	2	45. RMO 7. 9. 2016
Anonymizované usnesení
file_0.png


file_1.wmf


Rada
statutárního města Opavy
Anonymizované usnesení

usnesení
ze 45. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 7. 9.  2016


















Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 7. 9. 2016 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
Mgr. Alexandr Burda
Ing. Lukáš Kovařík
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
pí Eliška Kučerová
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Mgr. Tomáš Kubný
Ing. Jana Onderková
Ing. Jiří Elbl
Ing. Ladislava Halfarová
Ing. Martina Věntusová
Ing. Milena Skazíková
Ing. Andrea Štenclová
pí Hana Fraňková
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Monika Pazderová
Ing. arch. Jitka Nešutová
Hosté
p. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek TSO s.r.o.
p. Miroslav Glos – jednatel Hokejového klubu Opava s.r.o.
Ing. Zdeněk Přibyl – zástupce makléřské společnosti SATUM CZECH
Ing.  Jaromír Walaski, MBA -  ředitel MDPO, a.s.
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Majetkové záležitosti 

Rada města

1.
nepřijala usnesení 


ke smlouvě o výpůjčce pozemku (PID MMOPP00FG5FD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jakožto půjčitelem a sportovním klubem HIT Opava, z.s., IČ 47811005, zastoupeným
 Ing. Zdeňkem Mateřankou, předsedou jako vypůjčitelem  jejímž předmětem je  výpůjčka částí pozemků parc.č. 2168/1 - ostatní plocha, parc.č. 2168/5 – ostatní plocha, parc.č. 2168/6 – ostatní plocha a parc.č. 2168/238 – ostatní plocha,  k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


RMO: nepřijala usnesení 

2.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FP5E9) 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a manžely Ing. arch. D. a Mgr. G. W. jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 354 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti 280/2000), za cenu 
ve výši 2.386,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

b)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FP5JK) 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a panem P. D. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 354 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti 278/2000), za cenu ve výši 2.369,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

c)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FP5HU) 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a panem P. K. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 354 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti 312/2000), za cenu ve výši 
2.659,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 
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d)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FP5F4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a Mgr. H. R. jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem části pozemku parc.č. 354 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti 248/2000), za cenu ve výši 2.114,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

e)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FP5IP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a manžely Ing. R. a Ing. I. F. jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 354- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti 312/2000), za cenu ve výši 2.659,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

f)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FP5DE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a JUDr. H. H. jakožto nájemcem, jejímž předmětem
 je pronájem části pozemku parc.č. 354 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti 286/2000), za cenu ve výši 10.446,00 Kč/rok,tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

g)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00FP5GZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a Mgr. N. K. jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem části pozemku parc.č. 354 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k části pozemku odpovídá podílu o velikosti 284/2000), za cenu ve výši 2.420,00 Kč/rok,tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


Hlasování: 9-0-0


3.
schvaluje



nájemní smlouvu (PID MMOPP00FG63U) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a paní 
M. R. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 294/1 - ostatní plocha a parc.č. 294/4 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 6.450,00 Kč/rok,tj. 150,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


Hlasování: 9-0-0
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4.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FOZJ3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a paní A. H. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/121 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FG6OX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a manžely R. a J. Š. jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/382 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FOZLT) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem Z. F. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/233 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FOZKY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a paní J. R. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/80 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FOZES) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a paní J. M. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/168 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FP52X) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a manžely F. a Mgr. I. K. jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/141 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
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g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FG6HW) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem V. P. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/227 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FP09X) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem V. P. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/166 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FP082) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem V. P. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/162 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

j)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FOZHD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem Z. H. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/50 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

k)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FG6LC) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem P. P., DiS. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/197 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 840,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

l)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FG6M7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem P. Š. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/244 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 910,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
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m)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FOZI8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem P. Š. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/262 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 945,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

n)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FG6N2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a paní R. P. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/23 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

o)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FOZFN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem T. D. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/312 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

p)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FOZGI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a paní R. P. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/191 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

q)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FOZMO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a paní K. B. a Mgr. K. S. jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/30 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

r)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FP4WY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a paní A. S. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/84 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
1548/45RM 16
1/45
s)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FP55I) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem J. M. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/132 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

t)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FP54N) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a Mgr. H. K. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/294 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

u)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FP53S) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem J. J. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1692 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

v)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FP512) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a manžely A. a M. P.  jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/215 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

w)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00FG6G1) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a společností DELATIO Duplex s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/464 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 3.600,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


Hlasování: 9-0-0

5.
schvaluje


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 2068 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/51 – ost.plocha 
a podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/52 – ost.plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 



Hlasování: 9-0-0
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6.
schvaluje
-garážiště Otická


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/402 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

7.
schvaluje


záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 1561/9 - zastavěná plocha 
a nádvoří a parc.č. 1561/4 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku 1561/1  - zastavěná plocha a nádvoří, vše Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy



Hlasování o bodu č. 6 - 7: 8-0-0


8.
schvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 445/1 – zahrada, k.ú. Opava 
– Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 8-0-1

9.
neschvaluje


zřízení věcného břemene na části pozemku parc.č. 492/2 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 9-0-0

10.
odročuje


projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 28 – zahrada, k.ú. Opava 
– Město dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 9-0-0
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města




