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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 51. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 26. 11. 2012


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 26. 11. 2012 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
MUDr. Pavel Vágner
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Arch. Zdeněk Bendík
Mgr. Renáta Mrákotová
Ing. Marie Vavrečková

Hosté:
Ing. Jan Kramný, předseda představenstva MPDO a.s.
Ing. Josef Vondál, místopředseda představenstva MPDO a.s.
p. Milan Semera, člen představenstva MPDO a.s.
Ing. Leopold Čapčuch, člen představenstva MPDO a.s.
































1746/51 RM 12
bod 1/51
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemků PID MMOPP00ANAAX mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Ing. Janem Mičkou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc.č. PK 295  
a parc.č. PK 307/1, k.ú. Zlatníky u Opavy, za cenu ve výši 6.650,00 Kč/rok,        tj. 0,20 Kč/m2/rok 

b)
smlouvu o nájmu pozemků PID MMOPP00ANACN mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností AHOLD Czech Republic, a.s. se sídlem Slavíčkova 1a, 638 00 Brno, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2976 ost.pl., k.ú. Opava – Předměstí specifikovanou zákresem na snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 8.250,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

c)
revokaci usnesení RMO č. 1498/44 RM 12 odst.1, písm.a) ze dne 20.8.2012 (RMO schvaluje nájem části pozemku parc.č. 389-zast.pl.  a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 389/1 o výměře 538 m2 a části pozemku parc.č. 390-zast.pl.  a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značený novým  parc.č. 390/1 o výměře 344 m2 k.ú. Opava-Město manželům Bc. Jiřímu  a Michaele Štěpáníkovým na dobu neurčitou za 176.400,00 Kč  tj. 200,00 Kč/m2/rok)

d)
smlouvu o nájmu pozemků PID MMOPP00AN6Z8 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Bc. Jiřím a Michaelou Štěpáníkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 389 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 389/1 – zastavěná plocha  a nádvoří a části pozemku parc.č. 390 – zastavěná plocha a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 390/1 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Město za cenu ve výši 93.000,00 Kč/rok, tj. 200,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


e)
záměr prodeje ideálních 1750/10000 pozemku parc.č. 449 - zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda, dle zákresu 
ve snímku katastrální mapy, k.ú. Kylešovice

g)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2373/571 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2663/228 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/362 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 3113/159 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/98 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr pronájmu pozemků parc. č. 1014/5 – ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1014/1 - zahrada, vše v k.ú. Opava - Předměstí

m)
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2890/81 – zast.pl. a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí specifikované zákresem na snímku katastrální mapy
1746/51 RM 12
bod 1/51
2.
schvaluje


záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/207 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí





3.
neschvaluje

a)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2898/3 – ost.pl., ost.komunikace,  k.ú. Opava-Předměstí specifikované zákresem na snímku katastrální mapy


b)
nájem pozemků parc.č. PK 295 a parc.č. PK 307/1, k.ú. Zlatníky u Opavy Výrobnímu a obchodnímu družstvu Stěbořice


1747/51 RM 12
bod 2/51
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje 


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AN70W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Ladislavem Mičolou jako kupujícím, jejímž předmětem    je prodej pozemku parc.č. 112/31 – zastavěná plocha    a nádvoří a prodej části pozemku parc.č. 112/29 – zastavěná plocha             a nádvoří, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým           parc.č. 112/47 - ostatní plocha, vše v k.ú. Opava-Předměstí v k.ú. Opava      - Předměstí za kupní cenu 12.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AN71R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem prodej části pozemku parc.č. 299 – zahrada,                   na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 299/2               - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Jaktař za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 12.250,00 Kč  + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města


2.
neschvaluje



záměr směny části pozemku parc.č. 841/3 – trvalý travní porost,              v k.ú. Komárov u Opavy dle zákresu na snímku katastrální mapy                 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc.č. 518/40 – orná půda, v k.ú. Branka u Opavy ve vlastnictví paní Blaženy Bilerové


pro předložení zastupitelstvu města







1748/51 RM 12
bod 3/51
Dodatek č. 9 k Rámcové smlouvě T-Mobile

Rada města



schvaluje



dodatek č. 9 Doplnění oprávněných osob, MMOPP00BV3QP mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  
IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, 149 00 Praha 4, IČ 64949681, zastoupenou p. Petrem Dvořáčkem a Ing. Tomášem Hájkem na základě pověření



