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RADY
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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 19. 11. 2012 se zúčastnili

Členové RMO
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-
Tajemník MMO
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Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Mgr. Ondřej Skácel
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Renáta Mrákotová
Ing. Marie Vavrečková
Ing. Jana Onderková
Ing. Jiří Lehnert
Ing. Lenka Grigarová 
Host
Ing. Leoš Kavan, ekonom Pily Hrabství, s.r.o.
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje 


a)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva  PID MMOPP00ANB2U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Monikou Hankovými jako kupujícími, jejímž předmětem    je prodej pozemku parc.č. 1603 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava        - Předměstí za kupní cenu 43.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP009Q39T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Mgr. Lenkou Plachou 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


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AD2BY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Jarmilou Chrobákovými, paní Jarmilou Fišerovou, panem Michalem Pasrbkem, panem Zdeňkem Pavlíkem, paní Annou Cirokovou, paní Emilií Varechovou a panem Vlastíkem Orieščikem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2154/17 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí     za kupní cenu 129.565,00 Kč (cena dle zásad)


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BWGJS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Jarmilou Chrobákovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2154/57           – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 12.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP009Q47W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Antonínem a Kristou Kleinovými      jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2724/80           – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP009Q461 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vítězslavem a Ing. Michaelou Curylo jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2702/407         – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní              cenu 13.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANAED mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jaromírem Helštýnem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 1085 – zastavěná plocha      a nádvoří, v k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 9.500,00 Kč,                     tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 


h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AN6UX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Ing. Pavlem Fichnou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2724/25 – zastavěná plocha      a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč,                     tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
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i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANA21 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Ing. Hanou Tvrdou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1561/5 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 
500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AN7C8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Daliborem Tesařem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 456/2 - zast.pl.                  na nezapsaném geometrickém plánu značené novým                            parc.č. 456/7 - ost.pl.,k.ú. Opava-Město za kupní cenu 151.000,00 Kč,         tj. 4.871,00 Kč/m2 (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANA5M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem Moravcem a Boženou Moravcovou  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 326/1 – zast.pl.,na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 326/3 - ostatní plocha, v k.ú. Jaktař za cenu 64.000,00 Kč,                tj. 720,00 Kč/m2  (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

l)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva PID MMOPP00ANBDB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím       a paní Janou Golombkovou, manžely Josefem Karpíškem  a Zdeňkou Karpíškovou, manžely Pavlem Pravdou a Janou Pravdovou a panem Miroslavem Solným jako kupujícími, jejímž předmětem    je prodej pozemků parc.č. 632/1- zahrada a parc.č. 634 - ost.pl. , v k.ú. Opava - Předměstí 
za kupní cenu 680.800,00 Kč (cena dle zásad)


m)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva PID MMOPP00ANAKJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím       a manžely Petrem Klusoněm a Andreou Klusoňovou jako kupujícími,      jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 1497/1 - zast.pl.                                  a parc.č. 1497/7 -  zahrada , v k.ú. Opava  - Předměstí za kupní cenu 275.200,00 Kč tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AD2H4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Jiřím Cygalem a Andreou Cygalovou, Ing. Irenou Volkovou, MVDr. Michaelou Hlávkovou, manžely Oldřichem Bochňákem a Ludmilou Bochňákovou, manžely Dušanem Valíkem a Veronikou Valíkovou, paní Monikou Šimonkovou, panem Michalem Grunerem, Ing. Jiřím Poustkou a panem Miroslavem Ozaniakem              jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 502 a části pozemku parc.č. 504/1 – zahrada, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 504/9 –zahrada v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 644.373,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad)    


o)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00ANA16 mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a obcí Březová na straně druhé, jejímž předmětem je směna pozemku parc. č. 457/1 – trvalý travní porost, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemky parc.č. 482 - orná půda, parc. č. 485    - orná půda a části pozemku parc. č. 487 - orná půda, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc. č. 487/2 – orná půda   ve vlastnictví obce Březová, vše v k.ú. Leskovec u Opavy    




1709/50 RM 12
bod 1/50
p)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00AN6WN mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a panem Milošem Fraňkem na straně druhé, jejímž předmětem je směna části pozemku parc. č. 964/1 – ost.pl., na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc. č. 964/7 – zast.pl., ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc. č. 878 – zast.pl.,  na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc. č. 878/2 – ost.pl., ve vlastnictví pana Miloše Fraňka, vše v k.ú. Komárov u Opavy    


q)
návrh dodatku č. 2 PID MMOPP00AN77X ke smlouvě o nájmu a o budoucí kupní smlouvě ze 14.5.2007, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.1.2011, mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím    a panem Luďkem Dvořákem jako nájemcem a budoucím kupujícím 


r)
návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č. 3035/59 - ost. pl., 
k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy


s)
návrh na bezúplatný převod pozemku parc.č. 87/1- ost.pl. v katastrálním území Kateřinky u Opavy, z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s níže uvedenými závazky:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat  a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2. této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět ve prospěch třetí osoby a nelze ji ani vložit do obchodní společnosti. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

	V případě, že by nabyvatel porušil kteroukoli z povinností dle předchozího odstavce, dohodly se smluvní strany na smluvní pokutě v této výši:
	v případě, že nabyvatel převede předmětnou nemovitost uvedenou v čl. I. nebo její část na třetí osobu nebo ji vloží do obchodní společnosti, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu, nejméně však ve výši ceny, kterou nabyvatel převodem na třetí osobu získal

v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2., bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit 
i opakovaně, a  to za  každé  porušení  smluvní  povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
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	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, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.