Rada města


1.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FP5F6) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem J. A., manžely J. a H. P., paní M.A. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2683 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2682 – zahrada, parc.č. 2684 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 697.281,00 Kč (cena dle zásad)
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b)
návrh smlouvy o budoucí kupní smlouvě (PID MMOPP00FG64P) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a Ing. P. S. a Ing. T. H. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je budoucí prodej pozemku parc.č. 2530/687 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/573 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/915,  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 590.000,00 Kč, tj.1.145,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)

c)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FG7CE) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a paní K. G. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1453/1 – zahrada a části pozemku parc.č. 1453/3 – zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1453/3, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 358.400,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

d)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FOZNJ) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely Ing. S. a V. M. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 2399/10000 pozemku parc.č. 2444 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 56.655,00 Kč,tj. 640,00 Kč/m2, (cena dle zásad) 

e)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FP5KF) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a MUDr. V. H., manžely Z. a Z. K., manžely J. a A. S. a paní S. T. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílů o velikosti 5986/10000 pozemku parc.č. 574/28 – zastavěná plocha a nádvoří, a pozemků parc.č. 574/32 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 574/24 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 200.730,00 Kč (cena dohodou) 

f)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FG6F6) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely Ing. R. a Mgr. R. Š. jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2157/1 – ostatní plocha označená dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2157/23 a část pozemku parc.č. 2162/68 – ostatní plocha označená jako parc.č. 2162/88, vše k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 92.160,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

g)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00FG62Z) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností OSEVA PRO s.r.o. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2370/84, části pozemku 2349/10 označené dle nezapsaného geometrického plánu o nové výměře, části pozemku parc.č. 2370/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu o nové výměře, části pozemku 2370/20 označené dle nezapsaného geometrického plánu o nové výměře a části pozemku 2370/10 označené nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2730/95, vše k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 2.263.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0
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2.
schvaluje


návrh směnné smlouvy (PID MMOPP00FG7GU) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a paní J. T., jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 786/5  ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 786/9 ve vlastnictví p. T. za část pozemku parc.č. 2767 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2767/2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy, k.ú. Kylešovice


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0

3.
schvaluje


návrh dodatku č. 3 k nájemní smlouvě a smlouvě o budoucí smlouvě kupní uzavřené dne 24.7.2006, ve znění pozdějších dodatků (PID MMOPP00FP59Y) se společností Silesian Court s.r.o. IČ 264 59 507, jejíž obsah byl následně doplněn a změněn dodatkem č. 1 uzavřeným dne 27.3.2008 a dodatkem č. 2 uzavřeným dne 6.11.2008, a která se týká pozemků parc. č. 94/1, parc. č. 94/2, parc. č. 97,  parc.č. 98/2, parc.č. 104/1, parc.č. 104/3, parc.č. 104/4, parc.č. 104/5, parc.č. 104/7, parc.č. 104/8, parc.č. 104/9, parc.č. 104/10, parc.č. 104/11, parc.č. 104/12, parc.č. 104/13, parc.č. 104/15, pozemek parc.č. 603/1, vše v k.ú. Opava – Město,  přičemž obsahem návrhu předmětného dodatku č. 3 je prodloužení doby nájmu, rozšíření předmětu nájmu a budoucí koupě o pozemek 
parc.č. 602/2, k.ú. Opava – Město, potenciální rozšíření předmětu nájmu a budoucí koupě o pozemek parc. č. 98/1, k. ú. Opava -  Město a úprava účelu nájmu


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0


4.
schvaluje


návrh darovací smlouvy (PID MMOPP00FG5G8) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako dárcem 
a Moravskoslezským krajem se sídlem 28.října 117, 702 00 Ostrava,
 IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje jakožto obdarovaným, jejímž předmětem je darování částí pozemku 
parc.č. 6/5 – ostatní plocha označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 6/21 – zastavěná plocha a parc.č. 6/23 – ostatní plocha – manipulační plocha, části pozemku parc.č. 6/7 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „d“ a části pozemku 
parc.č. 6/8 – ostatní plocha označené jako díl „c“ sloučených 
dle nezapsaného geometrického plánu do pozemku parc.č. 6/19 – zastavěná plocha, vše k.ú. Opava - Město


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0

5.
schvaluje


zrušení předkupního práva k pozemku parc.č. 1401/1 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0
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6.
ruší

a)
usnesení RMO ze dne 19.11.2012 č.u. 1709/50 RM 12 bod 1 písm. b) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP009Q39T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Mgr. L. P. jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2704/20 – ostatní plocha, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 2704/27 - ostatní plocha, v k.ú. Opava-Předměstí za cenu dle znaleckého posudku 32.000,00 Kč, tj. 457,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy)


b)
usnesení RMO ze dne 25.5.2016 č.u. 1328/39 RM 16 bod 1 písm. g) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FM7C8) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem M. A., paní Ing. L. B., panem J. D., panem J. D., paní V. D., manžely M. a B. D., panem P. H., manžely Ing. T. a M. H., panem P. H., panem Bc. M. J., paní Ing. Z. J., paní M. K., panem Ing. M. K., panem JUDr. M. K., paní J.  K., panem M. K., paní M. L., 
paní M. M., paní D. M.., panem J. N., manžely Ing. J. a H. N, paní Mgr. J. O., manžely P. a O. O., manžely D. a R. P., paní Bc. M.. manžely Ing. T. a J. P, panem M. Č., paní L. T., paní H. V., panem MUDr. M. V. panem R. V. manžely B. a A. V., jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st.2459 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 244.314,00 Kč (cena dle zásad) + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu)


Hlasování: 9-0-0

7.
schvaluje


návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00FM7C8) mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem M. A., paní Ing. L. B., panem J. D., panem J. D., paní V. D., manžely M. a B. D., panem P. H., manžely Ing. T. a M. H., panem P. H., panem Bc. M. J., paní Ing. Z. J., paní M. K., panem Ing. M. K., panem JUDr. M. K., paní J. K., panem M. K., paní M. L., paní M. M., panem F. M., panem J. N., manžely Ing. J. a H. N., paní Mgr. J.O., manžely P. 
a O. O., manžely D. a R. P., paní Bc. M. P., manžely Ing. T. a J. P., panem 
M. Č., paní L. T., paní H. V., panem MUDr. M. V., panem R. V. manžely B. a A. V., jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st.2459 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 244.314,00 Kč (cena dle zásad) + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu) 


