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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 5. zasedání 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 10. 1. 2011


















Zasedání Rady Statutárního města Opavy konaného dne 10. 1. 2011 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
Ing. Pavla Brady
p. Petr Baránek
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Milan Freiberg
Zaměstnanci
pí Bronislava Hrbáčová











































88/05 RM 11

Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
výpůjčku části pozemku parc.č. 95/1-ost.pl. o výměře 310 m2 k.ú. Vlaštovičky manželům Rudolfu a Daně Šugarovým na dobu neurčitou  za účelem využívání jako zahrada (zveřejněno č. 1780/10) – obecní zastupitelstvo doporučuje

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1853/12-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr směny části pozemku parc.č. 2626/53-zahrada, dle zákresu na snímku katastrální mapy ve vlastnictví Gyncentrum Opava s.r.o. za pozemek pod garáží parc.č. 2626/324-zast.pl. a nádvoří o výměře 2 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy vše v k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 91/2-ost.pl. dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí

2. 
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2540/22-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí


b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 466/2-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava- Město

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/91-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí


3.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemků parc.č. 2663/102-zahrada a parc.č. 2663/103-zast.pl. a nádvoří dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú. Opava-Předměstí


4.
odročuje


projednání nájmu pozemku parc.č. 2592/1-orná půda o výměře 5432 m2 k.ú. Kylešovice panu Miroslavu Kapusňakovi na dobu neurčitou za 500,- Kč/rok za účelem zemědělské výroby (zveřejněno č. 1873/10)












89/05 RM 11

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje


a)
návrh na bezúplatný převod části pozemku parc.č. 2789-ost.pl./ost.komunikace na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 1806/43-vodní pl./tok přirozený o výměře 155 m2 v k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR-Pozemkového fondu do vlastnictví Statutárního města Opavy


b)
návrh na bezúplatný  převod pozemků parcela-pozemková 3001-ostatní plocha,ostatní komunikace a parcela-pozemková 3035/66-ostatní plocha, ostatní komunikace včetně všech součástí, vše v katastrálním územní Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od 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 ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně.
	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
	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. 

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. 
Nabyvatel je povinen vždy k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 42.000,- Kč.  
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c)
návrh na bezúplatný převod pozemku pozemková parcela 3035/65-ost.pl., jiná plocha včetně všech součástí v katastrálním území Kateřinky, obec Opava, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:
1.   Nabyvatel se zavazuje o nemovitosti uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat, užívat je pouze k účelům veřejné zeleně a místní komunikace, tj. zejména je nevyužívat ke komerčním účelům či jiným výdělečným účelům a ani je nebude k takovým účelům pronajímat, současně prohlašuje, že předmětné nemovitosti nepřevede třetí osobě a nevloží do obchodní společnosti, a to vše po dobu 20 let od 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 ve výši ceny, kterou nemovitosti měly ke dni účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i 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. 
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 k 31.12. příslušného roku během celé lhůty stanovené v článku III. odst. 1 předat převodci písemnou zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu, k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci pokutu ve výši 3.900,- Kč.  






pro předložení zastupitelstvu města




2. 
 schvaluje návrhy prodejů včetně kupních smluv

a)
prodej části pozemků parc.č. 1566/1-ost.pl. a parc.č. 2066/1-orná půda na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 1566/3 o výměře 167 m2 a parc.č. 2066/11 o výměře 246 m2 k.ú. Jaktař manželům Zdeňkovi a Drahomíře Šebestovým za cenu dle znaleckého posudku 173.580,- Kč tj. 420,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1584/10)

b)
prodej pozemku parc.č. 448-zast.pl. a nádvoří o výměře 42 m2 a části pozemku 456/2-zast.pl. a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený písm.“a“ o výměře 20 m2, který se slučuje do pozemku parc.č. 448 v k.ú. Opava-Město panu Daliboru Tesařovi za cenu dle znaleckého posudku 249.510,- Kč tj. 4.024,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1467/10)

c)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 112/39-zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Richardu Kučerovi za 12.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1780/10)


d)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2333/7-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Peterovi a Martě Wagnerovým za 10.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1780/10)
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e)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/16-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí Bc.Lubomíru Kučovi za 10.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1780/10)


f)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/21-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Konrádu a Anně Chalupovým za 9.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1873/10)


g)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/374-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Karlu Heinzovi za 10.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1780/10)

h)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/395-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Elišce Sobotíkové za 9.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1873/10)

i)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 566/14-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Tomáši Románkovi za 10.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1780/10)