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 do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. čl. II. odst. 2.) za rok předcházející, t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v odst. 1. tohoto článku.


pro předložení zastupitelstvu města

2.
schvaluje

a)
návrh  na  revokaci  usnesení  ZSMO  č. 139/08 ZM 11 odst. 5, písm. a) ze
dne 12. 12. 2011 (ZSMO neschvaluje záměr prodeje části pozemku parc.č.
554-zahrada dle zákresu na snímku katastrální mapy k.ú.Jaktař)


b)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva PID MMOPP009Q4C7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Martinou Gebauerovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 554- orná půda, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 554/2 orná půda, v k.ú. Jaktař za cenu 
423.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2  (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města


3.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 466/4 - zast. pl. a nádvoří, v k.ú. Opava            -Město

b)
návrh prodeje části pozemku parc.č. 456/2 - zast.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 456/7  ost.pl.,k.ú. Opava-Město manželům Ing. Luďkovi Hadámkovi a MUDr. Jaroslavě Hadámkové za kupní cenu 50.000,00 Kč, tj. 1.613,00 Kč/m2


pro předložení zastupitelstvu města
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4.
odročuje

a)
projednání návrhu kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene                        PID MMOPP00ANADI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Michalem Pasrbkem  a společností MORAVA STAVBY s.r.o. jako kupujícími, jejímž předmětem    je prodej pozemku parc.č. 2154/16                – zahrada, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 413.280,00 Kč,                   tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) a zřízení věcného břemene pro manžele Josefa a Jarmilu Chrobákovy a Irenu Eškuličovou pro průchody  a průjezdy ke garážím ve vlastnictví oprávněných z věcného břemene


b)
projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 2154/16 - zahrada, v k.ú. Opava  - Předměstí dle zákresu na snímku katastrální mapy 
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Nová Rozhodnutí o poskytnutí dotace vč. platných Podmínek pro projekty IOP 2.1 Výzvy 9 vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR v souvislosti se změnou poskytovatele dotace

Rada města



bere na vědomí



Nová Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaná Ministerstvem pro místní rozvoj ČR pro projekty evidované v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 2.1: Komunikační infrastruktura Statutárního města Opavy (MMOPP00D78AO), Rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace (MMOPP00D788Y), O-linka – komunikace občana s úřadem (MMOPP00D78BJ) ze dne 15. 10. 2012 a Integrace agendových systémů a datový sklad Magistrátu města Opavy (MMOPP00D789T) ze dne 19. 10. 2012 vč. platných Podmínek, kterými 
se poskytovatelem dotace stává Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
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Osobní příplatek ředitelky ZŠ Nový svět, Opava

Rada města



schvaluje



osobní příplatek Ing. Miladě Pazderníkové, ředitelce Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 01.12.2012
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Provoz opavských mateřských škol a školních družin v době vánočních prázdnin


Rada města



bere na vědomí


rozsah přerušení provozu opavských mateřských škola a školních družin v době vánočních prázdnin
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Zápis dětí do 1. tříd opavských základních škol

Rada města



bere na vědomí


informaci k zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2013/2014
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Likvidace přebytečného movitého majetku u Zařízení školního stravování

Rada města



odročuje 


projednání materiálu „Likvidace přebytečného movitého majetku u Zařízení školního stravování“
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Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP003LV14) ke Zřizovací listině Základní školy 
Nový svět, Opava, příspěvková organizace se sídlem Komenského 880/13, 
746 01 Opava

b)
dodatek č. 6 (MMOPP003LV2Z) ke Zřizovací listině Základní školy 
T. G. Masaryka, Riegrova 13 - příspěvková organizace se sídlem Riegrova 13, 746 01 Opava 


pro předložení zastupitelstvu města



1716/50 RM 12
bod 8/50
Financování projektu realizovaného v rámci IPRM Přitažlivé město- „Městské sady – regenerace“

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Městské sady – Regenerace“ v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst
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b)
zajištění financování projektu „Městské sady – regenerace“ v investiční fázi pro rok 2013 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst


  c)
zajištění financování projektu „Městské sady – regenerace“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013 – výzva k předkládání projektů zařazených do Integrovaných plánů rozvoje měst
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Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

Rada města



neschvaluje


a)
změnu účelového určení části dotace poskytnuté organizaci ELIM, křesťanská společnost pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s., se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava, IČ 68177615, na poskytování sociálních služeb na rok 2012 (část dotace ve výši 70.000,00 Kč 
ze sociální služby nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Legal 
na sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi)


b)
dodatek č. 1 MMOPP007K8F4 ke smlouvě MMOPP00CFCXA mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací ELIM, křesťanská společnost 
pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s., se sídlem Rolnická 1636/21a, 
747 05 Opava, IČ 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní

  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ELIM Opava – nízkoprahové kluby pro děti a mládež




