Kč tj. 1.575,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 879/11)

h)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2522/3-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ladislavu a Oldřišce Bednářovým 
za 10.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 285/121)


i)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2522/5-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Horymíru a Vlastimile Šímovým 
za 9.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 285/121)
 

j)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2522/6-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Vasilu a Janě Michalcovým 
za 9.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 285/121)
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k)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2522/7-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Martině Víchové za 9.500,00 Kč 
tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 285/121)


l)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2522/8-zast.pl. a nádvoří o výměře 
19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Vítu a Marii Hrbáčovým 
za 9.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 285/121)


m)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2522/10-zast.pl. a nádvoří o výměře 
21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Rudolfu a Ireně Vyklickým 
za 10.500,00 Kč tj. 500,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 285/121)


n)
směnu pozemků parc.č. 1716/15-zahrada o výměře 403 m2 a 
parc.č. 3263/26-ost.pl. o výměře 162 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy 
ve vlastnictví manželům Ing. Jiřího a Mgr. Gabriely Tomšíčkových 
za pozemek parc.č. 1134/3-orná půda o výměře 851 m2 k.ú. Jaktař 
ve vlastnictví Statutárního města Opavy  (zveřejněno č. 440/12)


o)
směna pozemku parc.č. 1560-orná půda o výměře 5173 m2 k.ú. Jaktař 
ve vlastnictví pana Aloise Hadamczika za část pozemku parc.č. 2121-trvalý travní porost na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.c) 
o výměře 2166 m2 a části pozemku parc.č. 2122/2-trvalý travní porost 
na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. e) o výměře 3007 m2 
sloučených do pozemku parc.č. 2122/1 k.ú. Jaktař ve vlastnictví Statutárního města Opavy (zveřejněno č. 448/12)


p)
výkup části pozemku parc.č. 2545/10 na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 2045/19-ost.pl. o výměře 124 m2 k.ú. Opava-Předměstí od vlastníka – Sportovní klub JANTAR Opava za cenu 
dle znaleckého posudku 32.450,00 Kč tj. 262,00 Kč/m2

q)
výkup části pozemku parc.č. 2353-ost.pl. dle záborového elaborátu 
o výměře 9 m2 k.ú. Opava-Předměstí od vlastníka Pozemkového fondu ČR za cenu dle znaleckého posudku

r)
výkup části pozemků parc.č. 905/13-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „b“ o výměře 267 m2 a části pozemku parc.č. 905/20 na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „a“ 
o výměře 97 m2, které se slučují do pozemku nově značeného parc.č. 905/45 o výměře 364 m2 k.ú. Malé Hoštice od vlastníků manželů Rudolfa a Jany Fialových za cenu dle znaleckého posudku 185.440,00 Kč 
tj. 509,00 Kč

s)
dodatek č.1 ke Smlouvě o budoucí darovací smlouvě ev.č. 02378/2011/IM ze dne 14.10.2011 uzavřené v souladu s ustanovením § 50a občanského zákonku, v platném znění, mezi následujícími smluvními stranami uzavřený mezi budoucím obdarovaným – Moravskoslezský kraj s e sídlem 
28.října 117, 702 18 Ostrava, zastoupený hejtmanem kraje - 
Ing. Jaroslavem Palasem, IČ: 70890692 a budoucím dárcem - Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem prof.PhDr.Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535

t)
výkup ideální ½ pozemku parc.č. 1403 – ost.pl. o výměře 1001 m2 v katastrálním území Kylešovice z vlastnictví Pozemkového fondu ČR 
za kupní cenu ve výši 203.600,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města
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2. 
 schvaluje

a)
návrh na revokaci usnesení ZSMO č. 489/26 ZM 10 odst.1, písm. o) ze dne 20.4.2010 ( ZSMO schvaluje smlouvu o budoucí směnné smlouvě 
(PID MMOPP008TW9K) uzavřenou mezi panem Luďkem Paverou – na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava zastoupené primátorem Ing. Zbyňkem Stanjurou, 
IČ: 00300535 -  na straně druhé (zveřejněno č. 56/10)

b)
návrh na  prodej  pozemku parc.č. 639/1-orná půda o výměře 2983 m2 
k.ú. Kylešovice  manželům Luďkovi  a Pavlíně Paverovým za cenu 
dle znaleckého posudku 710.000,00 Kč tj. 238,- Kč/m2 s předkupním právem pro Statutární město Opavu (zveřejněno č. 692/11)

c)
návrh na smlouvu o budoucí kupní smlouvě (MMOPP00A9IGL) uzavřenou mezi panem Luďkem Paverou – na straně jedné a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené primátorem 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., IČ: 00300535 – na straně druhé

pro předložení zastupitelstvu města

3.
schvaluje


a)
návrh na revokaci usnesení  ZSMO č. 178/09 ZM 12 odst. 1, psím. t) 
ze dne 27.2.2012 ( ZSMO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 873-trvalý travní porost na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „b“ o výměře 70 m2 a části pozemku parc.č. 874-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“a“ o výměře 166 m2 sloučených 
do nově vzniklého pozemku parc.č. 874/2-zahrada o celkové výměře 
236 m2 k.ú. Malé Hoštice panu Karlu Kopperbergovi za cenu sjednanou dohodou 42.480,00 Kč tj. 200,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č.832/11) -obecní zastupitelstvo doporučuje

b)
návrh na prodej části pozemku parc.č. 873-trvalý travní porost 
na nezapsaném geometrickém plánu značený písm. „b“ o výměře 56 m2 a části pozemku parc.č. 874-zahrada na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“a“ o výměře 167 m2 sloučených do nově vzniklého pozemku parc.č. 874/3-zahrada o celkové výměře 223 m2 k.ú. Malé Hoštice panu Karlu Kopperbergovi za cenu sjednanou dohodou 40.140,00 Kč 
tj. 200,00 Kč/m2 – 10% (zveřejněno č. 1098/11)-obecní zastupitelstvo doporučuje

pro předložení zastupitelstvu města

4.
 schvaluje

a)
návrh na bezúplatný převod pozemků parc.č. 1561-orná půda o výměře 40412 m2, parc.č. 2135/3-orná půda o výměře 6950 m2, parc.č. 2133-orná půda o výměře 772 m2, parc.č. 2135/4-orná půda o výměře 14270 m2 a části pozemků parc.č. 2135/1-orná půda, parc.č. 2135/2-orná půda a parc.č. 2135/6-orná půda k.ú. Jaktař z vlastnictví Pozemkového fondu ČR do vlastnictví Statutárního města Opavy
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b)
návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č. st.2392, zastavěná plocha a nádvoří, stavba LV 1878 zapsané na listu vlastnictví č. 60000 pro katastrální území Kateřinky u Opavy, obec Opava v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrálním pracovištěm Opava s těmito podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II, odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitosti využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat a nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze ji vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu 20-ti let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.
	V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:

a) v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. I, nebo její část na třetí osobu, nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal
      b)	v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II, odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do           katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu.Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
4. Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v článku III, odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost
6.Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II, odst. 2) za rok předcházející
t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tato povinnost nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v odst. 1 tohoto článku.


pro předložení zastupitelstvu města

1346/41 RM 12
bod 3/41
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 26.09.2005 na přípravě cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)


Rada města



schvaluje



dodatek č. 3 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (MMOPP00D79UP) uzavřené mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, obcí Otice, se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce, obcí Branka u Opavy, se sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 71 Branka u Opavy, zastoupenou Bc. Radimem Šnekem, starostou obce a Městem Hradec nad Moravic￭Hradec nad Moravicí, zastoupené Ing. Karlem Hanákem, starostou města pro předložení zastupitelstvu města



1347/41 RM 12
bod 4/41
Darovací smlouva – Rodinný pivovar BERNARD, a s.