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0 


8.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2530/503 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc.č. 2530/499 - zastavěná plocha a nádvoří a podílů o velikosti 2/14 částí pozemků parc.č. 2530/815 – zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2530/235 – zahrada, vše k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
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b)
záměr prodeje částí pozemků parc.č. 2996 - ostatní plocha, a parc.č. 2566/1 - ostatní plocha, vše k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2704/20 - ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1680/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

e)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2 (cena podle zásad o prodeji pozemků 
ve vlastnictví SMO) na cenu 200,00 Kč/m2 za prodej pozemku parc.č. 2688 
– zahrada, k.ú. Opava – Předměstí


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0
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Dohoda o prodloužení promlčecí doby


Rada města


schvaluje


uzavření dohody o prodloužení promlčecí doby (MMOPP00EMPHI) mezi Statutárním městem Opavou a panem MUDr. P. S., bytem Raduň a Pečovatelskou službou OASA Opava, o.p.s., Raduň, Poštovní 239, PSČ 747 61, IČ: 26839857 a OASA Medical Service s.r.o., Raduň, U Zlatnice 256, PSČ 
747 61, IČ: 28603583 v předloženém znění   


Hlasování: 9-0-0
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Výsadby dřevin včetně založení nového trávníku


Rada města


schvaluje

a)
smlouvu, (MMOPP00FC36G), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem


b)
Rozpočtové opatření č. 2016/206


Ve výdajích – odboru životního prostředí



vnitroblok Masařská




nákup ostatních služeb




(3745,5169,000000000,0130,0007945000000)
   + 56.082,00 Kč








obnova zeleně




nákup ostatních služeb




(3745,5169,000000000,0130,0001070000000)
  - 56.082,00 Kč


Hlasování: 8-0-0
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Smlouva o dílo – „Stavební úpravy sklepních prostor k.ú. Opava – Město, p.č. 508/1“



Rada města


schvaluje


smlouvu, (MMOPP00FBA86), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. ILLÍK-RAIL spol. s r.o. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 1671/11a, 747 05 Opava, IČ 25359592, zastoupenou Ing. Janem Illíkem, jednatelem


Hlasování: 8-0-0



	1553/45 RM 16
7/45
Smlouva o poskytování právních služeb


Rada města

1.
schvaluje


smlouvu o poskytování právních služeb (MMOPP00EMPID) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Mgr. Markem Urbišem, advokátem se sídlem Partyzánská 18, 747 05 Opava, IČ: 66250358




2.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2016/207


ve výdajích – odbor právní a organizační




posudky, konzultace
nákup ostatních služeb




(6171,5166,000000120,0180,0002525000000)
  + 107.300,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO
nespecifikované rezervy




(6409,5901,0000000120,0020,0002996000000)
   - 107.300,00 Kč


Hlasování: 8-0-0














	1554/45 RM 16
8/45
Uplatnění předkupního práva


Rada města


neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník u nabízené nemovitosti :


podíl  6/16 stavby č.p 2179 objekt bydlení, ležícím na pozemku parc.č. 3292  v katastrálním území Opava - Předměstí, který je ve vlastnictví M.M., bytem Ostrava za nabízenou kupní cenu 900.000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0



	1555/45 RM 16
9/45
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu


Rada města


schvaluje

	

smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 36/2016/PRI (MMOPP00GGNJU) pro stavební povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, DIČ: CZ00300535 zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Hradecká 94/41, 746 01 Opava, 
IČ: 12124036, DIČ: CZ520220085 na zakázku malého rozsahu 
„Horní náměstí 33, 34, 35“ (výměna oken + zateplení) za cenu nejvýše přípustnou 164.500,00 Kč bez DPH (199.045,00 Kč vč. DPH) 


	

smlouvu o dílo č. 38/2016/PRI (MMOPP00GGNH4) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a společností BENKO KLIMA s.r.o. se sídlem nám. Sv. Trojice 111/15, 
746 01 Opava, IČ: 25822152, DIČ: CZ25822152, zastoupenou 
Ing. Kateřinou Grygovou, jednatelem společnosti na realizaci zakázky malého rozsahu „Obecní dům - klimatizace“ za cenu nejvýše přípustnou 741.441,00 Kč bez DPH (897.143,61 Kč vč. DPH) 


	

Rozpočtové opatření č. 2016/208


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


ca)
Horní náměstí 33, 34, 35 - PD




(3612,6121,00000000,0220,0007638000000)
   + 199.045,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 199.045,00 Kč


Hlasování: 9-0-0



	1556/45 RM 16
10/45
Konkursní řízení na místo ředitele Zařízení školního stravování Opava


Rada města

1.
schvaluje

a)
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele
	Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí

b)
nominaci členů konkursní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí, a to:
	Ing. Andreu Štenclovou do funkce předsedy konkursní komise 
	Josefa Stiborského, náměstka primátora, do funkce člena konkursní komise


c)
nominaci odborníka v oblasti státní správy, organizace a řízení v oblasti školství podle druhu a typu příslušné školy nebo školského zařízení ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to:
	pí Sylvu Fusovou, vedoucí úseku kuchyně, Seniorcentrum, Opava, p.o. 


d)
nominaci zaměstnance právnické osoby, a to:
	pí Bronislavu Hertlovou, ředitelku Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace


2.
stanovuje


požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení 


3. 
pověřuje


funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Evu Slaměnovou, referentku odboru školství


4.
bere na vědomí


harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem


Hlasování: 8-0-0



	1557/45 RM 16
11/45
Dodatek ke Zřizovací listině Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov


Rada města


schvaluje


dodatek č. 7 (MMOPP00ELR1P) ke Zřizovací listině Základní školy 
a Mateřské školy Opava-Komárov – příspěvková organizace se sídlem 
U Školy 52/1, 747 70 Opava-Komárov pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0



	1558/45 RM 16
12/45
Zvýšení platových tarifů ředitelů škol a školských zařízení


Rada města

1.
stanoví


plat ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem Opava s účinností od 1. 9. 2016 