1749/51 RM 12
bod 4/51
Pravidla k povolení předzahrádky poskytovatelům služeb v oblasti pohostinství

Rada města


1. 
schvaluje



upravená Pravidla k vydání souhlasu vlastníka pozemní komunikace k povolení předzahrádky poskytovatelům služeb v oblasti pohostinství


2. 
ukládá 



vedoucímu odboru majetku MMO informovat Radu Statutárního města Opavy o případných zamítnutých žádostech včetně příslušného zdůvodnění
 
Z: vedoucí odboru majetku MMO
T: trvale


1750/51 RM 12
bod 5/51
Statistika inkasa z pohledávek exekučního oddělení odboru právního 
a organizačního za rok 2012

Rada města



bere na vědomí



statistiku inkasa z pohledávek exekučního oddělení odboru právního 
a organizačního za dobu od 01.01.2012 do 31.10.2012










1751/51 RM 12
bod 6/51
Dohoda o spolupráci při vyhotovení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „I/11 Opava, severní obchvat-západní část“

Rada města



schvaluje



dohodu o spolupráci při vyhotovení a předání dokumentace pro územní rozhodnutí stavby „I/11 Opava, severní obchvat-západní část“ (MMOPP00D76CS) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupeno Davidem Čermákem, generálním ředitelem a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem pro předložení zastupitelstvu města




1752/51 RM 12
bod 7/51
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci – cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava (MMOPP00D79PE) uzavřený mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, městysem Litultovice, se sídlem Litultovice č. p. 1, 747 55 Litultovice, zastoupeným Janem Raidou, starostou městyse, obcí Otice, se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce, obcí Uhlířov, se sídlem Uhlířov č. p. 55, 747 84 Uhlířov, zastoupenou Danuší Lenkovou, starostkou obce, obcí Slavkov, se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, zastoupenou Vladimírem Chovancem, starostou obce, obcí Štáblovice, se sídlem Štáblovice č. p. 166, 747 82 Štáblovice, zastoupenou Jiřím Hoblíkem, starostou obce, obcí Mladecko, se sídlem Mladecko č. p. 56, 747 54 Mladecko, zastoupenou Karlem Seidlerem, starostou obce, obcí Jakartovice, se sídlem Jakartovice č. p. 89, 747 53 Jakartovice, zastoupenou Helenou Rašovou, starostkou obce, obcí Bratříkovice, se sídlem Bratříkovice č. p. 33, 747 52 Bratříkovice, zastoupenou Michalem Volkmerem, starostou obce a obcí Dolní Životice, se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, zastoupenou Jaroslavem Vaňkem, starostou obce pro předložení zastupitelstvu města














1753/51 RM 12
bod 8/51
Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2012

Rada města



schvaluje


a)
změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Na Pastvisku-příspěvková organizace na rok 2012

b)
změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 -  příspěvková organizace na rok 2012


c)
změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace na rok 2012



1754/51 RM 12
bod 9/51
Příslib zřizovatele k  předfinancování a spolufinancování projektu 
a schválení smlouvy ZŠ Opava, Ochranova – revokace usnesení

Rada města



revokuje

a)
usnesení č. 239/12 ZM 12 ze dne 25.06.2012 (ZMO schvaluje příslib zřizovatele k předfinancování  a spolufinancování projektu „Příroda bez hranic“ Základní škola Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace, IČ 70999236 ve výši 500.000,00 Kč) pro předložení zastupitelstvu města


b)
usnesení č. 1512/44 RM 12 ze dne 20.08.2012 (RMO schvaluje smlouvu, (MMOPP003LV4P), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným  
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou  
Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace se sídlem 
Ochranova 1244/6, 746 01 Opava, IČ 70999236, zastoupenou 
Mgr. Manfredem Hubálkem, ředitelem školy pro předložení zastupitelstvu města)



















1755/51 RM 12
bod 10/51
Smlouva o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 „Slezská magistrála“