Rada města



schvaluje


a)
darovací smlouvu (MMOPP00D7A0O) 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 prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem

b)
přijetí finančního daru od společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s. ve výši 7.155,00 Kč


  c)
rozpočtové opatření č. 2012/114



v příjmech – odbor rozvoje města a strategického plánování




přijetí daru – Rodinný pivovar Bernard 




(6171,2321,00000000,0140,0009131000000)
 + 7.155,00 Kč







ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




drobný hmotný dlouh. majetek




(2219,5137,00000000,0140,0000000000000)
 + 7.155,00 Kč






1348/41 RM 12
bod 5/41
Novela nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě

Rada města



schvaluje


a)
Nařízení č. 5/2012, kterým se mění nařízení č. 4/2011, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě
s účinností od 1. 7. 2012


b)
Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení Statutárního města Opavy číslo 5/2012, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě



1349/41 RM 12
bod 6/41
Smlouva o zajištění školení a ubytování


Rada města



schvaluje



smlouva o zajištění školení a ubytování, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Statutárním městem Ostrava,  se sídlem Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupené Ing. Petrem Kajnarem, primátorem města




1350/41 RM 12
bod 7/41
Výběrová řízení na byty

Rada města



schvaluje


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

byt č.10 velikosti 3+1 na adrese Hrnčířská 7 v Opavě
     1. Božena Selníková, trvale bytem Lidická 3, Opava
     2. Roman Rovňaník, trvale bytem Revoluční 10, Rýmařov
     3. Hana Košárková, trvale bytem Englišova 4, Opava
    
1350/41 RM 12
bod 7/41

byt č.17 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě

      1. Lenka Lojková, trvale bytem Máchova 2, Opava
      2. Zdeňka Chasanova, trvale bytem Ratibořská 57, Opava
      3. Božena Selníková, trvale bytem Lidická 3, Opava
      4. Hana Košárková, trvale bytem Englišova 4, Opava
      5. Roman Rovňaník, trvale bytem Revoluční 10, Rýmařov
      6. Karolína Mitrášová, Masarykova třída 10, Opava



byt č.9 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 7 v Opavě

1. Karolína Mitrášová, Masarykova třída 10, Opava
2. Zdeňka Chasanova, trvale bytem Ratibořská 57, Opava
3. Hana Košárková, trvale bytem Englišova 4, Opava
4. Edita Kolačná, trvale bytem, Tyršova 41, Opava
      5. Pavel Majer, Závada 31, okr.Opava
      6. Izabela Husárová, Kravale bytem Alšova 15, Opava
      7. Roman Rovňaník, trvale bytem Revoluční 10, Rýmařov
      8. Františka Kubášová, trvale bytem Jaselská 27, Opava
      9. Jan Mikulenka, trvale bytem Olomoucká 23A, Opava
    10. Tamara Weissová, trvale bytem Sadová 73, Opava
    11. Hana Holubková, travale bytem , Černá 14, Opava
    12. Radek Schmidt, trvale bytem Jižní 1369, Přelouč



byt č.7 velikosti 1+1 na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě

1. Karla Balarynová, trvale bytem Slezské náměstí 1, Bílovec
2. Zdeněk Dočkálek, trvale bytem Radkov 58, Opava
3. Martin Krivák, trvale bytem 1. Mája 2056, Snina, Opava
4. Petr Pecůch, trvale bytem Masarykova třída 14, Opava
5. Ladislav Juhasz, České školy 11, Chvalíkovice
6. Rico Stratil, Žimrovice , Hradecká 198
      7. Františka Kubášová, Jaselská 27, Opava
      8. Pavel Majer, Závada 31, okr.Opava
      9. Tamara Weissová, trvale bytem Sadová 73, Opava



byt č.16 velikosti 0+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě

1. Ladislav Juhasz, České školy 11, Chvalíkovice
      2. Martin Krivák, trvale bytem 1. Mája 2056, Snina
      3. Rico Stratil, Žimrovice , Hradecká 198
      4. Tamara Weissová, trvale bytem Sadová 73, Opava
      5. Jan Mikulenka, trvale bytem Olomoucká 23A, Opava
      7. Tomáš Prokeš, trvale bytem Hobzíkova 27, Opava


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








1351/41 RM 12
bod 8/41
Smlouva o dílo – Mobilní průvodce Opavou

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP009QM7E, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a LifeWeb Interactive s.r.o. se sídlem Mlýnská 326/13, 602 00 Brno,  IČ 28304951, zastoupenou Václavem Hodkem, jednatelem




1352/41 RM 12
bod 9/41
Smlouva o dílo – Fotografická kniha o Opavě

Rada města



nepřijala usnesení


k materiálu „Smlouva o dílo – Fotografická kniha o Opavě“



1353/41 RM 12
bod 10/41
KPB – žádost o odpis pohledávky

Rada města



schvaluje



Knihovně Petra Bezruče, p.o. odepsání pohledávky ve výši 3.032,00 Kč, která je na základě výkonu rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení č. 159 EX 00004/12-011 neproveditelná



1354/41 RM 12
bod 11/41
Seniorcentrum Opava – Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 3 ke Zřizovací listině příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava pro předložení zastupitelstvu města







1355/41 RM 12
bod 12/41
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu“ (dohoda o provedení záchranného archeologického výzkumu 
č. 42/2012/PŘI) 


1356/41 RM 12
bod 13/41
Smlouvy o půjčce a o poskytování účelového příspěvku k  předfinancování projektů pro Základní školu a Mateřskou školu Opava-Komárov – příspěvková organizace a Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP0083USP), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným  
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou  
a Mateřskou školou Opava-Komárov – příspěvková organizace se sídlem 
U Školy 1, 747 70 Opava-Komárov, IČ 70999163, zastoupenou 
Mgr. Tomášem Weichtem, ředitelem školy 


b)
smlouvu, (MMOPP0083URU), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným  
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Střediskem volného času, Opava, příspěvková organizace se sídlem Jaselská 227/4, 746 01 Opava, IČ 72071397, zastoupeným Jaroslavou Polákovou, ředitelkou příspěvkové organizace 


pro předložení zastupitelstvu města


1357/41 RM 12
bod 14/41
Udělení výjimek z OZV č. 2/2011

Rada města


1.
uděluje


a)
výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností FK Kylešovice a LG Sport baru s.r.o. v rámci realizace charitativní akce v termínu 30.06.2012 do 23:00 hodin na fotbalovém hřišti v Opavě - Kylešovicích


b)
výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Střední průmyslové škole stavební Opava, p.o. v rámci akce „Letní absolventská párty“ v termínu 22.06.2012 do 23:00 hodin v areálu 
U Chovatelů v Opavě – Kylešovicích

1357/41 RM 12
bod 14/41
2.
odročuje


projednání výjimky z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Martinu Žižlavskému v rámci realizace městské akce Opavské kulturní léto 



1358/41 RM 12
bod 15/41
Hospodaření obchodní společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o.