2.
schvaluje

a)
změnu ve výši příplatku za vedení Marii Kostelné, ředitelce Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016

b)
změnu ve výši příplatku za vedení Naděždě Lesákové, ředitelce Mateřské školy Opava, Pekařská - příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016

c)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Pavlu Gregorovi, řediteli Základní školy 
a Mateřské školy Opava-Vávrovice – příspěvková organizace s účinností 
od 1. 9. 2016

d)
změnu ve výši příplatku za vedení Ing. Miladě Pazderníkové, ředitelce Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016

e)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Ivaně Lexové, ředitelce Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016

f)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Janu Škrabalovi, řediteli Základní školy Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016

g)
změnu ve výši příplatku za vedení Mgr. Michalu Vitáskovi, řediteli Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2016


Hlasování: 9-0-0



	1559/45 RM 16
13/45, 13/45/1
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene



Rada města

1.
ruší


a) 
usnesení č. 3098/85 RM 14 r) ze dne 7. 7. 2014 (Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXVSB) mezi MH bytem Malé Hoštice a MH bytem Malé Hoštice  a Ing. AN bytem Darmstadt, Německo a RN bytem Malé Hoštice a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250, zastoupenou Kateřinou Kurečkovou, projektantkou pro umístění nadzemního vedení vysokého napětí do 22 kV a podpěrného bodu – sloupu nadzemního vedení vysokého napětí na pozemcích  parc.č. 2872/4 a 3329/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Přeložka vedení VN 264, vVn, Opava, ul. Těšínská, č. stavby IE-12-8001153/VB007“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5.000,00 Kč + DPH)

1559/45RM 16
13/45, 13/45/1
b) 
usnesení č. 1459/42 RM 16 b) ze dne 20. 7. 2016 (Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3UQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. JH bytem Opava, Vávrovice pro umístění sjezdu na pozemcích parc.č. 320/1 a 321/1 v k.ú. Jaktař za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 320/3 v k.ú. Jaktař z veřejné komunikace za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.500,00 Kč + DPH)


c) 
usnesení č. 1531/44 RM 16 s) ze dne 24. 8. 2016 (Rada města schvaluje smlouvu budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FDPGF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Klubem vojenské historie Opava se sídlem Karlovecká 2629/3, 746 01 Opava, IČ 70630615, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1985/98, 1985/99, 1985/100, 2407/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu „Opava, U Dráhy, p.č. 1985/100, Město, kNN, č. stavby IV-12-8012238“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy) 


2. 
schvaluje 


a)
upravenou smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXVSB_upr) mezi MH bytem Opava, Malé Hoštice a MH bytem Opava, Malé Hoštice  a Ing. AN bytem Darmstadt, Německo a RN bytem Opava, Malé Hoštice a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250, zastoupenou Pavlínou Schorníkovovu, projektantkou pro umístění nadzemního vedení vysokého napětí 22 kV včetně sloupu   vysokého napětí 22 kV na pozemcích  parc.č. 2872/4 a 3329/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Přeložka vedení VN 264, vVn, Opava, 
ul. Těšínská, č. stavby IE-12-8001153/VB007“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene pros Statutární město Opava, jako podílového spoluvlastníka pozemků, ve výši 5.000,00 Kč + DPH


b) 
upravenou smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EV3UQ_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. J.H. bytem Opava, Vávrovice pro umístění sjezdu na pozemcích parc.č. 320/1 a 321/1 v k.ú. Jaktař za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 320/3 v k.ú. Jaktař z veřejné komunikace za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.500,00 Kč + DPH

1559/45RM 16
13/45, 13/45/1
c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00FDPGF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, 
IČ 28611535, zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1985/98, 1985/99, 1985/100, 2407/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu „Opava, U Dráhy, p.č. 1985/100, Město, kNN, č. stavby IV-12-8012238“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy   


Hlasování: 8-0-0



1560/45 RM 16
14/45
Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla

Rada města


schvaluje

 
Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 
č. 1364/D/OP/2016, (MMOPP00FDPP6) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou Ing. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava, 
IČ 00095711 zastoupenou Ing. Petrem Kudelou,  vedoucím střediska Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pro umístění  4 sloupů veřejného osvětlení a zemního kabelového vedení veřejného osvětlení v ochranném pásmu vodovodního řadu DN 80 PVC nacházejícího 
se na pozemcích parc.č. 2345/1, 2345/4, 2345/5, 2345/6 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129 v úseku Opava – Pilszcz“ – 1. část: Rekonstrukce a modernizace silnice III/01129, ul. Pekařské“ v Opavě“  SO 13 – Úprava veřejného osvětlení


Hlasování: 8-0-0
















1561/45 RM 16
15/45
Dodatek č. 2 k dohodě o spolupráci a o poskytnutí dotace pro stavbu „Opava, okružní křižovatka Krnovská – Vančurova“   


Rada města


schvaluje


a)
návrh Dodatku č. 2 (MMOPP00FB88K) k Dohodě o spolupráci a o poskytnutí dotace uzavřené dne 17. 12. 2013 (MMOPP00E4TQZ) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, zastoupeným Ing. Janem Kroupou, generálním ředitelem a společností UNIPETROL RPA, s.r.o. – BENZINA, odštěpný závod se sídlem Na Pankráci 1683/127, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ 27597075 zastoupenou Markem Zouvalem, vedoucím střediska odštěpného závodu a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, týkající se navýšení finanční dotace Statutárního města Opavy ve prospěch Ředitelství silnic a dálnic ČR o částku 951.063,78 Kč včetně DPH, pro předložení zastupitelstvu města 

b)
Rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



investiční akce




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
  - 951.063,78 Kč







ve výdajích – odbor majetku města – samostatné pracoviště



Krnovská x Vančurova – kruhový objezd 




(2221,6121,00000000,0050,0007776000000)
 +  951.063,78 Kč


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0


1562/45 RM 16
16/45
Dohoda, rozpočtové opatření

Rada města


schvaluje

	

dohodu (MMOPP009XETD), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Erhardem Stoškem, IČ: 41041038, se sídlem Opavská 109/97, Kravaře 747 21, DIČ: CZ530218204