Rada města



schvaluje


v souladu s ustanovením § 46 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů Smlouvu o spolupráci při údržbě cyklistické stezky č. 55 „Slezská magistrála“ (MMOPP00D768C) mezi Městem Krnov, se sídlem Hlavní náměstí 1, 794 01 Krnov, zastoupeným Mgr. Alenou Krušinovou, starostkou města, Obcí Úvalno, se sídlem Úvalno č. p. 58, 793 91 Úvalno, zastoupenou Ing. Radkem Šimkem, starostou obce, Obcí Brumovice, se sídlem Hlavní 75, 747 71 Brumovice, zastoupenou Ing. Františkem Kučou, starostou obce, Obcí Holasovice, se sídlem Holasovice č. p. 130, 747 74 Holasovice, zastoupenou Ing. Václavem Volným, starostou obce, Obcí Velké Hoštice, se sídlem Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice, zastoupenou Ing. Alfonsem Pospiechem, starostou obce a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem pro předložení zastupitelstvu města



1756/51 RM 12
bod 11/51
Granty 2013 –  změna Zásad pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, vyhlášení a stanovení podmínek jednotlivých grantových programů z oblasti životního prostředí a EVVO

Rada města


1.
schvaluje


Zásady pro poskytování grantů formou dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy s účinností od 27.11.2012





2.
doporučuje 


zastupitelstvu města vyhlásit grantové okruhy pro rok 2013 ke dni 12.12.2012 s termínem odevzdání žádostí do 18.01.2013 včetně:

Životní prostředí a EVVO

3.1. Podpora akcí a aktivit EVVO
3.2. Podpora činnosti neziskových organizací
3.3. Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

pro předložení zastupitelstvu města


3.
ukládá


tajemníkovi magistrátu předložit materiál dle bodu 2) tohoto usnesení na nejbližším zasedání zastupitelstva města
Z: JUDr. Tomáš Elis
T: 10.12.2012






1756/51 RM 12
bod 11/51
4.
schvaluje


podmínky jednotlivých grantových programů pro rok 2013 z oblasti životního prostředí a EVVO



Grantové okruhy
Grantové programy
Minimální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu
Maximální spoluúčast (dotace) Statutárního města Opavy na jeden projekt v daném programu
Minimální spoluúčast žadatele na jeden projekt v daném programu

Živ. prostředí a EVVO
3.1.

Podpora akcí a aktivit EVVO

5 000 Kč
40 000,- Kč
20%


3.2.

Podpora činnosti neziskových organizací zaměřených na EVVO a ochranu životního prostředí

20 000 Kč
100 000 Kč
0 %

(spoluúčast vítána)


3.3.

Podpora opatření ve prospěch životního prostředí

5 000,- Kč
40 000,- Kč
0 %

(spoluúčast vítána)




1757/51 RM 12
bod 12/51
Honební společenstvo – plná moc

Rada města



schvaluje



zastupování Statutárního města Opavy na valných hromadách Honebního společenstva Stěbořice starostou Městské části Milostovice panem Kamilem Ručilem  s účinností od 27.11.2012, v rozsahu dle přiložené plné moci



1758/51 RM 12
bod 13/51
Smlouva o poskytnutí finančního daru

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí finančního daru (MMOPP00AKB3S), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Teva Czech Industries s.r.o. se sídlem Ostravská 305/29, IČ 26785323, zastoupenou Jiřím Urbancem, jednatelem 
a Ing. Vítem Luštincem, jednatelem
1758/51 RM 12
bod 13/51
  b)
Rozpočtové opatření č. 2012/307



v příjmech – odbor majetku, sam.pracoviště maj.




dary a dědictví – přijaté dary na pořízení dlouhodobého majetku




(2212,3121,00000000,0050,0009131000000)
 + 1.600.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku, sam.pracoviště maj.




silnice – stroje, přístroje a zařízení




(2212,6122,00000000,0050,0000000000000)
 + 1.600.000,00 Kč



1759/51 RM 12
bod 14/51
Koncepce finanční podpory sportů SMO


Rada města



schvaluje






Koncepci finanční podpory sportů SMO pro období let 2012 až 2016 
pro předložení zastupitelstvu města