Rada města



bere na vědomí



informaci o hospodaření obchodní společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. 
pro předložení zastupitelstvu města 



1359/41 RM 12
bod 16/41
Stav a vývoj lesního majetku příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města



bere na vědomí



stav a vývoj lesního majetku příspěvkové organizace Městské lesy Opava pro předložení zastupitelstvu města 



1360/41 RM 12
bod 17/41
Smlouva o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji

Rada města


1.
schvaluje


a)
závazek statutárního města Opavy podílet se s Moravskoslezským krajem dle smluvně sjednaných podmínek na podpoře vybraných sociálních služeb (dle stanovených priorit SMO) v Moravskoslezském kraji v letech 
2015 – 2016 do maximální výše 15.000.000,00 Kč


b)
návrh smlouvy o podpoře sociálních služeb v Moravskoslezském kraji mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Ing. Jaroslavem Palasem, hejtmanem kraje, s tím, že součet procentních podílů SMO bude v max. celkové částce 7.500.000,00 Kč/rok

2.
ukládá


odboru finančnímu a rozpočtovému zahrnout do rozpočtového výhledu roku 2015 částku v max. celkové výši 7.500.000,00 Kč a do rozpočtového výhledu roku 2016 částku v max. celkové výši 7.500.000,00 Kč


  pro předložení zastupitelstvu města

1361/41 RM 12
bod 18/41
Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

Rada města



schvaluje



systém možnosti získání dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2013, včetně příloh:  Harmonogram na rok 2013, Výzva, Zásady pro poskytování účelových dotací, Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách 
a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Pravidla 
pro monitoring poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci 
z rozpočtu statutárního města Opavy, Zápis z monitoringu poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu SMO, Žádost o poskytnutí účelové dotace, Rozpočet projektu, Personální zajištění projektu, Hodnotící kritéria pro posuzování žádosti, Stanovisko manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Zásady užití loga  pro předložení zastupitelstvu města




1362/41 RM 12
bod 19/41
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

Rada města



schvaluje


a)
finanční dotaci sdružení OPEN HOUSE, se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, IČ: 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, ve výši 40.000,00 Kč na provozní a mzdové náklady v souvislosti s poskytováním sociální služby terénní programy

   b)
Rozpočtové opatření č. 2012/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




OPEN HOUSE – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000167000000)
 + 40.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2012




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 40.000,00 Kč

  pro předložení zastupitelstvu města









1363/41 RM 12
bod 20/41
Rámcová smlouva – zajištění ubytovacích a stravovacích služeb pro potřeby projektu „Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro SMO“

Rada města



schvaluje



rámcovou smlouvu (MMOPP00C13J1) mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a společností s ručením omezeným HOTEL KAMZÍK, Kalvodova 121/23, 602 00 Brno – Pisárky, IČ 29288410, zastoupenou Milanem Vitulou, jednatelem společnosti




1364/41 RM 12
bod 21/41
Záměr pronájmu


Rada města



schvaluje 


a)
záměr pronájmu nebytového prostoru označeného číslem místnosti 6 
a názvem Drobný prodej o výměře 5,77 m2, nacházejícího se v I. NP 
v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, postavené na pozemku parc.č. 271/3, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Opava – Předměstí (budova veřejného WC na ulici Krnovská v Opavě)


b)
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Město, místnost č. 1098 – obchod o výměře 
30,72 m2, místnost č. 1099 – sklad obchodu o výměře 8,55 m2 (obchod umístěný v budově zimního stadionu)


c)
záměr pronájmu nebytového prostoru umístěného v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Město, místnost č. 1097 – brusírna o výměře
 8,11 m2 (brusírna umístěná v budově zimního stadionu)


d)
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Město, místnost č. 1030 – bufet o výměře 5,84 m2, místnost č. 1031 – sklad o výměře 6,19 m2 – celkem 12,03 m2 (stánek 
pro prodej občerstvení v budově zimního stadionu)


e)
záměr pronájmu nebytového prostoru umístěného v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Město, místnost č. 1136 – sklad pro občerstvení 
o výměře 6,55 m2 (sklad pro občerstvení v budově zimního stadionu)






1364/41 RM 12
bod 21/41
f)
záměr pronájmu nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, umístěných v 1. NP – místnost č. 1075 – hlavní uzávěr plynu 
o výměře 0,99 m2, v 2. NP – místnost č. 2043 – šatna personálu o výměře 14,38 m2, místnost č. 2044 – šatna personálu o výměře 8,55 m2 , nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če, jiná stavba, 
na pozemku parc. č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, umístěných v 1. NP – místnost č. 1041 – WC muži o výměře 14,00 m2, 
nebytových prostor umístěné v budově č.p. 413, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku parc. č. 5/2, zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Město, umístěných v 1. PP - místnost č. 31 – pivní sklad o výměře 40,62 m2, místnost č. 32 – sklad o výměře 4,81 m2, místnost č. 33 – chodba o výměře 12,00 m2, místnost č. 34 – sklad o výměře 9,18 m2, místnost č. 35 – chodbička o výměře 2,39 m2, místnost č. 36 – sklad 
o výměře 6,93 m2, místnost č. 37 – sklad o výměře 10,99 m2, místnost č. 38 – sklad o výměře 3,77 m2, místnost č. 39 – chodbička o výměře 2,94 m2, místnost č. 40 – výtah o výměře 1,09 m2, místnost č. 41 - chodba o výměře 15,63 m2, v 1. NP – místnost č. 1042 – vestibul o výměře 15,43 m2, místnost č. 1043 – chodba o výměře 9,80 m2, místnost č. 1044 – WC ženy o výměře 4,45 m2, místnost č. 1045 – WC muži o výměře 3,06 m2, místnost č. 1047 – pivnice o výměře 64,12 m2, místnost č. 1048 – restaurace o výměře 27,43 m2, místnost č. 1048b – restaurace o výměře 79,80 m2, místnost č. 1049 – chodba o výměře 17,99 m2, místnost č. 1050 – chodba o výměře 17,55 m2, místnost č. 1051 – sklad o výměře 1,56 m2, místnost č. 1052 – sklad 
o výměře 4,11 m2, místnost č. 1053 – chodba o výměře 9,23 m2, místnost 
č. 1054 – kuchyň o výměře 13,96 m2, místnost č. 1055 – kuchyň o výměře 19,93 m2, místnost č. 1056 – kuchyň o výměře 5,40 m2, místnost č. 1058 – sklad o výměře 2,66 m2, místnost č. 1059 – výtah o výměře 1,08 m2, místnost č. 1060 – sklad o výměře 5,98 m2, místnost č. 1061 – mrazící box 
o výměře 3,45 m2, místnost č. 1062 – sklad o výměře 3,73 m2, v 2 NP – místnost č. 2031 – sklad o výměře 3,14 m2, místnost č. 2032 – kuchyň 
o výměře 16,94 m2, místnost č. 2033 – sklad o výměře 4,97 m2, místnost č. 2034 – výtah o výměře 1,09 m2, místnost č. 2035 – sklad o výměře 2,22 m2, místnost č. 2036 – chodba o výměře 5,76 m2, místnost č. 2043 – šatna personálu o výměře 14,38 m2, místnost č. 2044 – šatna personálu o výměře 8,55 m2.  (restaurace v budově zimního stadionu)