	

rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
   - 363.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov



Správa majetku – byty, nebyty – technické zhodnocení budov č.p. 137 a 136 (Mezi Trhy 4 a 6, Opava)




(3613,6121,00000120,0051,0001035000000)
+ 363.000,00 Kč 


pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 8-0-0

1563/45 RM 16
17/45
Záměr výpůjčky, dohoda o zrušení věcného břemene

Rada města


schvaluje

	

záměr výpůjčky nebytového prostoru (dle přiloženého zákresu – č.prostoru 115) v I.NP budovy čp. 2859, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 2161/9 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (na adrese Krnovská 71d, Opava)


	

dohodu o zrušení věcného břemene (MMOPP009XF6D) mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným Ing. Radimem Křupalou a L. B., Opava, A. B., Opava, I. F., Opava, R. H. a H. H., oba bytem Opava, Č. H., Opava, I. K. a J. K., oba bytem Opava – Vlaštovičky, V. L., Opava, Ing. V. N., Opava, Ing. J. P., Opava, A. S., Opava, T. S., Opava, K. Š. a J. Š., oba bytem Opava, P. Š., Opava a Ing. P. V., Opava – Kateřinky (jako Společenství vlastníků jednotek U Hliníku 2083/6, Opava, 
IČ: 26803861)


Hlasování:8-0-0



1564/45 RM 16
18/45
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2016


Rada města


schvaluje

	

finanční dotaci organizaci Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky 
se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ: 00494453, zastoupené Marií Kadlčíkovou, provinční představenou ve výši 50.000,00 Kč

	

dodatek č. 1 MMOPP009FZBA ke smlouvě MMOPP009G04P, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ: 00494453, zastoupenou Marií Kadlčíkovou, provinční představenou

	

finanční dotaci organizaci ELIM Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 
747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 02278197, zastoupené Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem ve výši 60.000,00 Kč

	

dodatek č.1 MMOPP009FZ9K  ke smlouvě MMOPP009G03U, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ELIMEM Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 02278197, zastoupeným Bc. Ivem Vaněčkem, ředitelem 

	

finanční dotaci organizaci EUROTOPIA.CZ Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, IČ: 25852345, zastoupené Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou - prokuristou, ve výši 140.000,00 Kč

	

dodatek č. 1 MMOPP009FZ8P ke smlouvě MMOPP009G014 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a EUROTOPIÍ.CZ Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, 
IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou – prokuristou
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finanční dotaci organizaci Fokus – Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupené Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 81.000,00 Kč

	

dodatek č. 1 MMOPP009FZ7U ke smlouvě MMOPP009G009 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Fokusem – Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení

	

finanční dotaci organizaci Fokus – Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupené Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 40.000,00 Kč

	

dodatek č. 1 MMOPP009FZ6Z ke smlouvě MMOPP009FZNM mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Fokusem – Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení

	

finanční dotaci organizaci Charita Opava, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupené Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 988.000,00 Kč

	

dodatek č. 1 MMOPP009FZ54 ke smlouvě MMOPP009FZZY, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem

	

finanční dotaci organizaci Charita Opava, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupené Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 641.000,00 Kč


dodatek č. 1 MMOPP009FZ49 ke smlouvě MMOPP009FZLW, mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem

	

finanční dotaci organizaci KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 47, 746 01 Opava, IČ 26588773, zastoupené Janem Horákem, statutárním zástupcem, 
ve výši 250.000,00 Kč

	

smlouvu MMOPP009FZ3E mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a organizací KAFIROU o.p.s. se sídlem Horní náměstí 47, 746 01 Opava, IČ 26588773, zastoupenou Janem Horákem, statutárním zástupcem

	

Rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z


ve výdajích – odbor sociálních věcí



Domov pro seniory - Domov sv. Zdislavy




(4350,5223,00000000,0040,0000154230000)
+   50.000,00 Kč



Elim Opava, o.p.s.




nízkoprahové kluby
 



(4375,5222,00000000,0040,0000161230000)
+  30.000,00 Kč



krizová pomoc




(4372,5222,00000000,0040,0000161230000)
+ 30.000,00 Kč



EUROTOPIA.CZ, o.p.s.




poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000165230000)
+ 35.000,00 Kč



sociálně aktivizační služby




(4371,5221,00000000,0040,0000165230000)
+ 40.000,00 Kč



nízkoprahové kluby




(4375,5221,00000000,0040,0000165230000)
+ 65.000,00 Kč
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Fokus – Opava, z.s.




služby následné péče




(4376,5222,00000000,0040,0000103230000)
+ 45.000,00 Kč



podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103230000)
+ 36.000,00 Kč



chráněná dílna




(4377,5222,00000000,0040,0000103230000)
+ 40.000,00 Kč



Charita Opava




pečovatelská služba




(4351,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 140.000,00 Kč



sociální rehabilitace




(4344,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 400.000,00 Kč



chráněné dílny




(4377,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 641.000,00 Kč



denní stacionář




(4356,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 128.000,00 Kč



krizová pomoc




(4372,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 70.000,00 Kč



občanská poradna




(4379,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 150.000,00 Kč



sociálně terapeutická dílna




(4377,5223,00000000,0040,0000111230000)
+ 100.000,00 Kč



KAFIRA o.p.s. 




sociální rehabilitace




(4344,5221,00000000,0040,0000160230000)
+ 250.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb v roce 2016




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
  - 2.250.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města



neschvaluje

	
finanční dotaci organizaci EKIPA, z.s. se sídlem Kylešovská 818/26, 746 01 Opava, IČ 22848614, zastoupené Lubomírem Stoklasou, statutárním zástupcem, ve výši 400.000,00 Kč

	

finanční dotaci organizaci Vila Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČ 02250152, zastoupené Miroslavem Glosem, statutárním zástupcem, ve výši 405.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města



schvaluje


dodatek č. 1 MMOPP007K6NE ke smlouvě MMOPP009FZPC mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Armádou spásy 
v ČR, z.s. se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, 
IČ: 40613411, zastoupenou Teunisem T. Scholtensonem, majorem



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0

1565/45 RM 16
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Aktualizace Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2014 – 2016


Rada města


schvaluje


aktualizaci Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO
na období 2014 – 2016 – doplnění opatření 2.2.4. o domov se zvláštním režimem organizace Vila Vančurova o.p.s.