1760/51 RM 12
bod 15/51
Souhlas s prodejem majetku

Rada města



souhlasí



s prodejem vozidla SUZUKI Sx4 VIN TSMEYB21S00340175, které 
je ve vlastnictví příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, 747 45 



1761/51 RM 12
bod 16/51
Dodatek č. 23 k nájemní smlouvě s MLO

Rada města



schvaluje


a)
Dodatek č.23 (MMOPP00AKB6D) k Nájemní smlouvě (MMOPP002KDX0) ze dne 19.12.1995 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69 IČ:00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Městskými lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ:00849669, zastoupeným Ing. René Binarem, ředitelem příspěvkové organizace, kterým se stanovuje nájemné na rok 2012 ve výši 100.000,00Kč plus příslušná sazba DPH 



1761/51 RM 12
bod 16/51
 b)
Rozpočtové opatření č. 2012/308 







V příjmech – odbor majetku




Pronájmy pozemků Městské lesy




(1039,2131,00000000,0050,0009050000000)
- 5.880.000,00 Kč 







Ve výdajích – odbor FARO




Úroky úvěr dlouhodobý 280mil. + rámec




(2321,5141,00000000,0020,0009968000000)
- 3.080.000,00 Kč



Úroky úvěr dlouhodobý Slezanka 400mil.




(3639,5141,00000000,0020,0009970000000)
- 2.200.000,00 Kč



Úroky úvěr dlouhodobý 300mil.




(3636,5141,00000000,0020,0009973000000)
- 600.000,00 Kč


1762/51 RM 12
bod 17/51
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2012

Rada města



schvaluje


 a)
finanční dotaci občanskému sdružení KAFIRA se sídlem Horní náměstí 47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, zastoupeným Janem Horákem, statutárním zástupcem, ve výši 39.000,00 Kč

   b)
Rozpočtové opatření č. 2012/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




KAFIRA, o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040, 0000160000000)
+ 39.000,00 Kč 








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2012




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 39.000,00 Kč

  pro předložení zastupitelstvu města
  


1763/51 RM 12
bod 18/51
Ukončené a proplacené dotační projekty ve správě RMSP

Rada města



bere na vědomí



sdělení o stavu skutečně poplacených dotací u projektů ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování MMO za období od 1.9.2011 – 19.11.2012


1764/51 RM 12
bod 19/51
Smlouva o vytvoření a užití díla – Logo TO Opavské Slezsko


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BI34G, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Karlem Meleckým s místem podnikání Stratilova 2174/2a, 746 01 Opava, 
IČ 40300421



1765/51 RM 12
bod 20/51
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – JSDH 59.700,00 Kč

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D76KO), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 708 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem




b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2012 ve výši 59.700,00 Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH Statutárního města Opavy 




  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/309



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté dotace z rozpočtu MSK – činnost jednotek SDH




(0000,4122,00014004,0020,0002461000000)
+ 59.700,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka – odd. HKR




činnost jednotek SDH – nákup DDHM




(5512,5137,00014004,0193,0002461000000)
+ 32.700,00 Kč


ve výdajích – MČ Komárov




činnost jednotek SDH – nákup DDHM




(5512,5137,00014004,0800,0002461000000)
+ 12.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




činnost jednotek SDH – nákup DDHM




(5512,5137,00014004,0820,0002461000000)
+ 15.000,00 Kč


1766/51 RM 12
bod 21/51
Smlouva o dílo

Rada města



odročuje



projednání smlouvy o dílo MMOPP00BV41Z mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností FORM, spol. s r.o. se sídlem Poručíka Hoši 512/2A, 74711 Kozmice, IČ: 43964532, zastoupenou Ing. Alešem Bartákem, jednatelem



1767/51 RM 12
bod 22/51
Obecně závazná vyhláška č. x/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno



Rada města



odročuje



projednání materiálu „Obecně závazná vyhláška č. x/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno“




1768/51 RM 12
bod 23/51
Záměry pronájmů

Rada města



schvaluje



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)
