1365/41 RM 12
bod 22/41
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Spolupráce při zajištění pojištění Statutárního města Opavy a dalších subjektů“
-  výsledek zadávacího řízení


Rada města


1.
rozhodla



v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče společnosti SATUM CZECH s.r.o.,  se sídlem  Porážkova 20, 746 01 Opava, IČ 25373951, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější 

1365/41 RM 12
bod 22/41
2.
schvaluje


výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst.3  v tomto pořadí:
1.  SATUM CZECH s.r.o., Porážkova 1424/20, 702 00 Ostrava – Moravská
     Ostrava, IČ 25373951
2. MARSH s.r.o., Sokolovská třída 23, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, 
    IČ 45306541
3. IMG a.s., Kvestorská 287/2, 140 00 Praha 4, IČ 63080419
4. Maxbrokers s.r.o., Pelclova 2500/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
    IČ 27845669
5. K + K Broker spol. s.r.o., Masarykovo nám. 2, 697 01 Kyjov, IČ 60701021



1366/41 RM 12
bod 23/41
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji


Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 ke Smlouvě o umístění technického zařízení na sběr a další zpracovávání dat pro cestovní pasy se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji (MMOPP009AM2V) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, se sídlem Růžová 6, č.p. 943, 110 00 Praha 1, IČ 00001279, zastoupenou Ing. Richardem Bulíčkem, generálním ředitelem    



1367/41 RM 12
bod 24/41
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 



finanční dotaci Junáku – svazu skautů a skautek ČR, okresu Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810980, na provoz Junáka v roce 2012, ve výši 50.000,00 Kč


2.
neschvaluje 



finanční dotaci sdružení DŹIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava, IČ 26571463, na mzdové prostředky pro  terénního pracovníka, ve výši 138.120,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


3.
schvaluje


a)
změnu v grantu, č. projektu 004/2.2./2012, u Jindřicha Böhma bytem 
Na Tylovách 574, 747 41 Hradec nad Moravicí spočívající ve změně termínu konání akce

1367/41 RM 12
bod 24/41
b)
změnu v grantu, č. projektu 036/1.1.2012, u Basketu Opava se sídlem Palackého 6, 747 06 Opava, IČ 22870733, zastoupeného Michalem Štěrbou spočívající ve změně počtu uskutečněných turnajů




1368/41 RM 12
bod 25/41
Schválení smluv

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu MMOPP00CXKMR, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Okresním výborem Sdružení zdravotně postižených v ČR se sídlem Liptovská 21, 747 06 Opava 6, IČ 47813423, zastoupeným Mgr. Hanou Bambuškovou, předsedkyní, na pořádání kuželkářského turnaje zdravotně postižených, ve výši 5.000,00 Kč


b)
smlouvu MMOPP00CXKNM, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizací ONKO ISIS OPAVA se sídlem Rolnická 29, 747 05 Opava 5, IČ 68177755, zastoupeným Marií Laníkovou, předsedkyní, na provoz kanceláře v Seniorcentru Opava, ve výši 15.000,00 Kč


c)
smlouvu MMOPP00CXKOH, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Československou obcí legionářskou, o.s., se sídlem Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2 IČ 45247455, zastoupenou MUDr. Pavlem Budínským, předsedou, na náklady související s provozem Československé obce legionářské Moravskoslezského kraje se sídlem v Opavě, ve výši 4.000,00 Kč 


d)
smlouvu MMOPP00CXKPC, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem, na  obnovu zařízení laparoskopických věži, ve výši 3.000.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

  da)
Rozpočtové opatření č. 2012/XXX/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Slezská nemocnice Opava – neinvestiční dotace




(3522,5339,00000000,0020,0000402000000)
- 3.000.000,00 Kč



Slezská nemocnice Opava – investiční dotace




(3522,6359,00000000,0020,0000402000000)
+ 3.000.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu






1368/41 RM 12
bod 25/41
e)
Rozpočtové opatření č. 2012/115



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 24.000,00 Kč








dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 24.000,00 Kč








dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 24.000,00 Kč








Sdružení zdravotně postižených




(4359,5222,00000000,0020,0000162000000)
+ 5.000,00 Kč








Svaz postižených civil.chorobami ONKO ISIS




(4319,5222,00000000,0020,0000106000000)
+ 15.000,00 Kč








Československá obec legionářská




(3900,5222,00000000,0020,0000435000000)
+ 4.000,00 Kč


1369/41 RM 12
bod 26/41
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2012/116



ve výdajích – odbor vnitřních věcí




náhrady ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem




(4193,5422,00000000,0090,0000000000000)
+ 9.375,00 Kč








- finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 9.375,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2012/117



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034070,0020,0000000000038)
+ 200.000,00 Kč







Ve výdajích – kancelář primátora	




Opavská kulturní organizace




účelový příspěvek na realizaci projektu „Dům umění v Opavě“ v rámci programu Kulturní aktivity




(3319,5336,00034070,0121,0001002000038)
+ 200.000,00 Kč
1369/41 RM 12
c)
Rozpočtové opatření č. 2012/118



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Kylešovice – fotbalové hřiště – kontejnerová WC




(RM 1312/40 RM 12  z 28/5)




(3412,6121,00000120,0220,0007657000000)
   + 1.619.030,40 Kč








- Finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
-  1.619.030,40 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2012/119



v příjmech – ostatní neinvestiční přijaté transfery 




ze státního rozpočtu




(0000,4116,32133123,0020,0000000000026)
+ 41.885,22 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000026)
+ 237.349,58 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Opava - Komárov




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




projekt „ Počítačem podporovaná výuka“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000026)
+ 41.885,22 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000026)
+ 237.349,58 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2012/120



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00014009,0020,0002548000000)
+ 159.120,00 Kč



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,00014903,0020,0002548000000)
+ 4.196.649,00 Kč



výdaje na projekt „ Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby“ byly realizovány v r. 2010 a 2011








ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 4 355.769,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2012/121



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 254.841.00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtl. 2011




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 179.856,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 74.985,00 Kč
1369/41 RM 12
g)
Rozpočtové opatření č. 2012/122



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. HKR




Soutěž o cenu primátora Opavy - rezerva




(6409,5901,00000000,0193,0002519000000)
- 100.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Milostovice




JSDH




(5512,5134,00000000,0870,0002530000000)
+ 20.000,00 Kč



(5512,5137,00000000,0870,0002530000000)
+ 25.000,00 Kč



(5512,5169,00000000,0870,0002530000000)
+ 5.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Vávrovice




JSDH




(5512,5134,00000000,0840,0002530000000)
+ 29.056,80 Kč



(5512,5139,00000000,0840,0002530000000)
+ 943,20 Kč







ve výdajích – MČ Komárov




JSDH




(5512,5137,00000000,0800,0002530000000)
+ 20.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2012/123



ve výdajích – odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti - projekt „Město Opava-procesní analýza, projektové řízení, komunikace“




konzultační, poradenské a právní služby 




(6171,5166,00000000,0210,0002472000000)
+ 668.100,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 668.100,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2012/124



ve výdajích – odbor životního prostředí




Environmentálně šetrný provoz MMO – nespecifikované rezervy




(3792,5901,00000000,0130,0002476000000)
+ 242.820,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 242.820,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2012/125