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0



1566/45 RM 16
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Deklarace potřebnosti sociální služby domov se zvláštním režimem

Rada města


odročuje



projednání materiálu „Deklarace potřebnosti sociální služby domov se zvláštním režimem“ 


Hlasování:  8-0-0 



1567/45 RM 16
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Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu SMO do Fondu sociálních služeb MSK


Rada města

1.
schvaluje


	

závazek statutárního města Opavy podílet se v letech 2017 – 2019 
na podpoře vybraných služeb sociální prevence (dle smluvně sjednaných podmínek), prostřednictvím odvodu finančních prostředků v celkové maximální výši 6.672.000,00 Kč do Fondu sociálních služeb spravovaného Moravskoslezským krajem 


	

návrh Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692, zastoupeným hejtmanem kraje


2.
ukládá



odboru sociálních věcí ve spolupráci s odborem finančním a rozpočtovým zahrnout do rozpočtu na rok 2017 a rozpočtového výhledu na roky 2018 a 2019 částku ve výši 2.224.000,00 Kč/rok (celkem za tříleté období 6.672.000,00 Kč)



pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0


1568/45 RM 16
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Zimní stadion Opava – smluvní vztahy

Rada města


schvaluje

a)
dohodu o ukončení (MMOPP00FGA6N) smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (MMOPP00ECADL) ze dne 11. 03. 2014, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 30. 12. 2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností DELIKOMAT s.r.o., se sídlem U Vlečky 843, 664 42 Modřice, IČ 63475260 
ke dni 30.9.2016

b)
dohodu o ukončení (MMOPP00FGA4X) smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (MMOPP00ECABV) ze dne 18. 03. 2014, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30. 12. 2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o., se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 - Kyje, IČ 41189698 ke dni 30.9.2016

c)
dohodu o ukončení (MMOPP00FGA7I) smlouvy o nájmu nebytových prostor (MMOPP00C7QUV) ze dne 17. 09. 2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a panem Bohumilem Hermanem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Květná 1726/48, 792 01, 
IČ 45177660 ke dni 30.9.2016

d)
dohodu o ukončení (MMOPP00FGA27) smlouvy o nájmu nebytových prostor (MMOPP00C7QT0) ze dne 14. 09. 2016 mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30. 12. 2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a panem Lubomírem Haasem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Vyhlídalova 2115/11, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 67717179 ke dni 30.9.2016

e)
dohodu o ukončení (MMOPP00FSQNU) smlouvy o nájmu nebytových prostor (MMOPP00BYODC) ze dne 17. 01. 2012 mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a paní Dagmar Raabovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Horní náměstí 286/55, 746 01 Opava, Město, IČ 88099334 ke dni 30.9.2016

f)
dodatek č. 27 (MMOPP00FGA5S) ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava (MMOPP0028J1M) uzavřené dne 15. 07. 2009, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, Předměstí, IČ 64618188, zastoupenou Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti ke dni 30.9.2016


Hlasování o písm. a) – f): 9-0-0 
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g)
Smlouvu o výpůjčce Zimního stadiónu v Opavě a věcí tvořících jeho zařízení a vybavení (MMOPP009XEQS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava, IČ 04618751, zastoupenou Milanem Kolářem a Miroslavem Glosem, jednateli společnosti (o datu účinností smlouvy bude rozhodnuto přímo na zasedání RMO) 1. 10. 20106 


Hlasování: 9-0-0

h)
upravenou smlouvu MMOPP00CWQ71, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava, IČ 04618751, zastoupenou Miroslavem Glosem, jednatelem a Milanem Kolářem, jednatelem, na provozní náklady, ve výši 1.700.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


i)
Rozpočtové opatření č. 2016/XXX/Z


ve výdajích – odbor majetku města, Technické služby



Správa a údržba Zimního stadionu – studená voda




(3412,5151,00000000,0790,0001103000000)
	100.000,00 Kč




Správa a údržba Zimního stadionu – elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001103000000)
	600.000,00 Kč 




Správa a údržba Zimního stadionu – opravy a údržba




(3412,5171,00000000,0790,0001103000000)
	800.000,00 Kč 








ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	200.000,00 Kč









Dotace na provoz Zimního stadionu - Hokejový klub Opava s.r.o.




(3412,5901,00000000,0020,0000352000000)
+ 1.700.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodech h) – i): 9-0-0
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Kupní smlouva – Dodávka a montáž nábytku pro SMO

Rada města


schvaluje


kupní smlouvu MMOPP009KTJJ mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností OFFICE DEPOT s.r.o., se sídlem Floriánova 2461, 253 01 Hostivice, IČ: 64942503, 
zastoupenou paní Ivou Kaukušovou, zmocněncem



Hlasování: 9-0-0


1570/45 RM 16
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Dodatek k pojistné smlouvě

Rada města


schvaluje


dodatek č. 002 (MMOPP00FSR55) k pojistné smlouvě pojištění hasičů SDH obcí (měst) pro případ úrazu číslo 0000981083 (MMOPP004UV9A) ze dne 28.04.1999, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. se sídlem Římská 2135/45,
120 00 Praha 2, IČ 46973451, zastoupenou Bc. Martinem Mrázkem, manažerem obchodu pobočky Ostrava  


Hlasování: 8-0-0
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Kupní smlouva

Rada města


schvaluje


kupní smlouvu, (MMOPP00FSR7V), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a paní M. H., bytem Opava


Hlasování: 8-0-0




1572/45 RM 16
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Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 21/2016/PRI – „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ – II. etapa

Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00GGNFE) ke smlouvě o dílo (MMOPP00GGN7I) ze dne 19. 5. 2016 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Rosis, s.r.o., se sídlem Vrchní 43, 747 05 Opava 5,
IČ: 46576576, zastoupenou panem Martinem Rouskem, jednatelem společnosti,
pro předložení zastupitelstvu města
- cena díla dle smlouvy				    5.769.266,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto DODATKU č. 1          - 566.495,30 Kč
- celková cena					    5.202.770,70 Kč
- DPH 21%					    1.092.581,85 Kč
- nová cena celkem s DPH		                6.295.352,55 Kč
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Rozpočtové opatření č. 2016/209


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov




(2219,6121,00000000,0220,0007896000000)
-  685.459,31 Kč



Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 685.459,31 Kč



Hlasování: 9-0-0



1573/45 RM 16
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Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Zařízení školního stravování – obnova zastaralého strojového parku“ – zahájení výběrového řízení

Rada města

1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem
„Zařízení školního stravování – obnova zastaralého strojového parku“,
v rozsahu dle Výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy


2. 
jmenuje


a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení ve složení:
	paní Bronislava Hertlová
	paní Pavla Jarcovjáková

Ing. Milena Skazíková


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:
	Bc. Petra Benýšková
	paní Anna Kukelková

paní Hana Fraňková


3.
schvaluje



zaslání výzvy k podání nabídky těmto subjektům:
	LAKAR GAMA, s.r.o., Bludovice 38, 74101 Nový Jičín; IČ: 26782286 
	PROMOS trading, spol. s r.o., Karolíny Světlé 28/1638, 736 01 Havířov-Podlesí, IČ: 62362089

GASTROFORM, s.r.o. Ondrova 159/9, 635 00  Brno; IČ: 01637801
MAVA spol. s r.o., Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava – Vítkovice, 
IČ: 48397555
MONTYCON gastro, s.r.o., Rudná 907/37, 700 30  Ostrava – Zábřeh; 
IČ: 25861174
CHLAZENÍ servis s.r.o., Krnovská 380/214, 747 07  Opava – Jaktař; 
IČ: 25386298



Hlasování: 8-0-1



1574/45 RM 16
29/45
Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Opavy včetně příspěvkových organizací“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


rozhodla


o zahájení zadávacího řízení uveřejněním formuláře Oznámení o zakázce otevřeného řízení dle ust. § 21 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, nadlimitní veřejné zakázky na služby s názvem „Centrální pojištění majetku, odpovědnosti a vozidel statutárního města Opavy včetně příspěvkových organizací“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


Hlasování: 9-0-0


jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Mgr. Pavel Vltavský
2. Ing. Ladislava Halfarová
3. paní Hana Fraňková  

b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Jiří Elbl
2. Ing. Aleš Bořecký
3. Ing. Milena Skazíková

c)

v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1. Ing. Martin Víteček
2. Ing. Miroslav Drössler
3. Mgr. Pavel Vltavský
4. Ing. Ladislava Halfarová 
5. pan Libor Moravec


d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1. Ing. Lukáš Kovařík 
2. Ing. Lenka Grigarová
3. Ing. Jiří Elbl
4. Ing. Aleš Bořecký  
5. Mgr. Tomáš Čvančara


Hlasování: 9-0-0










1575/45 RM 16
30/45
Záměr pronájmu

Rada města


schvaluje


záměr pronájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple, sestávající 
	z místností a prostor nacházejících se v budově č.p. 417, objekt občanské vybavenosti, na adrese Opava, Pekařská 12, která je součástí pozemku parc.č. 348 ležícího v katastrální území Opava-Město (místnosti a prostory jsou specifikovány v přiloženém seznamu – příloha č. 1)

z venkovního posezení – zahrádky situované na části pozemku parc.č. 348 a na části pozemku parc.č. 353/1 ležící v katastrálním území Opava-Město a jejich části, na nichž se venkovní posezení – zahrádka nachází, jsou vymezeny v přiloženém zákresu (příloha č. 2)
vše v k.ú. Opava-Město a vše zapsané na LV č. 168 pro k. ú. Opava-Město u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, katastrální pracoviště Opava


Hlasování: 8-0-0


1576/45 RM 16
31/45
Vyhlášení dotačních programů pro rok 2017

Rada města


doporučuje zastupitelstvu města schválit

a)
upravené podmínky dotačního programu KULTURA 2017 


Hlasování: 8-0-0

b)
podmínky dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2017

c)
podmínky dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2017


a vyhlásit výše uvedené dotační programy s účinností od 21. 09. 2016 
a s termínem podání žádostí od 24. 10. 2016 do 31. 10. 2016


Hlasování o bodu b)-c):8-0-0 


1577/45 RM 16
33/45
Žádost o udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – výročí 20 let firmy Techfloor

Rada města


uděluje


výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností firmě Techfloor s.r.o, 17. listopadu 454, 252 63 Roztoky, IČ: 25350650, zastoupené paní Janou Pavelkovou (asistentkou ředitele společnosti), při pořádání akce u příležitosti 20. výročí založení firmy dne 23. 9. 2016 v Areálu zdraví v Kylešovicích, a to do 24:00 hodin


Hlasování: 8-0-0

1578/45 RM 16
34/45
Návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných 
k návrhu Územního plánu Opavy


Rada města


bere na vědomí


informaci o návrhu rozhodnutí o námitkách a návrhu vyhodnocení připomínek uplatněných k návrhu Územního plánu Opavy pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0 


1579/45 RM 16
35/45
Rozpočtová opatření 2016

Rada města


schvaluje

	