(4375,5222,00000000,0040,0000161000000)
- 70.000,00 Kč








ELIM Opava – sociálně aktivizační služby




(4371,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 70.000,00 Kč






  pro předložení zastupitelstvu města









1718/50 RM 12
bod 10/50
Návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu SMO na rok 2013

Rada města



schvaluje



návrh dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2013 pro předložení zastupitelstvu města



1719/50 RM 12
bod 11/50
Aktualizace územně analytických podkladů ORP Opava v roce 2012

Rada města



schvaluje



smlouvu o dílo Aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Opava v roce 2012 , (PID MMOPP00AJ97Z), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a EKOTOXA s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 54335, zastoupeným   Dr. Ing. Jiřím Vrubelem, Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole, jednatelem



1720/50 RM 12
bod 12/50
Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje



upravenou výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Statutárním městem Opava



1721/50 RM 12
bod 14/50
Smlouva o poskytnutí finančního daru


Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o poskytnutí finančního daru, (MMOPP00C23G3), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a M & M reality holding a.s.,  se sídlem Krakovská 1675/2, Praha 1, PSČ 110 00, IČ 27487768, zastoupena  Milanem Zavadilem, předsedou představenstva

1721/50 RM 12
bod 14/50
  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/288



v příjmech – městská policie



ba)
bezpečnost a veřejný pořádek – dary a dědictví




(5311,2321,00000000,0110, 0009131000000)
 + 20.000,00 Kč







ve výdajích – městská policie



bb)
bezpečnost a veřejný pořádek – drobný hmotný dlouhodobý majetek




5311,5137,00000000,0110, 0000000000000)
+ 20.000,00 Kč



1722/50 RM 12
bod 15/50
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města


1.
revokuje


usnesení č. 283/12 RM 11 a) ze dne 04.04.2011 (Rada města schvaluje dohodu č. 15/2011/PRI (MMOPP009BPCJ) o budoucí realizaci stavby mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací, Úprkova 1, 723 02 Ostrava, IČ: 00095711 a Statutárním  městem Opava  na akci „Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká III. etapa“, pro předložení zastupitelstvu města)


2.
schvaluje


dohodu č. 74/2012/PRI (MMOPP009TGDN) o budoucí realizaci stavby mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Statutárním  městem Opava  na akci „Rekonstrukce silnice II/464 Opava ul. Bílovecká III. etapa“, pro předložení zastupitelstvu města 



1723/50 RM 12
bod 16/50
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje


smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 73/2012/PRI (MMOPP009TGCS) pro územní rozhodnutí mezi Statutárním městem Opava a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377 na zakázku malého rozsahu „Přeložka silnice II/461“ (Jižní obchvat – dokončení) za cenu nejvýše přípustnou   930.680,00 Kč bez DPH (1.116.816,00 Kč vč. DPH)




1724/50 RM 12
bod 17/50
Smlouva o centralizovaném zadávání

Rada města


1. 
schvaluje 



vzorovou smlouvu o centralizovaném zadávání


2.     
svěřuje


v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování              o uzavírání smluv o centralizovaném zadávání, ve znění vzorové smlouvy schválené bod bodem 1 tohoto usnesení, které bude Statutární město Opava jako centrální odběratel uzavírat  s právnickými osobami zřízenými nebo založenými Statutárním městem Opavou, Odboru majetku města Magistrátu města Opavy a pověřuje vedoucího Odboru majetku města Magistrátu města Opavy uzavíráním  těchto smluv 



1725/50 RM 12
bod 18/50
Realizace investičních akcí v roce 2013

Rada města



schvaluje



seznam investičních akcí na rok 2013 pro předložení zastupitelstvu města




1726/50 RM 12
bod 19/50
Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2013

Rada města



schvaluje



doplněný seznam projektových dokumentací na rok 2013 pro předložení zastupitelstvu města



1727/50 RM 12
bod 20/50
Dodatek k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

Rada města



schvaluje

a)
prodloužení 5 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“  na dobu určitou  do 31. 3. 2013 na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  

1727/50 RM 12
bod 20/50
b)
dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-10/2012 ze dne 28.3.2012 (MMOPP00BHUQI) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,   zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky




1728/50 RM 12
bod 21/50
Stanovení paušální částky jako náhrady výdělku ušlého v souvislosti s výkonem funkce neuvolněným zastupitelům

Rada města




schvaluje



neuvolněným členům zastupitelstva, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, paušální částku ve výši 240,00 Kč/hod. pro rok 2013, která jim bude proplácena jako náhrada výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce pro předložení zastupitelstvu města




1729/50 RM 12
bod 22/50
Pila Hrabstv￭Pila Hrabství, s.r.o.

Rada města


1. 
neschvaluje



Koncepční řešení společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. pro předložení zastupitelstvu města


2.
ukládá



1. náměstkyni primátora Ing. Brady zajistit externí ekonomickou analýzu Pily Hrabství s.r.o.