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




rezerva - publicita




(6409,5137,00000000,0140,0000000000000)
- 12.000,00 Kč








pamětní deska „Rekonstrukce kulturního domu Na Rybníčku“




(3429,5137,00000000,0140,0000000000000)
+ 12.000,00 Kč
1369/41 RM 12
k)
Rozpočtové opatření č. 2012/126



ve výdajích – odbor majetku města




neplánované platby - rezerva




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
- 59.026,00 Kč








odvodňovací žlaby pod Myší dírou




(2212,6121,00000000,0050,0001029000000)
+ 21.718,00 Kč



výměna vadného čerpadla - SFC




(3412,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 37.308,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2012/127



ve výdajích – odbor školství




akce odboru




nákup ostatních služeb




(3119,5169,00000000,0030,0002504000000)
- 6.000,00 Kč








poskyt.neinv.příspěvky a náhrady




(3113,5192,00000000,0030,0001002000000)
+ 6.000,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2012/128



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,000000120,0020,0002996000000)
- 60.000,00 Kč







ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického
plánování




energetický audit-ZŠ Englišova




(3113,6121,00000120,0140,0007755000000)
+ 60.000,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2012/129



v příjmech – odbor majetku




příjmy z prodeje majetku – prodej části Dukelských kasáren




(3613,3112,00000000,0051,0009244000000)
 + 7.500.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku




Dukelské kasárny




(3613,5171,00000000,0051,0001069000000)
+ 4.500.000,00 Kč








Opravy SFC (střešní plášť, běžné opravy)




(3412,5171,0000000,0050,0000000000000)
+ 334.000,00 Kč








Stará silnice – odvodnění




(2212,6121,00000000,0050,0001029000000)
+ 105.000,00 Kč








Věcná břemena kanalizace Malé Hoštice kolky




(3639,5362,00000000,0052,0000000000000)
+ 230.000,00 Kč





1369/41 RM 12


Výkupy pozemků (Šmach)




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
+ 50.000,00 Kč








Tělocvična Krnovská – oprava vod.přípojky




(3412,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 80.000,00 Kč








Správa majetku nebyty – oprava Horní náměstí 62




(3613,5171,00000000,0051,0001035000000)
+ 639.000,00 Kč








Areál lukostřelců – oprava bez.stěny




(3412,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 36.000,00 Kč








Správa majetku nebyty – PD garáže a sklady




(3613,6121,00000000,0051,0001035000000)
+ 100.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Malé Hoštice




Oprava kanalizace 




(2321,5171,00000000,0810,0000000000000)
+ 207.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 1.219.000,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2012/130



ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Šrámkova




neinvestiční příspěvek 




(3113,5331,00000000,0030,0001000000032)
+ 56.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 56.000,00 Kč



1370/41 RM 12
bod 27/41
Rekonstrukce sociálního zařízení Základní školy a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní školy a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4 rekonstrukci sociálního zařízení v hodnotě 2.342.370,00 Kč vč. DPH




1371/41 RM 12
bod 28/41
Návrh programu 12. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 25. 6. 2012

Rada města



bere na vědomí



upravený návrh  programu 12. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 25. 6. 2012



1372/41 RM 12
bod 29/41
Účelový dar pro Opavskou kulturní organizaci, příspěvkovou organizace


Rada města



schvaluje



přijetí účelového daru firmy Breda & Weinstein, a.s. ve výši 10.000,00 Kč 
pro účely realizace výstavy a katalogu k výstavě „Předměty vyprávějí“ (expozice Cesta města) Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace 




1373/41 RM 12
bod 30/41
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, (MMOPP00C4OQW) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Lenkou Vitáskovou, bytem Přemyslovců 66, 747 07 Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 674/2 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Rodinný domek na pozemcích parc.č. 510/36, 505/3 v k. ú. Vávrovice“ 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, (MMOPP00C4OFF) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Pavlem Staníčkem bytem Joy Adamsonové 3, 746 01 Opava a JUDr. Hanou Staníčkovou bytem Liptovská 15, 747 06 Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 3014/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Stavební úpravy bytu č. 5 a části společenských prostor bytového domu č. pop. 1133 Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OH5) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností HASTA-IMPEX, s.r.o. se sídlem Ratibořská 34, 747 05 Opava, Kateřinky, IČ 26869985, jednající Ing. Petrem Kadlecem pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 3074 v k.ú. Jaktař, podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2084/4 v k.ú. Opava – Předměstí, podzemního vedení  plynovodní přípojky do pozemku 2084/5 v k.ú. Opava – Předměstí a podzemního vedení jednotné kanalizace do pozemků parc.č. 116/1, 26 a 27/1 v k.ú. Palhanec  pro stavbu: "Obchodní a skladovací areál HASTA Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


d)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OJV) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mgr. Vladěnou Hrbáčovou bytem Joži Davida 46, 747 06 Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky dešťové a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 1854 v k.ú. Kylešovice a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 1854 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Novostavba rodinného domu na parc.č. 1855/1 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OLL) 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 podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 390 a 391 v k.ú. Jaktař 
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, U Pevnůstky, rozšíření kNN“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH


f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OP1) 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. 225/1 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: "Malé Hoštice, Kmochova, stavebník Přikryl, přípojka kNN, č. stavby IP-12-80011407“ jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH
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g)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C4P87) 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 Monikou Kubicovou bytem Přerovecká 79, 
747 95 Opava, Kateřinky, pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemku parc.č. 899/18 v k.ú. Suché Lazce 
pro zrealizovanou stavbu: "Plynovodní přípojka pro rodinný dům 
č.p. 110 Opava – Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

h) 
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni OP/19/e/2012/Kav, (MMOPP00A8V5Y) mezi Moravskoslezským krajem 
se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací 
se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, jednající Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace a společností AREASPORT, s.r.o. 
se sídlem Bílovecká 180, 747 06 Opava, Kylešovice, IČ 25821661, jednající Ladislavem Fuchsíkem, 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 přeložky vodovodu DN 40 v pozemku parc.č. 2564/2 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat“ jako její stavební objekt „C 353 – přeložka vodovodu DN 40 v km 1,763“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1500,00 Kč + DPH

i)
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, (MMOPP00A8V8J) mezi Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692 zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, jednající Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace a společností České Radiokomunikace a.s. se sídlem
U Nákladového nádraží 4, 130 00 Praha 3, IČ 24738875, zastoupenou Ing. Liborem Kubištou, CSc. a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění přeložky optického kabelu telekomunikačního vedení Českých Radiokomunikací v pozemku parc.č. 2155/2 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu: "Přeložka silnice II/461 v Opavě – jižní obchvat“ jako její stavební objekt „C 465 – přeložka sdělovacího vedení českých radiokomunikací“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH

j) 
nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OMG) mezi  Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, Moravská Ostrava, 
IČ 70890021, zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění vedení veřejného osvětlení 
do pozemku parc.č. 930/4 v k.ú. Malé Hoštice a parc.č. 3050/1, 2880/122, 2888/4, 2880/1 v k.ú. Opava - Předměstí  pro stavbu: "Osvětlení cesty pro pěší: lávka – most ČD“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši  sazby za 1 m2 rovnajícího se součinu nájemného a koeficientu 5 a za jednorázovou náhradu nájemného ve výši 575,00 Kč/rok dle Ceníku služeb a výkonů Povodí Odry, státního podniku 

1374/41 RM 12
bod 31/41
Smlouva o dílo s VZS Rychtář s.r.o.