j)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2589/5-zast.pl. a nádvoří o výměře 16 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům RNDr. Otakaru a Evě Šindlerovým za 8.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1780/10)

k)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 796/2-zast.pl. a nádvoří o výměře 30 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Petrovi a Lidušce Konarským, manželům Františku a Marii Davidovým a manželům Vladimíru a Danuši Vavrečkovým za 15.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1873/10)

l)
prodej pozemku pod garáží parc.č. 2209/67-zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2 k.ú. Opava-Předměstí společnosti MD-Pharm. s.r.o. za 12.000,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1873/10)


m)
prodej pozemku pod části garáže parc.č. 3285-zast.pl. a nádvoří o výměře 11 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Dušanu Hertlovi za 5.500,- Kč tj. 500,- Kč/m2 (zveřejněno č. 1873/10)


n)
prodej pozemku pod části garáže parc.č. 2540/43-zast.pl. a nádvoří o výměře 1 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jiřímu a Heleně Muchovým a manželům Vladimíru a Evě Suchánkovým za 500,-  (zveřejněno č. 1873/10)

pro předložení zastupitelstvu města


3.
neschvaluje


návrh na záměr prodeje části pozemků parc.č. 2663/102-zahrada a parc.č. 2663/103-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí 


pro předložení zastupitelstvu města









90/05 RM 11

Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů


Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP009CPTT), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ASEKOL s.r.o., Československého exilu 2062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, zastoupenou Mgr. Janem Vrbou, jednatelem společnosti 




91/05 RM 10

Informace k vyhodnocení nejlepších žáků opavských ZŠ za rok 2010

Rada města



bere na vědomí



informaci o plánované akci odboru školství týkající se ocenění nejlepších žáků opavských základních škol




92/05 RM 11

Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP009BPLA) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace č. 264/2010/PRI (MMOPP008029V) mezi Statutárním  městem Opava a společností STUDIO – D Opava s.r.o., 747 74 Holasovice 171, IČ: 26833115, DIČ: CZ26833115  na zakázku malého rozsahu „Malé Hoštice - víceúčelový dům“ na prodloužení doby plnění



93/05 RM 11

Návrh odměny řediteli PO Seniorcentrum Opava

Rada města



schvaluje



výši odměny řediteli příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava dle předloženého návrhu
 


94/05 RM 11

Plán kontrol odboru kontroly MMO pro rok 2011

Rada města



schvaluje



plán kontrol odboru kontroly MMO pro rok 2011



95/05 RM 11

Zásady pro nájem pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy

Rada města


 1.
revokuje


 
usnesení č. 125/M4 RM 03 ze dne 16.1.2003 (RMO schvaluje znění Zásad pro pronájem pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy a pro určení maxim. výše nájemného „dle přílohy“ s účinnosti ode dne 1.1.2003) 


 2.
schvaluje


upravené Zásady pro nájem pozemků ve vlastnictví Statutárního města Opavy s účinnosti od 1. 1. 2011
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Nebytový prostor Mezi Trhy 3,5, Opava

Rada města



odročuje



projednání pořadí žadatelů o nebytový prostor v budově č.p. 109 a 110, objekty k bydlení ležící v části obce Město na pozemcích parc.č. 365 a 364, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Mezi Trhy 3 a 5, Opava, pro uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor:

Bedřich Pola,  Kamenec 28, 747 74  Neplachovice
Ludmila Pachová, Zeyerova 7, 747 05  Opava
MONA CLASSIC TRADE s.r.o., Sadová 38A, 746 01  Opava













97/05 RM 11

Nebytový prostor – restaurace „Hasičský dům“, Na Pastvisku 78, Opava

Rada města



odročuje



projednání pořadí žadatelů o nebytový prostor v budově č.p. 1587, stavba občanského vybavení ležící v části obce Kateřinky, na pozemku parc.č. 2213, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Na Pastvisku 78, Opava, pro uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor:
	Milan Kašpárek, Skřivánčí 2745/4, Opava
	Vladimír Žůrek, Černá 3, Opava




98/05 RM 11

Dohoda o činnosti v ochranném pásmu vodního díla kanalizační čerpací stanice Opava-Prachovník