Z: Ing. Brady
T: 1. 3. 2013











1730/50 RM 12
bod 23/50
Majetek ve správě TSO s.r.o. – nájemní smlouva

Rada města



schvaluje



smlouvu o nájmu nebytových prostor, (MMOPP00ANBGW), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností VIDEO ATTACK s.r.o. se sídlem Olomoucká 242/44, 746 01 Opava, IČ 25865285, zastoupenou Lubošem Cingelem, jednatelem



1731/50 RM 12
bod 24/50
Přiznání odměn ředitelům příspěvkových organizací působících v oblasti kultury


Rada města


1.
schvaluje


a)
přiznání odměny řediteli Slezského divadla Opava za období od 01.01.2012 do 31.12.2012 v upravené výši 


b)
přiznání odměny panu Janu Kunzemu pověřenému řízením Opavské kulturní organizace za období od 01.08.2012 do 11.11.2012 ve výši 
dle důvodové zprávy

2.
odročuje



projednání přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruce za období od 01.01.2012 do 31.12.2012 




1732/50 RM 12
bod 25/50
Udělení Cen Statutárního města Opavy   

Rada města


1.
doporučuje


a)
udělení Ceny Statutárního města Opavy panu Jakubovi Holušovi za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a reprezentaci na Olympijských hrách v Pekingu a Londýně 


b)
udělení Ceny Statutárního města Opavy panu Janu Kudličkovi za přínos pro rozvoj sportu v Opavě a reprezentaci na Olympijských hrách v Pekingu a Londýně




1732/50 RM 12
bod 25/50
c)
udělení Ceny Statutárního města Opavy paní Kateřině Havláskové 
za významný přínos a obětavost při práci s mládeží ve městě Opavě


d)
přiznání finanční odměny panu Jakubovi Holušovi, bytem Zlatníky, ve výši dle předloženého návrhu


e)
přiznání finanční odměny panu Janu Kudličkovi, Praha 6, ve výši dle předloženého návrhu


f)
přiznání finanční odměny paní Kateřině Havláskové, Brno, ve výši dle předloženého návrhu
 

pro předložení zastupitelstvu města


2. 
schvaluje

 
Rozpočtové opatření č. 2012/289



ve výdajích – odbor Finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




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







ve výdajích – odbor Kancelář primátora




Ceny města




(3399,5492,00000000, 0120,0001064000000)
+ 20.000,00 Kč






ve výdajích – odbor Finanční a rozpočtový




sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,00003000000000)
- 40.000,00 Kč







ve výdajích – odbor Kancelář primátora




Ceny města




(3399,5492,00000000, 0120,0001064000000)
+ 40.000,00 Kč



1733/50 RM 12
bod 26/50
Bytové záležitosti

Rada města


1.
revokuje 


usnesení č. 1654/48 RM 12 písm.b) ze dne 22.10.2012 (RMO schvaluje přidělení volné ubytovací jednotky č.17 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Jateční 7 v Opavě panu Tomáši Prokešovi trvale bytem Opava)


2.
schvaluje 


přidělení volné ubytovací jednotky č.17 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Jateční 7 v Opavě paní Gabriele Pišové trvale bytem Opava



1733/50 RM 12
bod 26/50
3.
neschvaluje


mimořádné přidělení volné ubytovací jednotky č.17 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Jateční 7 v Opavě panu Lukáši Filovi trvale bytem Opava



1734/50 RM 12
bod 27/50
Výpovědi z nájmů bytů

Rada města



schvaluje


a)
výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu v souladu s ust.§ 711 odst.2 písm.b) zák.č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění ( pro hrubé porušování povinností nájemce vyplývající z nájmu bytu ) pro :
pana Drahomíra Tesaře - nájemce bytu č. 4 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 35 v Opavě
paní Lenku Zavřelovou - nájemce bytu č. 8 velikosti 4+1 v domě na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě
pana Jiřího Zavřela - nájemce bytu č. 8 velikosti 4+1 v domě na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě


b)
podání žaloby na vyklizení bytu v případě, že nájemci uvedení v bodu 1a) tohoto usnesení  nepodají žalobu na určení neplatnosti výpovědi ( § 711 odst.5 zák.č.40/1964 Sb., v platném znění ) a dobrovolně nevyklidí a nepředají předmětný byt po uplynutí výpovědní lhůty



1735/50 RM 12
bod 28/50
Pronájem ubytovacího zařízení

Rada města


1.
bere na vědomí


žádost občanského sdružení „Demokratický svaz opavských Romů“  zastoupené předsedou Dušanem Levayem o pronájem ubytovacího zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě


2.
neschvaluje


záměr pronájmu budovy č.p. 269, bytový dům na pozemku parc.č. 359/3, zastavěná plocha a nádvoří  ležící v části obce Kateřinky, zapsané na LV č. 1878 (budova na adrese U Cukrovaru 1, Opava)









1736/50 RM 12
bod 29/50
Záměry pronájmů 

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 5 NP  budovy č.p. 132, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava - Město (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)


b)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 PP   a 1 NP  budovy č.p. 110, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 364, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 111, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 362, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město,  zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava - Město (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 5 a 7, Opava)


c)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 350, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 510, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava - Město (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 13, Opava)


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


1737/50 RM 12
bod 30/50
Obecně závazná vyhláška č. XX/2012 o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  