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o dílo, (MMOPP00C4OI0) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností VZS Rychtář s.r.o. se sídlem Březová 121, 747 44 Opava, IČ 25840428, jednající Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem pro realizaci stavby „Odvodnění části komunikace na ulici Stará silnice“ za cenu nejvýše přípustnou 170.943,11 Kč bez DPH (205.132,00 Kč vč. DPH)  


  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/131



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku 




neplánované platby komunální rozvoj – opravy a udržování 




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000) 
 - 100.132,00 Kč 








neplánované platby silnice – budovy, haly a stavby 





(2212,6121,00000000,0050,0001029000000) 
+ 100.132,00 Kč 



1375/41 RM 12
bod 32/41
Nařízení č. 6/2012, kterým se stanoví maximální cena za přiložení 
a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla

Rada města



schvaluje



Nařízení č. 6/2012, kterým se stanoví maximální cena za přiložení 
a odstranění technických prostředků k zabránění odjezdu vozidla s účinností od  1. 7. 2012




1376/41 RM 12
bod 33/41
Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2012

Rada města



schvaluje


a)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Englišova 82 -  příspěvková organizace na rok 2012

b)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice na rok 2012

1377/41 RM 12
bod 34/41
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje



prodloužení nájemního vztahu k bytu č.5 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 4 v Opavě Slezské nemocnici v Opavě příspěvkové organizaci 
se sídlem v Opavě, Olomoucká 86  na dobu určitou 1 roku tj. do 30.6.2013


1378/41 RM 12
bod 35/41
Dodatek č. 3 smlouvy o poskytnutí a údržbě software

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 3 Smlouvy o poskytnutí a údržbě software ze dne 29.11.2004 (MMOPP00B1RG9), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  
Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 
Flux, spol. s r.o., Musílkova 167/13, 150 00 Praha 5, IČ:16979613, DIČ:CZ16979613, zastoupené Ing. Zuzanou Kolářovou, CSc., prokuristkou 
ve výši 14041,00 Kč/čtvrtletí  



1379/41 RM 12
bod 36/41
Přepracování projektové dokumentace – revokace usnesení

Rada města



odročuje 


projednání materiálu „Přepracování projektové dokumentace – revokace usnesení“


1380/41 RM 12
bod 37/41
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Zlatníky – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy

Katastrální území Zlatníky u Opavy:  
	TEMPO, obch.družstvo, Horní nám. 104/1, Opava-Město - parc.č. 61/1

 2.   Oldřiška Vladařová, Pod Háj 59/17, Opava - Zlatníky - parc. č. st. 82
1380/41 RM 12
bod 37/41
b)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Vlaštovičky + Jarkovice – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy
Katastrální území Jarkovice:   
	Vlastimil Morbitzer, Českého Odboje 80/9, Opava-Vlaštov.-parc.č. 52/2  

      Hana Morbitzerová, Českého Odboje 80/9, Opava - Vlaštovičky  


c)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Suché Lazce + Komárov – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy
Katastrální území Suché Lazce:  
	TEMPO, obch.družstvo, Horní nám. 104/1, Opava-Město - parc.č. 634

Okresní stavební bytové družstvo, Vrchní 939/27, Opava - parc.č. 631
Pavlína Piková, Jičínská 4/9, Opava - Suché Lazce - parc.č. 620 
Petr Steyer, Jičínská 105/7, Opava - Suché Lazce - parc.č. 618
Pavla Chalupová, Na Pískovně 183/2, Opava - Suché Lazce - p.č. 614
Veronika Žůrková, Na Pískovně 244/1, Opava - Suché Lazce - p.č. 601
Antonín Pchálek,  Májová 243/6, Opava - Suché Lazce - parc.č. 604/1
Daniel Stibor, Májová 242/8, Opava - Suché Lazce - parc.č. 606/1
Sylva Bellová, Májová 241/10, Opava - Suché Lazce - parc.č. 608/1
      Michaela Bellová, Májová 241/10, Opava - Suché Lazce  
	David Vavrečka, Májová 240/12, Opava - Suché Lazce - parc.č. 610/1  

Marie Jedličková, Májová 239/14, Opava - Suché Lazce - parc.č. 612 
Petra Šimková, Střední 229/28, Opava - Suché Lazce - parc.č. 582  
      Lubomír Šimek, Velešice 2, Hoštka  
	Václav Ulman, Střední 175/23, Opava - Suché Lazce - parc.č. 560     

      Zdeňka Ulmanová, Střední 175/23, Opava - Suché Lazce  
	Lenka Beinhauerová, České Školy 75/3, Chvalíkovice - parc.č. 554 

Kamil Illík, Sedlická 216/22, Opava - Suché Lazce - parc.č. 550 
Antonín Krejčí, Sedlická 187/18, Opava - Suché Lazce - parc.č. 546  
Vlastík Orieščík, Sedlická 156/16, Opava - Suché Lazce - parc.č. 543 
      Anna Orieščíková, Sedlická 156/16, Opava - Suché Lazce  
	Arnošt Šubert, Sedlická 146/1, Opava - Suché Lazce - parc.č. 469/1 

Miloslav Kostřiba, Střední 214/27, Opava - Suché Lazce - parc.č. 571 
Josef Doboš, Střední 151/14, Opava - Suché Lazce - parc.č. 536 
      Ing. Miroslava Dobošová, Střední 151/14, Opava - Suché Lazce  
	Olga Závěšická, Střední 180/11, Opava - Suché Lazce - parc.č. 496 

      David Závěšický, Střední 180/11, Opava - Suché Lazce  
	Jana Kostřibová, Střední 200/9, Opava - Suché Lazce - parc.č. 499/1 

Radomír Birklen, Střední 1/7, Opava - Suché Lazce - parc.č. 501 
      Marie Birklenová, Svobody 445, Horní Benešov
	Milan Zezulka, Na Štěpnici 290/4, Opava - Suché Lazce - parc.č. 438/1  

      Marie Zezulková, Na Štěpnici 290/4, Opava - Suché Lazce 
	Václav Šumbera, Na Štěpnici 74/9, Opava - Suché Lazce - parc.č. 421  

      Jaromíra Šumberová, Na Štěpnici 74/9, Opava - Suché Lazce   
      Jana Židková, Na Štěpnici 74/9, Opava - Suché Lazce   
	Josef Hrabina, Na Štěpnici 262/2, Opava - Suché Lazce - parc.č. 427/1 

      Mgr. Lucie Schmidt, Na Štěpnici 262/2, Opava - Suché Lazce 
	Ladislav Žídek, Na Štěpnici 72/5, Opava - Suché Lazce - parc.č. 416  

      Jarmila Žídková, Na Štěpnici 72/5, Opava - Suché Lazce 
	Zdeněk Sehnalík, Karla Pokorného 1408/12, Ostrava - parc.č. 62/2 


1380/41 RM 12
bod 37/41
d)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Odkanalizování městských částí Opavy – Komárov a Suché Lazce“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy
Katastrální území Komárov u Opavy:  
	TEMPO, obch.družstvo, Horní nám. 104/1, Opava -Město - parc.č. 147


Katastrální území Suché Lazce:  
	Karel Klimas, Hobzíkova 2010/13, Opava - Předměstí - parc.č. 215/1

       Anna Klimasová, Hobzíkova 2010/13, Opava - Předměstí


e)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce 
„Podvihov + Komárovské Chaloupky – splašková kanalizace“ s tím, 
že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy 
 Katastrální území Podvihov:   
	TEMPO, obch.družstvo, Horní nám. 104/1, Opava - Město - parc.č. 7/3 