Rozpočtové opatření č. 2016/210


ve výdajích – městská policie



městský kamerový systém




nespecifikované rezervy




(5311,5901,000000000,0110,0001047000000)
   - 2.422.783,00 Kč








budovy, haly a stavby




(5311,6121,000000000,0110,0001047000000)
  + 351.953,00 Kč








programové vybavení




(5311,6111,000000000,0110,0001047000000)
  + 110.358,00 Kč








stroje, přístroje a zařízení




(5311,6122,000000000,0110,0001047000000)
  + 1.118.472,00 Kč








nákup materiálu jinde nezařazený




(5311,5139,000000000,0110,0001047000000)
  + 113.060,00 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5311,5137,000000000,0110,0001047000000)
  + 728.940,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2016/211


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO 




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 50.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




nákup sáčků na psí exkrementy




(6171,5139,00000000,0020,0000000000000)
+ 50.000,00 Kč





1579/45 RM 16
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c)
Rozpočtové opatření č. 2016/212


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový


Rezerva FARO 



(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 10.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Neinvestiční transfery cizím přísp.org.
Mendlovo gymnázium – lyž.výcvik 2016 




(3121,5339,00000000,0020,0000405000000)
- 10.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2016/213


ve výdajích – odbor školství



MŠ Mnišská - neinvestiční prostředek na provoz – účelový příspěvek „Pečujeme o dvouleté dítě“




(3111,5331,00000000,0030,0001000000017)
+ 64.540,00 Kč








MŠ Sedmikrásky (Neumannova, Mostní, Sadová) - neinvestiční prostředek na provoz – účelový příspěvek „Pečujeme o dvouleté dítě“




(3111,5331,00000000,0030,0001000000007)
+ 193.620,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva na dotační programy




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 258.160,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2016/214


ve výdajích – odbor školství



ZŠ Nový svět Opava – snížení neinvestičního příspěvku na provoz




(3113,5331,00000000,0030,0001000000040)
- 221.400,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 221.400,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2016/215


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



MD 231 0000
(0000,4116,00007001,0020,0002413000000)
+ 96.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy



Projekt „Opava – oprava pomníku obětem světových válek“ (pomník obětem 1. a 2. světové války v Suchých Lazcíh)




(3326,5171,00007001,0191,0002413000000)
+ 96.000,00 Kč








válečné hroby, pietní místa 




(3326,5171,00000000,0191,0000000000000)
- 40.000,00 Kč
1579/45 RM 16
35/45


Projekt „Opava – oprava pomníku obětem světových válek“- podíl SMO (minimálně 25.000,00 Kč)




(3326,5171,00000000,0191,0002413000000)
+ 40.000,00 Kč








Projekt „Opava – oprava pomníku obětem světových válek“ – předfinancování na smlouvu o dílo MMOPP00FT6MI 




(3326,5171,00000000,0191,0000000000000)
- 20.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 20.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2016/216


ve výdajích – finanční a rozpočtový odbor



rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 217.800,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov



oprava oplocení v areálu na ul. Krnovské




(6171,5171,00000120,0051,0000000000000)
+ 217.800,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



1580/45 RM 16
36/45
Schválení smluv

Rada města


schvaluje

a)
smlouvu MMOPP00CWQBH mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Sdružením pro rozvoj Moravskoslezského kraje z.s. se sídlem Výstavní 2224/8, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 00576310, zastoupeným Ing. Radúzem Máchou, zmocněncem, na zajištění kompletní organizace a propagace akce „QUO VADIS MSK očima mladých – workshop Opava“, ve výši 25.000,00 Kč


	

Rozpočtové opatření č. 2016/217


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




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








Sdružení pro rozvoj MSK




(3636,5222,00000000,0020,0000418000000)
   + 25.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-0




1581/45 RM 16
37/45
Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy
dne 19. 9. 2016

Rada města


schvaluje


upravený návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 19. září 2016


Hlasování: 8-0-0



1582/45 RM 16
38/45
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 8-0-0



1583/45 RM 16
39/45
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 23. 08. 2016
do 31. 08. 2016


Hlasování: 8-0-0




1584/45 RM 16
43/45
Souhlas s vykonáváním činnosti jednatele společnosti

Rada města


souhlasí


s vykonáváním činnosti jednatele společnosti IRB Trade s.r.o. se sídlem 
Skřipov 136, PSČ 747 45, IČ 27773523, panem Ing. Radomírem Drašákem, ředitelem příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, PSČ 747 45, IČ 00849669, s účinností od 01. 09. 2016


Hlasování: 8-0-0






1585/45 RM 16
44/45
Koncept SMART CITY Opava

Rada města

1. 
schvaluje


Zapojení Statutárního města Opava do konceptu SMART CITY pro předložení zastupitelstvu města


2.
ukládá


zpracování koncepce Smart City Opava náměstkovi Mgr. Daliborovi Halátkovi 
ve spolupráci s odborem Rozvoje města a strategického plánování v návaznosti na již zpracované strategie a akční plány do konce roku 2017 pro předložení zastupitelstvu města


3
schvaluje


Přistoupení ke společné deklaraci o spolupráci na přípravě konceptu chytrého města (Smart city) a chytrého regionu (Smart region) s prioritou zlepšení celkové kvality života a životního prostředí v Opavě a Moravskoslezském kraji 
pro předložení zastupitelstvu města


4.
schvaluje


Připojení se k Memorandu o vzájemné spolupráci v projektu Smart City se společností E.ON Česká Republika, s.r.o. pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0


1586/45 RM 16
45/45
Dofinancování sportovních organizací z přímé podpory SMO

Rada města


odročuje


projednání materiálu „Dofinancování sportovních organizací z přímé podpory SMO“


Hlasování: 8-0-0













1587/45 RM 16
46/45
Svěření rozhodovací pravomoci

Rada města


svěřuje 


v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavírání smluv o poskytování jazykové výuky pro zaměstnance Statutárního města Opavy zařazené do Magistrátu města Opavy tajemníkovi Magistrátu města Opavy a pověřuje tajemníka Magistrátu města Opavy podepisováním takových smluv, přičemž finanční plnění vyplývající z těchto smluv musí být pokryto rozpočtovými prostředky účelově určenými na vzdělávání zaměstnanců Statutárního města Opavy             


Hlasování: 8-0-0








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