Rada města



odročuje


projednání návrhu Obecně závazné vyhlášky č. XX/2012 o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  pro předložení zastupitelstvu  města



1738/50 RM 12
bod 31/50
Obecně závazná vyhláška č. X/2012, o pravidlech pro pohyb psů 
na veřejném prostranství


Rada města



schvaluje



návrh Obecně závazné vyhlášky č. X/2012, o pravidlech pro  pohyb psů na veřejném prostranství pro předložení zastupitelstvu  města


1739/50 RM 12
bod 32/50
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a) 
Dodatek č. 1 (MMOPP00BFC93) ke smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene uzavřené dne 22. 9.2011(MMOPP00BYMCV) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 28611535, jednající Jiřím   Brodíkem,   jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní   náměstí   69,   746 26    Opava,    IČ 00300535,       zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 201/13, 201/14 a 8/4 v k.ú. Milostovice pro stavbu: "Opava, Jamnická, Ondřej Géla, přípojka kNN (IP-12-8010169)“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy 


b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00CBFC4S) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol, s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646,  jednající
Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1566/1, 2066/1 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Opava, Leknínová, Hrbáč, rozš. kNN přípojka – stavba IV-12-8006216“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFC88) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Martinou Laškovou a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2530/259 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Dostojevského, 2+1 bj, parc.č. 2530/258, rozšíření kNN, č. stavby IV-12-8007356“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH

1739/50 RM 12
bod 32/50
d)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5H0) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pavlem Dehnerem bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení splaškové kanalizace, podzemního vedení vodovodního řadu a podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice a zřízení napojení komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 562/12 v k.ú. Vávrovice na místní komunikaci na pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby: "Stavba infrastruktury pro 5 stavebních parcel na pozemcích parc.č. 562/1, 562/1 a 686 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


e) 
smlouvu o budoucí smlouvě  o zřízení věcného břemene a souhlasu ze zřízením stavby (MMOPP00BFC7D) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Pavlem Dehnerem bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Rozšíření středotlakého plynovodu pro 5 stavebních parcel na pozemku parc.č. 562/12 a 686 v k.ú. Vávrovice“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy   


f)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5JQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zdenkou Celtovou bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení splaškové kanalizace a podzemního vedení vodovodního řadu 
do pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: "Technická a dopravní infrastruktura RD, lokalita Celta, ul. Hlavní – Joži Davida, Opava - Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby (MMOPP00AK5KL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Zdenkou Celtovou bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: " Technická a dopravní infrastruktura RD, lokalita Celta, ul. Hlavní – Joži Davida, Opava – Kylešovice - plynovod“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy   
1739/50 RM 12
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h)
dodatek č. 1 (MMOPP00AK5IV) ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A7PM4) uzavřené dne 20. 3. 2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Richardem Palisou bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace a podzemního vedení veřejného osvětlení do pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice a umístění stavby komunikace včetně chodníku na pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: "Technická a dopravní infrastruktura RD, lokalita Palisa, Celta, ul. Hlavní – Joži Davida, Opava – Kylešovice – 2. etapa“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


i)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFCCO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Marcelou Staškovou bytem Ostrava, Zábřeh pro umístění podzemního vedení   vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 206/2 v k.ú. Milostovice v rámci realizace stavby: "Přípojka vody pro budoucí RD na pozemcích parc.č. 77, 43/3 v k.ú. Milostovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


j)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5MB) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Pavlem Urbanským bytem Opava, Kateřinky pro umístění podzemního vedení   splaškové kanalizace a podzemního vedení vodovodu do pozemku parc.č. 2351/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: "Technická a dopravní infrastruktura RD, lokalita Za jízdárnou, Opava - Kateřinky“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


k)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFC5N) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15. 140 00 Praha 4, IČ 44797320 zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 115/1 a 983/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "031312 TEVA Opava 20 Mb_OK 11010-043917“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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l)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFC6I) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15. 140 00 Praha 4, IČ 44797320 zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 2157/1 a 2954 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "16010-023255 Opava, Stará silnice, Kasárna, UR“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


m)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFCJP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Věrou Pavelkovou bytem Opava, Kateřinky a Ing. Alešem Resslerem, bytem Opava, Kateřinky a Alexejem Resslerem bytem Opava, Kateřinky a 
Ing. Ivo Resslerem, bytem Opava, Kylešovice a Milenou Valentovou bytem Opava, Vávrovice  pro umístění 3 kusů podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace a výústních objektů na pozemku parc.č. 134/1  v k.ú. Palhanec v rámci realizace stavby „Parkovací stání ul. Mlynářská, k.ú. Palhanec“ a „Novostavba multifunkčního domu k.ú. Palhanec“ za bezúplatné zřízení věcného břemene


n)
smlouvu o č. S 297/2012-SSV-O-Sza o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MTV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234 zastoupenou  
Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem Stavební správy východ, organizační jednotky Správy železniční dopravní cesty, státní organizace pro umístění výstražníku a zabezpečovacího kabelu na pozemku parc.č. 2777 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Výstavba PZS v km 2,560 trati Opava východ – Hradec nad Moravicí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH 


 o)
smlouvu o zřízení věcného břemene č. 1392/12, (MMOPP00C4N6V) mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 49, 701 26 Ostrava, Moravská Ostrava IČ 70890021 zastoupenou Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění cyklistické stezky včetně veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 2048/3, 3053/9, 3052/1, 3255 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 372/5, 372/7, 373/5, 614/5 v k.ú. Vávrovice a parc.č. 185/13, 185/14, 650/14, 664/8, 664/9 a 665/4 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: „Cyklistická trasa č. 55 Slezská magistrála, Krnov – Úvalno – Brumovice – Holasovice – Opava – Velké Hoštice“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 20.000,00 Kč + DPH