1381/41 RM 12
bod 38/41
Zjednodušené podlimitní řízení s názvem „Poskytování veterinárních služeb“  –  smlouva  


Rada města



nepřijala usnesení 


k materiálu „Zjednodušené podlimitní řízení s názvem Poskytování veterinárních služeb  –  smlouva“  




1382/41 RM 12
bod 39/41
Mandátní smlouva na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky zadané v otevřeném řízení s názvem „Statutární město Opava, MČ Podvihov – cisternová automobilová stříkačka“

Rada města



schvaluje



uzavření mandátní smlouvy MMOPP005Q3E0 na komplexní organizační       a věcné zajištění realizace otevřeného řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem „Statutární město Opava, MČ Podvihov – cisternová automobilová stříkačka“, v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění se společností: S – Invest CZ s. r.o.se sídlem: Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, zastoupenou 
Ing. Eliškou Kudělkovou, jednatelkou společnosti, IČ: 25526171
za cenu nejvýše přípustnou: 110.000,00 Kč bez DPH 
                                              132.000,00 Kč včetně DPH

1383/41 RM 12
bod 40/41
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem „Vybavení kuchyní – Dům umění, Kulturní dům Na Rybníčku“ – výsledek zadávacího řízení

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: 
HRASPO spol. s r.o., Krejčího 40a, 627 00 Brno, IČ 25323610


2.
schvaluje

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

	MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava, IČ 48397555
	LAKAR GAMA s.r.o., Skalky 1231/21, 741 01 Nový Jičín, 
IČ 26782286

HOSPIMED, spol. s r.o., Malešická 2251/51, 130 00 Praha, IČ 00676853

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 MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava, 
IČ: 48397555, jehož nabídka byla nabídkou ekonomicky nevýhodnější



1384/41 RM 12
bod 41/41
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  s názvem „Rekonstrukce ul. Boženy Němcové“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města


1.
rozhodla 



v souladu s ustanovením § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,  o vyloučení tohoto uchazeče:
1. Pražské silniční a vodohospodářské stavby a.s., se sídlem 
Dubečská 3238, 100 00 Praha 10, IČ: 45273910


2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst.3  v tomto pořadí:
1. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha
2. ALPINE Bau CZ s.r.o., Jiráskova 613/13, 757 43 Valašské Meziříčí
3. KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál
4. JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava - Kunčece
5. SWIETELSKY s.r.o., Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína 6
6. COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9


b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha , IČ: 60838744, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější nabídkou

1384/41 RM 12
bod 41/41
c)
smlouvu, MMOPP009TH85, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností, STRABAG a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha , IČ: 60838744, za cenu nejvýše přípustnou 15.229.782,00  Kč bez DPH, doba realizace 175 kalendářních dní




1385/41 RM 12
bod 42/41
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 180/2011/PRI – „Seniorcentrum Opava – Rolnická 9“

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP009TH6F) ke smlouvě o dílo č. 180/2011/PRI (MMOPP009BMJ5) mezi Statutárním městem Opava a společností 
STAFI CZ s.r.o., Pod Bezručovým vrchem, Vrchlického 1194/20, 
794 01 Krnov, IČ: 26867664, DIČ: CZ26867664 v rámci akce „Seniorcentrum Opava – Rolnická 9“   
Cena díla vč. D1 bez DPH:  7.448.875,00 Kč (8.484.893,60 Kč vč. DPH)
Nová cena vč. D2 bez DPH:  7.070.864,00 Kč (8.053.962,00 Kč vč. DPH)
Snížení D2 vč. DPH:  430.931,60 Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2012/132


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


ba)
Seniorcentrum Opava – Rolnická 9




(4357,6121,00000022,0220,0007681000000)
 - 430.931,60 Kč



investice




(6409,6121,00000022,0220,0000000000000)   
+ 430.931,60 Kč




1386/41 RM 12
bod 43/41
Jednací řízení bez uveřejnění na služby s názvem „Zhotovení PD Penzion IV, ul. Hálkova, Opava“ - výsledek zadávacího řízení

Rada města



schvaluje 

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst.3  v tomto pořadí:
1. City Work s.r.o., Na Baště Sv. Jiří 7, 160 00 Praha 6, Hradčany 
2. POINT ARCHITEKTI, Karpatská 2, 811 05 Bratislava
3. Sdružení Michal Schwarz – Lennox architekti sro.


b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče City Work s.r.o., Na Baště Sv. Jiří 7, 160 00 Praha 6, Hradčany, jehož nabídka byla nabídkou ekonomicky nejvýhodnější





1387/41 RM 12
bod 44/41
Kupní smlouva – Škoda Octavia Prima Champion

Rada města



nepřijala usnesení 



k materiálu „Kupní smlouva – Škoda Octavia Prima Champion“ 



1388/41 RM 12
bod 45/41
Nájemní smlouva - OC Slezanka

Rada města



schvaluje



nájemní smlouvu, PID MMOPP00C4K6G, uzavřenou mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako pronajímatelem a spol. BQZ Moravia a.s. se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5, IČ: 26788802, jednající Radimem Bajgarem, členem představenstva - pronájem nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – budovy v části obce Město, č.p. 21, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/3, budovy v části obce Město, č.p. 27, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/2 a na pozemku parc.č. 270, budovy v části obce Město bez čp/če, občanská vybavenost na pozemku parc. č. 265/5, uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město, část obce Město, obec a okres Opava a dále nebytových prostor ve druhém nadzemním podlaží budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, ležící v části obce Město na pozemku parc. č. 265/4 (nad průchodem), nebytových prostor ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 22, stavba občanského vybavení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 260/4, přičemž předmětem nájmu bude polovina těchto nebytových prostor navazující na nebytové prostory nad průchodem, nebytových prostor v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 22, stavba občanského vybavení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 260/4, uvedené nemovitosti jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 116 pro k.ú. Opava-Město, část obce Město, obec a okres Opava 
 












1389/41 RM 12
bod 46/41
Kupní smlouvy - garáž Lidická + pozemky

Rada města



schvaluje


a)
návrh na uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP00C4KEC, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako prodávajícím a Věrou Čechovou, bytem Lidická 1, 746 01 Opava, jako kupujícím - prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy - budova a pozemky v obci Opava, části obce Předměstí – budova bez čp/če-garáž na pozemku parc.č. 402/5, dále pozemek parc. č. 402/5-zast. plocha a nádvoří, o výměře 19 m2 a pozemek parc. č. 402/1-zast. plocha a nádvoří, o výměře 81 m2, přičemž předmětem koupě dle této smlouvy je ideální jedna polovina části tohoto pozemku, oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4642-5009/2012 vyhotoveným spol. Geopa s.r.o., Horní náměstí 55, 746 01 Opava, IČ: 60322179 dne 24.01.2012 a označené novým parc. č. 402/6 – ostatní plocha, o výměře 33 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na listu vlastnictví č. 3618 vedeném pro katastrální území Opava – Předměstí, obec a okres Opava, za celkovou kupní cenu 108.250,- Kč pro předložení zastupitelstvu města  


b)
návrh na uzavření kupní smlouvy, PID MMOPP00C4KF7, mezi Statutárním městem Opavou, Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zast. 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, jako prodávajícím a Zdeňkou Sedláčkovou, bytem Lidická 1, 746 01 Opava, jako kupujícím - prodej nemovitosti ve vlastnictví Statutárního města Opavy - pozemek v obci Opava, části obce Předměstí – pozemek parc. č. 402/1-zast. plocha a nádvoří, o výměře 81 m2, přičemž předmětem koupě dle této smlouvy je ideální jedna polovina části tohoto pozemku, oddělené dosud nezapsaným geometrickým plánem pro rozdělení pozemku č. 4642-5009/2012 vyhotoveným spol. Geopa s.r.o., Horní náměstí 55, 746 01 Opava, IČ: 60322179 dne 24.01.2012 a označené novým parc. č. 402/6 – ostatní plocha, o výměře 33 m2, vše zapsáno v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na listu vlastnictví č. 3618 vedeném pro katastrální území Opava – Předměstí, obec a okres Opava, za celkovou kupní cenu 8.250,- Kč, pro předložení zastupitelstvu města 