1769/51 RM 12
bod 24/51
Podmínky smlouvy o provedení dražby -  Milostovice 

Rada města



schvaluje



návrh podmínek smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby na prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – budovy a pozemku v obci Opava, části obce Milostovice - budova č.p. 15 způsob využití objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 31/1 a pozemku parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 617 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 122 pro k.ú. Milostovice, obec Opava, okres Opava, adresa Lihovarská č. or. 20, 746 00 Opava, jak následuje, pro předložení zastupitelstvu města:

	Dražebník: JUDr. Marcela Šebrlová – RK REALIKA, Dolní náměstí 25, 746 01 Opava, IČ: 47635835

	Nejnižší podání : 900.000,-Kč
	Dražební jistota : 150.000,-Kč
	Minimální příhoz : 15.000,- Kč

	Oprávnění snížit nejnižší podání : Ne

	Odměna dražebníka : 6,00 % z ceny dosažené vydražením, přičemž v odměně jsou zahrnuty veškeré náklady dražby, včetně nákladů případné opakované dražby, včetně DPH 




1770/51 RM 12
bod 25/51
Záměr výpůjčky - garáže – areál Dukelských kasáren  

Rada města



schvaluje



záměr výpůjčky budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2201/1, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (garáže v areálu Dukelských kasáren)



1771/51 RM 12
bod 26/51
Zadávací řád Statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu         

Rada města



schvaluje



Zadávací řád Statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu






1772/51 RM 12
bod 27/51
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Martinu Žižlavskému se sídlem Krnovská 28/45, 746 01 Opava, IČ 65518161, na provozní náklady kina Mír v roce 2013, ve výši 250.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


b)
finanční dotaci Marku Šindlerovi bytem Opava 9, na vybavení a účast na tréninkovém kempu seniorským reprezentantů ČR a reprezentantů do 23 let v kategorii C2 ve vodním slalomu, ve výši 30.000,00 Kč


c) 
finanční  dotaci  Jonáši  Kašparovi,  bytem Opava 6, na vybavení a účast na tréninkovém kempu seniorským reprezentantů ČR a reprezentantů do 23 let v kategorii C2 ve vodním slalomu, ve výši 30.000,00 Kč 


d)
finanční dotaci Základní kynologické organizaci Opava č.192 se sídlem Městské sady Opava, 746 01 Opava, IČ 47813881, na údržbu výcvikové plochy, nákup rukávů pro výcvik psů a nákup materiálů pro opravu překážek, ve výši 10.000,00 Kč  


e)
dodatek č. 1, MMOPP00CXIF4,  ke smlouvě, MMOPP00CXKPC  mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou nemocnicí Opava se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, na prodloužení čerpání a vyúčtování dotace roku 2012 
pro předložení zastupitelstvu města


2.
neschvaluje



finanční dotaci Triatlon teamu Opava se sídlem Fügnerova 44, 747 05 Opava 5, IČ 22831843, na provoz klubu v roce 2012, ve výši 70.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



1773/51 RM 12
bod 28/51
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2012

Rada města


a)
Rozpočtové opatření č. 2012/310



k usn. 1048/33 b) RM 12 z 13/2 2012



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  (7.792.657,00 Kč)




(0000,4116,36517003,0020,000768700000)
 + 5.792.034,00 Kč



(0000,4116,36517003,0020,000768600000)
+ 1.874.265,00 Kč



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,36517871,0020,000768600000)
+ 126.358,00 Kč
1773/51 RM 12
bod 28/51

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení Kateřinky - západ



ERDF 85 % neinv.
(2212,5171,36517003,0220,0007687000000)
 + 5.792.034,00 Kč



(3631,5171,36517003,0220,0007686000000)
+ 1.874.265,00 Kč


ERDF 125  % inv.
(3631,6121,36517871,0220,0007686000000)
+ 126.358,00 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007687000000)
 - 5.792.034,00 Kč



(3631,5171,00000022,0220,0007686000000)
- 1.874.265,00 Kč



(3631,6121,00000022,0220,0007686000000)
- 126.358,00 Kč







vl. zdroje na způsobilé neinv. výd. 15 % - kryté úvěrovým rámcem
(2212,5171,36100022,0220,0007687000000)
+ 1.022.125,77 Kč