1739/50 RM 12
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p) 
dodatek č. 1 (MMOPP00AK65H) ke Smlouvě o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 14.2.2012 (MMOPP00A7Q1U) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Janem Berouskem  bytem Háj ve Slezsku týkající se stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene zrealizovaného podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 183 v k.ú. Suché Lazce v rámci stavby: "STL plynovod a středotlaká přípojka plynu 
pro rekreační dům na parcele č. 747/7 v k.ú. Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  600,00 Kč + DPH   


q)
dodatek č. 1 (MMOPP00AK677) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 22. 9. 2011(MMOPP00BYNN5) mezi 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 Ing. Pavlem Kalužou, samostatným referentem ENPRO Energo s.r.o. a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Opava, J. Davida, kNN, kVN, DTS“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy



2.
odročuje


projednání smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFC22) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, 140 00 Praha 4 – Nusle , 
IČ 00562262 jednající Bořivojem Kobrem pro umístění nadzemního vedení optické přípojky na pozemcích parc.č. 2953/4, 2953/3, 243, 242, 249/5, 245/3, 245/1 v k.ú. Opava – Předměstí a na budově č.p. 2787 v části obce Předměstí pro stavbu „Optická přípojka Mařádkova“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy 











1740/50 RM 12
bod 33/50
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2984 v k.ú. Opava – Předměstí a do pozemku parc.č. 1344 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby: „Stížnost, Opava, Vančurova 197/111, kNN, číslo stavby : IE-12-8003305“  


b) 
umístění podzemního vedení vodovodního řadu do pozemků parc.č. 2313/1, 2431/1 a 2431/2  v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava, Junácká – rekonstrukce vodovodního řadu“


c) 
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2028/122 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava, Wolkerova, propoj kNN, číslo stavby : IV-12-8007693/VB1“  


d) 
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 3017, 581/5, 581/3, 581/4 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby:  „Opava, Rooseveltova, 2610/2, rozš. kNN“  


e) 
umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku parc.č. 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby:  „Komárov, Česká pošta, UR 16010-024554“  


f) 
umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 223/2 v k.ú. Milostovice v rámci realizace stavby:  „Milostovice, p.č. 73, Fuchsík, rozš. vNN“  


1741/50 RM 12
bod 34/50
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2012/290



k usn. 1159/36 d) RM 12 z 26/03



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 




(0000,4116,36517003,0020,0007683000000)
+  120.085,50 Kč



(0000,4116,36517003,0020,0007684000000)
+  463.116,50 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Revitalizace dětského hřiště Holasická 6, 8 -14



ÉRDF 85 % neinv.
(3745,5171,36517003,0220,0007683000000)
+  120.085,50 Kč


ÉRDF 85 % neinv.
(3745,5171,36517003,0220,0007684000000)
+  463.116,50 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007683000000)
-  120.085,50 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007684000000)
-  463.116,50 Kč
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vl. zdroje na způsobilé neinv. výdaje 15 % -kryté úvěrovým rámcem
(3745,5171,36100022,0220,0007683000000)
+ 21.191,85 Kč


vl. zdroje na způsobilé neinv. výdaje 15 % -kryté úvěrovým rámcem
(3745,5171,36100022,0220,0007684000000)
+ 81.727,40 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007683000000)
- 21.191,85 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007684000000)
- 81.727,40 Kč







ve financování




splátka úvěrového rámce




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
-  583.202,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2012/291



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery 




ze státního rozpočtu
+ 151.544,16 Kč



(0000,4116,32533123,0020,0000000000030)
+ 858.750,24 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ TG Masaryka,




Opava Riegrova 13




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost 




projekt „ Zaostřeno na vzdělávání“




(3113,5336,32133123,0030,0001002000030)
+ 151.544,16 Kč



(3113,5336,32533123,0030,0001002000030)
+ 858.750,24 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2012/292



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery 




od krajů




Otvíráme bránu jazyků



15% SR
(0000,4122,32100015,0020,0002442000000)
+ 28.777,99 Kč


85 % EU
(0000,4122,32500015,0020,0002442000000)
+ 163.075,25 Kč







ve výdajích – finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 191.853,24 Kč






d) 
Rozpočtové opatření č. 2012/293



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




k usn. 1631/47 d) RM 12 z 8/10




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034002,0020,0007650000000)
- 48.855,77 Kč





1741/50 RM 12
bod 34/50

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Komárov – oprava kaple




vratka dotace dle přiložené dokumentace




(3322,5171,00034002,0220,0007650000000)
- 48.855,77 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2012/294



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




dotace k úrokům z úvěru 23,4 mil. Kč – kanalizace Malé Hoštice – po uvedení stavby  do užívání