1390/41 RM 12
bod 47/41
KD Rybníček – smlouva o zprostředkování

Rada města



odročuje


projednání materiálu „KD Rybníček – smlouva o zprostředkování“







1391/41 RM 12
bod 49/41
Dodatek č. 1 – Hostalek Werbung

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1, PID MMOPP00C4K7B ke smlouvě č. 1/08/03 ze dne 
06.02. 2004, PID MMOPP006QXZS, uzavřený mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a spol. HOSTALEK-WERBUNG, spol. s r.o. se sídlem Riegrova 175, 560 02 Česká Třebová, IČ: 15028101, jednající Pavlem Klaclem, jednatelem společnosti
 


1392/41 RM 12
bod 50/41
Smlouvy o dílo – Renesa, Grigar

Rada města


1.
rozhodla


a)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče spol. GRIGAR s.r.o., se sídlem U Náhonu 6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější (Horní náměstí 62 – oprava budovy)


b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče spol. RENESA – stavební firma, s.r.o., se sídlem Komárovská 27, 746 01 Opava, IČ: 62305620, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější (Výměna oken Krnovská 71 B)


2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek na akci „Horní náměstí 62 – oprava budovy“ dle § 81, odst.3  v tomto pořadí:
1. GRIGAR s.r.o.
2. DUO STAV s.r.o. 
3. RENOVA OPAVA s.r.o.
4. KOWIT PLUS s r.o.


b)
výsledné pořadí nabídek na akci „Krnovská 71 B – výměna oken“ dle § 81, odst.3  v tomto pořadí:
1. RENESA – stavební firma s.r.o. 
2. Šindler Luděk s.r.o. 
3. Martin Bittner s.r.o.
4. GRIGAR s.r.o.


c)
smlouvu o dílo, PID MMOPP00C7QRA, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností GRIGAR s.r.o., se sídlem U Náhonu 6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, jednající Ing. Kamilem Grygarem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 525.742,00 Kč bez DPH

1392/41 RM 12
bod 50/41
d)
smlouvu o dílo, PID MMOPP00C7R9L, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností RENESA – stavební firma s.r.o., se sídlem Komárovská 27, 746 01 Opava, IČ: 62305620, jednající Robertem Koschatzkým, jednatelem společnosti, 
za cenu nejvýše přípustnou 887.050,46 Kč bez DPH




1393/41 RM 12
bod 51/41
Darovací smlouva – hasičské vozidlo

Rada města



schvaluje



darovací smlouvu (MMOPP002VUPU), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,          746 26 Opava,     IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a SHČMS Sbor dobrovolných hasičů Sádek se sídlem Sádek 23, 747 75 Velké Heraltice, IČ 66739071, zastoupeným Dušanem Gregořicou, starostou SDH




1394/41 RM 12
bod 52/41
Vzor smlouvy o výpůjčce HW, svěření o rozhodování o uzavírání vyjmenovaných smluv


Rada města


1. 
schvaluje



vzor Smlouvy o výpůjčce HW

2.
svěřuje


- v souladu s § 102 odst.3 zák.č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
v platném znění, odboru informatiky Magistrátu města Opavy rozhodování 
o uzavírání těchto smluv týkajících se činnosti odboru informatiky:
-	 smluv o poskytování licence (licenčních smluv)
- 	registračních smluv
-	 smluv o spolupráci
-	 smluv o technické podpoře
-	 smluv o předání dat
-	 smluv o zapůjčení databáze
-	 smluv o poskytnutí software do užívání
-	 smluv o výpůjčce HW

a to za podmínky, že z těchto smluv nebude pro Statutární město Opava vyplývat žádný závazek k peněžitému plnění ve výši přesahující 
30.000,00 Kč/rok včetně DPH


1394/41 RM 12
bod 52/41
3.  
pověřuje


vedoucí odboru informatiky Magistrátu města Opavy k podpisu listin 
v rozsahu dle přiloženého pověření



1395/41 RM 12
bod 53/41
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1. 
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 21.05.2012 
do 04.06.2012


2. 
ukládá



Investiční komisi RMO a Komisi RMO pro výchovu a vzdělávání seznámit se s materiálem o stavu budov školských organizací
Z: předseda Investiční komise RMO
    předseda Komise RMO pro výchovu a vzdělávání
T: do 30. 8. 2012 




1396/41 RM 12
bod 57/41
Smlouva o nájmu nebytových prostor –bankomat ČSOB

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4KLD mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535, zastoupeným    prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Československou obchodní bankou, a.s.  se sídlem           Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, zastoupenou  
Ing. Danielem Rubriciusem, MBA a Mgr. Janem Vlačihou (nebytový prostor 
na adrese Krnovská 71B, Opava)




1397/41 RM 12
bod 59/41
Nařízení odvodu z investičního fondu Seniorcentra Opava, p. o.

Rada města


1.
nařizuje


odvod z investičního fondu Seniorcentra Opava, p. o. dle § 28, odst. 6, zák. 250/2000 Sb. ve výši 2.730.000,00 Kč, v termínu 40 dní po schválení v příslušné RMO




1397/41 RM 12
bod 59/41
2.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2012/133



v příjmech – odbor sociálních věcí




PO Seniorcentrum – nařízený odvod z investičního fondu 




(4351,2122,00000000,0040,0001000000035)
+ 2.730.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




PD Penzion IV. ul. Hálkova




(4357,6121,00000000,0220,0007651000000)
+ 2.730.000,00 Kč



1398/41 RM 12
bod 60/41
Investiční akce – veřejná zakázka



Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP009TH4P) ke smlouvě o dílo č. 26/2012/PRI (MMOPP009THOX) mezi Statutárním městem Opava a společností 
Stavby COMPLET Technologic s.r.o., Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28627156, DIČ: CZ28627156 v rámci akce „ZŠ Englišova“ (zateplení + výměna oken) upravující předmět díla




1399/41 RM 12
bod 61/41
Personální záležitosti

Rada města



jmenuje



s účinností od 1. 7. 2012 p. Ing. Tomáše  Gebauera, bytem 702 00 Ostrava, Preslova 3a, do vedoucího pracovního místa v souladu s organizační strukturou MMO - vedoucí odboru majetku města Magistrátu města Opavy







                       Ing. Pavla Brady   v.r.                                                Daniel Žídek  v.r.
                     1. náměstkyně primátora                                             náměstek primátora