(3631,5171,36100022,0220,0007686000000)
+ 330.752,68 Kč


vl. zdroje na způsobilé inv. výd. 15 % - kryté úvěrovým rámcem
(3631,6121,36100022,0220,0007686000000)
+ 22.299,99 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007687000000)
- 1.022.125,77 Kč



(3631,5171,00000022,0220,0007686000000)
	- 330.752,68 Kč



(3631,6121,00000022,0220,0007686000000)
- 22.299,99 Kč







ve financování




splátka úvěrového rámce




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 7.792.657,00 Kč





b)
Rozpočtové opatření č. 2012/311



k usn. 1050/33 b) RM 12 z 13/2 2012



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (8.861.477,00 Kč)




(0000,4116,36517003,0020,000768700000)
+ 7.117.592,45 Kč



(0000,4116,36517003,0020,000768600000)
+ 1.134.441,55 Kč



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,36517871,0020,000768600000)
+ 609.443,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení Kateřinky - východ



ERDF 85 % neinv.
(2212,5171,36517003,0220,0007687000000)
+ 7.117.592,45 Kč



(3631,5171,36517003,0220,0007686000000)
+ 1.134.441,55 Kč


ERDF 125  % inv.
(3631,6121,36517871,0220,0007686000000)
+ 609.443,00 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007687000000)
- 7.117.592,45 Kč



(3631,5171,00000022,0220,0007686000000)
- 1.134.441,55 Kč



(3631,6121,00000022,0220,0007686000000)
- 609.443,00 Kč





1773/51 RM 12
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vl. zdroje na způsobilé neinv. výd. 15 % - kryté úvěrovým rámcem
(2212,5171,36100022,0220,0007687000000)
+ 1.256.046,46 Kč



(3631,5171,36100022,0220,0007686000000)
+ 200.195,62 Kč


vl. zdroje na způsobilé inv. výd. 15 % - kryté úvěrovým rámcem
(3631,6121,36100022,0220,0007686000000)
+ 107.549,92 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007687000000)
- 1.256.046,46 Kč



(3631,5171,00000022,0220,0007686000000)
- 200.195,62 Kč



(3631,6121,00000022,0220,0007686000000)
- 107.549,92 Kč







ve financování




splátka úvěrového rámce




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 8.861.477,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2012/312



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - limit



pozor na SU AU
(0000,4216,00014931,0020,0002530000000)
+.1.000.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení bezp.hav. a krizového řízení




cisternová automobilová stříkačka MČ Opava - Podvihov




(5512,6123,00014931,0193,0002530000000)
+.1.000.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2012/313



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029004,0020,0000000000000)
+ 26.800,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




částečná úhrada zvýšených nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin




I. pololetí roku 2012 




(1037,5213,00029004,0130,0000000000000)
+ 26.800,00 Kč





e)
Rozpočtové opatření č. 2012/314



ve výdajích – odbor majetku města




Technické služby Opava




JA TS – Tyršův stadion – vybavení posilovny




(3412,5137,00000000,0790,0007895000000)
+ 243.598,00 Kč



(3412,6122,00000000,0790,0007895000000)
+ 97.800,00 Kč



veškeré přílohy jsou samostatné v části důvodová zpráva








v příjmech- odbor finanční a rozpočtový

1773/51 RM 12
bod 28/51


odvod z VHP




(0000,1355,00000000,0020,0009067000000)
+ 341.398,00 Kč





f)
Rozpočtové opatření č. 2012/315



ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení havarijního a krizového řízení




k usn. 1249/39 c) RM 12 z 14/05




zabezpečení akceschopnosti JSDH




(5512,5171,00000211,0193,0002450000000)
- 19.092,60 Kč



(5512,5021,00000211,0193,0002450000000)
+ 19.092,60 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2012/316



ve výdajích – odbor školství




vratka neiv.příspěvku na plavecký výcvik




ZŠ Ochranova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000023)
- 2.340,00 Kč








ZŠ Englišova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000019)
- 6.125,00 Kč








ZŠ Riegrova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000030)
- 15.760,00 Kč