(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+ 137.042,22 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




úroky – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00000000,0020,0007766000000)
- 137.042,22 Kč 



(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 137.042,22 Kč








rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 137.042,22 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2012/295



ve výdajích – odbor majetku města




burzovní nákup energií a odměna




(dle sml.MMOPP00C4MY6)




(2115,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 336.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 336.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2012/296



ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Opava Komárov




neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000120,0030,0001002000026)
- 216.600,00 Kč








ZŠ a MŠ Opava Komárov




Účelový příspěvek na pořizení dlouhodobého majetku




(3113,6351,00000120,0030,0001002000026)
+ 216.600,00 Kč





1741/50 RM 12
bod 34/50
h)
Rozpočtové opatření č. 2012/297



ve výdajích – odbor majetku města




Technické služby Opava, s.r.o




JA TS Parkovací systém AS Park




(2219,6122,00000020,0790,0004100000000)
+ 533.000,00 Kč



(2219,6122,00000000,0790,0004100000000)
+ 981.400,00 Kč








odbor finanční a rozpočtový ………




rezerva FaRO




(6409,5901,00000020,0020,0002996000000)
- 533.000,00 Kč



(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
          - 981.400,00  Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2012/298



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby – nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
 - 50.000,00 Kč








neplánované platby – opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
 + 50.000,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2012/299



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku




komunální služby – nákup ostatních služeb




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
 - 50.000,00 Kč








silnice – opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
 + 50.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2012/300



ve výdajích – městská policie




BESIP – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(2223,5137,00000000,0110,0001078000000)
 - 30.000,00 Kč








autoprovoz – opravy a udržování




(5311,5171,00000000,0110,0002512000000)
 + 30.000,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2012/301



ve výdajích – odbor životního prostředí




biologická ochrana města




(3741,5169,00000000,0130,0002522000000)
 - 89.000,00 Kč








sběr a svoz komunálních odpadů




(3722,5169,00000000,0130,0001075000000)
 - 10.000,00 Kč





1741/50 RM 12
bod 34/50


útulek pro psy




(1014,5169,00000000,0130,0002524000000)
 - 3.600,00 Kč








obnova zeleně – kácení




(3745,5169,00000000,0130,0001070000000)
 + 102.600,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2012/302



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijetí dotace z rozpočtu ministerstva vnitra – projekt „Město Opava - procesní analýza, projektové řízení, komunikace“




(0000,4116,33514013,0020,0002472000000)
 + 4.019.702,29 Kč







ve výdajích – odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti (přeúčtování výdajů profinancovaných v roce 2012, které byly předfinancované z rozpočtu SMO)




služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0210,0002472000000)
 - 756.330,00 Kč


85% EU
(6171,5167,33514013,0210,0002472000000)
 + 756.330,00 Kč








konzultační, poradenské a právní služby




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


85% EU
(6171,5166,33514013,0210,0002472000000)
 + 668.100,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




ostatní osobní výdaje



z FV 2011
(6171,5021,00000020,0192,0002472000000)
 - 95.200,00 Kč


r. 2012
(6171,5021,00000000,0192,0002472000000)
- 190.400,00 Kč


85% EU
(6171,5021,33514013,0192,0002472000000)
+ 285.600,00 Kč








sociální pojištění



z FV 2011
(6171,5031,00000020,0192,0002472000000)
- 23.800,00 Kč


r. 2012
(6171,5031,00000000,0192,0002472000000)
- 47.600,00 Kč


85% EU
(6171,5031,33514013,0192,0002472000000)
+ 71.400,00 Kč








zdravotní pojištění



z FV 2011
(6171,5032,00000020,0192,0002472000000)
- 8.568,00 Kč


r. 2012
(6171,5032,00000000,0192,0002472000000)
- 17.136,00 Kč


85% EU
(6171,5032,33514013,0192,0002472000000)
+ 25.704,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 1.807.134,00 Kč



Proúčtováno ve výdajích 2012 




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 2.212.568,29 Kč



Výdaje z předcházejících období






1741/50 RM 12
bod 34/50

Nespotřebované finanční prostředky:



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




ostatní osobní výdaje



z FV
(6171,5021,33100020,0192,0002472000000)
- 34.350,00 Kč



(6171,5021,33100000,0192,0002472000000)
- 42.000,00 Kč








sociální pojištění



z FV
(6171,5031,33100020,0192,0002472000000)
- 8.587,50 Kč



(6171,5031,33100000,0192,0002472000000)
- 10.500,00 Kč








zdravotní pojištění



z FV
(6171,5032,33100020,0192,0002472000000)
- 3.093,10 Kč



(6171,5032,33100000,0192,0002472000000)
- 3.844,00 Kč







ve výdajích – odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti




konzultační, poradenské a právní služby



z FV
(6171,5166,33100020,0210,0002472000000)
- 61.836,00 Kč



(6171,5166,33100000,0210,0002472000000)
- 40.100,00 Kč








služby školení a vzdělávání



z FV
(6171,5167,33100020,0210,0002472000000)
- 15.046,40 Kč



(6171,5167,33100000,0210,0002472000000)
- 530,00 Kč








nákup ostatních služeb



z FV
(6171,5169,33100020,0210,0002472000000)
- 123.233,00 Kč



(6171,5169,33100000,0210,0002472000000)
- 208.000,00 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek



z FV
(6171,5137,33100020,0210,0002472000000)
- 5.670,00 Kč








nákup materiálu



z FV
(6171,5139,33100020,0210,0002472000000)
- 375,00 Kč








pohoštění



z FV
(6171,5175,33100020,0210,0002472000000)
- 9,00 Kč








nákup materiálu



85% EU
(6171,5139,33514013,0210,0002472000000)
- 2.125,00 Kč








konzultační, poradenské a právní služby



85% EU
(6171,5166,33514013,0210,0002472000000)
- 18.788,40 Kč








pohoštění



85% EU
(6171,5175,33514013,0210,0002472000000)
- 55,00 Kč





1741/50 RM 12
bod 34/50


programové vybavení



85% EU
(6171,6111,33514924,0210,0002472000000)
- 1.530,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 579.672,40 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2012/303



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 150.000,00 Kč







ve výdajích – odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0210,0000000000000)
 + 150.000,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2012/304



ve výdajích – odbor informatiky




služby telekomunikací




(6171,5162,00000000,0170,0000000000000)
- 40.000,00 Kč








geografický informační systém




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0001084000000)
- 100.000,00 Kč








IP telefonie




DDHM




(6171,5137,00000000,0170,0001085000000)
- 25.000,00 Kč








kopírky




nákup materiálu




(6171,5139,00000000,0170,0002526000000)
- 30.000,00 Kč








nájemné




(6171,5164,00000000,0170,0002526000000)
- 241.000,00 Kč








výpočetní technika




(6171,6125,00000000,0170,0002526000000)
- 70.000,00 Kč








výpočetní technika




DDHM




(6112,5137,00000000,0170,0002528000000)
- 222.988,00 Kč








nákup ostatních služeb




(6112,5169,00000000,0170,0002528000000)
- 50.000,- Kč








nákup materiálu

1741/50 RM 12
bod 34/50


(6171,5139,00000000,0170,0002528000000)
- 100.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002528000000)
- 190.000,00 Kč








opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0170,0002528000000)
- 25.000,00 Kč








akce Krnovská




programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0007836000000)
- 15.000,00 Kč








programové vybavení




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0002527000000)
+ 1.038.988,00 Kč








akce Krnovská




výpočetní technika




(6171,6125,00000000,0170,0007836000000)
+ 70.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2012/305



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0192,0000000000000)
+ 50.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




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


1742/50 RM 12
bod 36/50
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXIZC mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Školou Taekwon-Do ITF Opava se sídlem U Hliníku 4, 746 01 Opava, 
IČ 47814721, zastoupenou Kamilem Tihelkou, vedoucím, na zajištění organizace soutěže Moravské ligy Taekwon-do ITF, ve výši 30.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXJ00 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským spolkem neslyšících se sídlem Dolní náměstí 20-21, 746 01 Opava, IČ 26994208, zastoupeným Josefem Skýpalou, předsedou, na služby za rok 2012 a 2013 odebírané v klubovně na adrese Horní náměstí 48, 746 01 Opava, ve výši 50.000,00 Kč
1742/50 RM 12
bod 36/50
c)
Rozpočtové opatření č. 2012/306



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 30.000,00 Kč








Škola Taekwon-Do ITF Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000321000000)
+ 30.000,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




sociální rezerva




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 50.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Slezský spolek neslyšících




(4379,5222,00000000,0020,0000410000000)
+ 50.000,00 Kč


1743/50 RM 12
bod 37/50
Rozpočet města na rok 2013, rozpočtový výhled 2014-2015

Rada města


1.
schvaluje



návrh závazných ukazatelů rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2013 

2.
bere na vědomí



rozpočtový výhled na roky 2014 – 2015 

3.
doporučuje



Zastupitelstvu SMO stanovit kompetence radě města k hospodaření podle schváleného rozpočtu, a to v souladu s § 102, odst.2., písm.a) zákona č.128/2000Sb. O obcích, to je provádět rozpočtová opatření u všech položek dle návrhu rozpočtu na rok 2013 v rozsahu:


a)
všechna rozpočtová opatření, týkající se přijetí dotací ze SR, Národního fondu, Státních fondů, Centra pro regionální rozvoj ČR (CRR), z Úřadu regionálních rad soudržnosti (ÚRR) a rozpočtů územně samosprávných celků a jejich použití, pokud poskytovatel neurčil jinak



b)
ostatní rozpočtová opatření, zvyšující nebo snižující schválený rozpočet do úhrnné výše 10-ti% celkové schválené částky. Do tohoto finančního objemu se však nezapočítávají ta rozpočtová opatření, kterými dochází k rozpisu schválených položek, např. do jednotlivých akcí nebo jednotlivých položek v souladu s platnou rozpočtovou skladbou





4.
ukládá


primátorovi města předložit tento materiál na zasedání ZMO dne 10.12.2012


1744/50 RM 12
bod 38/50
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 29.10.2012 
do 13.11.2012



1745/50 RM 12
bod 39/50
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 








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