Rada města



schvaluje



dohodu o činnosti v ochranném pásmu vodního díla „Kanalizační čerpací stanice Opava-Prachovník“ č. 105/D/OP/2009, (MMOPP008D3EA), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,  zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ: 45193665, zastoupenou Ing. Janem Tlolkou, ředitelem kanalizací a JOP GROUP s.r.o. se sídlem Na Prachovníku 1292/25, 747 06 Opava, Kylešovice, IČ: 26807581, zastoupenou Mgr. Magdou Hrstkovou, jednatelkou, týkající se stanovení podmínek pro umístění objektu řadového rodinného domu na pozemku parc.č. 2255/26 v kat. území Kylešovice v ochranném pásmu kanalizační čerpací stanice Opava-Prachovník umístěné na pozemku  parc.č. 2255/11 v kat. území Kylešovice



99/05 RM 11

Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
přidělení volné obytné místnosti č.16 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě p. Romanu Vidličkovi a Aleně Dužíkové trvale bytem Bochenkova 14, Opava


b)
přidělení volné obytné místnosti č.21 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1  v Opavě manž. Ladislavu a Ivetě Čarným  trvale bytem Horní náměstí 69, Opava


c)
přidělení volné obytné místnosti č.15 velikosti 2+0 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1  v Opavě p.Táni Laciové  trvale bytem Mostní 25, Opava
100/05 RM 11

Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


  
Rozpočtové opatření č. 2011/1



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




dotace a rozvoj území - rezerva




(3639,5901,00000000,0140,0000000000000)
 - 30.300,- Kč







a)
program REPAIR - cestovné




(3613,5173,00000000,0140,0002443000000)
+ 30.000,- Kč







b)
nákup kolků




(6171,5362,00000000,0140,0000000000000)
+ 300,- Kč


101/05 RM 11

Dotace ostatní

Rada města



odročuje


a)
projednání finanční dotace Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s., se sídlem  Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město, IČ 00442755, na náklady související s činností Okresního výboru  Českého svazu bojovníků za svobodu v Opavě v roce 2011, ve výši 30.000,-Kč


b)
projednání finanční dotace Slezskému spolku neslyšících, se sídlem Dolní Náměstí 20-21, 746 01 Opava, IČ 26994208 na náklady související s provozem klubovny Dolní náměstí 20-21 Opava v roce 2011, ve výši 63.000,-Kč
pro předložení zastupitelstvu města


c)
projednání finanční dotace Klubu přátel tělesně postižených dětí Opava, se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava, IČ 47814969, na dofinancování osobní asistence pro tělesně postižené klienty při zdravotně relaxačním pobytu u moře v roce 2011, ve výši 50.000,-Kč


102/05 RM 11

Personální záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


zřízení pracovního místa romského poradce na odboru sociálních věcí, odd. sociálně-právní ochrany dětí
s účinností od 1. 3. 2011

102/05 RM 11

2.
stanoví


	celkový průměrný přepočtený počet 322 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 5 na VPP a 1 SÚPM s účinností od 1. 3. 2011 (příloha č. 2 Organizačního řádu MMO tvoří nedílnou součást tohoto usnesení)




103/05 RM 11

Odměňování neuvolněných členů zastupitelstva 

Rada města



bere na vědomí


úpravu měsíčních odměn neuvolněných zastupitelů:
a) členů rady                                           měs. odměna   4.969,-- Kč
b) členů komise pro občanské obřady    měs. odměna   3.449,-- Kč

s účinností od 1. 1. 2011

pro předložení zastupitelstvu města



104/05 RM 11

Finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých obcí v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“


Rada města


1.
schvaluje 


finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury České republiky v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2010 předložených  Obcí Jezdkovice se sídlem Jezdkovice č. p. 1, 747 55 Jezdkovice, Římskokatolickou farností Slavkov u Opavy, se sídlem Ludvíka Svobody 27, 747 57 Slavkov a paní Marií Víchovou, bytem Těšínská 856/6, 746 01 Opava

2.
ukládá 


doručit předložená finanční vyúčtování příspěvků v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2010 Ministerstvu kultury České republiky, odbor památkové péče
Z: odbor rozvoje města a strategického plánování
T: 25. 01. 2011










105/05 RM 11

Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku – Nadace Partnerství

Rada města



schvaluje


 a)
smlouvu o poskytnutí nadačního příspěvku č. 66-DO-004 (MMOP0093T0B) mezi Nadací Partnerství, se sídlem Údolní 33, 602 00 Brno, zastoupenou Miroslavem Kundratou, ředitelem a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem

b)
přijetí nadačního příspěvku ve výši 80.000 Kč za umístění projektu Statutárního města Opavy „Cyklistické pruhy v Opavě“ v soutěži Nadace Partnerství „Cesty městy“ v roce 2010











                     Mgr. Dalibor Halátek   v.r                                                    Daniel Žídek    v.r.
                       náměstek primátora			               	                                            náměstek primátora