ZŠ a MŠ Malé Hoštice




(3113,5331,00000000,0030,0001000000027)
- 260,00 Kč








ZŠ a MŠ Suché Lazce




(3113,5331,00000000,0030,0001000000028)
- 1.040,00 Kč








ZŠ a MŠ Vávrovice




(3113,5331,00000000,0030,0001000000029)
- 13.680,00 Kč








ZŠ Mařádkova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000020)
- 8.461,00 Kč








ZŠ a MŠ Komárov




(3113,5331,00000000,0030,0001000000026)
- 1.520,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 49.186,00 Kč





1773/51 RM 12
bod 28/51
  h)
Rozpočtové opatření č. 2012/317



v příjmech  – MČ Podvihov



aa)
zajištění stravování seniorů




příjmy z poskytování služeb




(4359,2111,00000000,0820,0009382000000)
+ 10.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




nákup ostatních služeb




(4359,5169,00000000,0820,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč 






i)
Rozpočtové opatření č. 2012/318



ve výdajích – odbor školství




ZŠ a MŠ Opava, Heydukova




neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000000,0030,0001002000001)
+ 60.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 60.000,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2012/319



ve výdajích – odbor Finanční a rozpočtový




rezerva FaRO na úhradu výdajů souvisejících s přípravnou fází volby prezidenta ČR (RMO 20.8.2012, č.usn.1519/44 RM12)




(6114,5901,00098008,0020,0000000000000)
- 20.000,00 Kč



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 332.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




volby prezidenta ČR




DHDM




(6114,5137,00098008,0191,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč



nákup materiálu




(6114,5139,00098008,0191,0000000000000)
+ 30.000,00 Kč



nájemné




(6114,5164,00098008,0191,0000000000000)
+ 52.000,00 Kč



nákup služeb




(6114,5169,00098008,0191,0000000000000)
+ 250.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2012/320



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




volby prezidenta ČR




nákup materiálu




(6171,5139,00000000,0191,0002533000000)
- 42.000,00 Kč



(6115,5139,00000000,0191,0000000000000)
- 2.151,62 Kč



(6114,5139,00000000,0191,0000000000000)
+ 44.151,62 Kč



nájemné

1773/51 RM 12
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(6115,5164,00000000,0191,0000000000000)
- 1.200,00 Kč



(6114,5164,00000000,0191,0000000000000)
+ 1.200,00 Kč



nákup služeb




(6171,5169,00000000,0191,0000000000000)
- 150.000,00 Kč



(6115,5169,00000000,0191,0000000000000)
- 16.833,00 Kč



(6114,5169,00000000,0191,0000000000000)
+ 166.833,00 Kč



opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0191,0000000000000)
- 10.000,00 Kč



(6114,5171,00000000,0191,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč

1774/51 RM 12
bod 29/51
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK6AS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Radkem Chřibkem bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 904/1 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Nové venkovní vedení splaškové kanalizace pro rodinný dům na ul. Smetanova 335/15 Malé Hoštice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5O1) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jolanou Bitomskou bytem Štěpánkovice pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Vodovodní přípojka k zahradní chatě na pozemku parc.č. 339/2 v k.ú. Malé Hoštice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem


c) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4MAI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Štěpánkou Robenkovou, bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemku parc.č. 1366 a 1367/2 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Kanalizační přípojka k novostavbě rodinného domu na pozemku parc.č. 1360/2 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 2000,00 Kč + DPH


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5N6) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem 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. 228 v k.ú. Jarkovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Jarkovická, Ing. Jaroš,  příp. kNN, IP-12-8011135/2“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2250,00 Kč + DPH
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e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5RM) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem 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. 674/2 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Novosvětská, 
Ing. Hudečka,  příp. kNN, IP-12-8010971/3“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 3150,00 Kč + DPH


f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00AK5QR) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem 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. 985 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Komárov, Na Konečné, Müller, příp. kNN, IP-12-8011306/2“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3000,00 Kč 
+ DPH


 g)
použití smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8VML) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Malé Hoštice – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku  zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy
1. Dušan Rychta a Svatava Rychtová, bytem Holasovice  – parc. 389 a 
    390/2 k.ú. Malé Hoštice
2. Zuzana Chřibková, bytem Opava, Malé Hoštice – parc.č. 32/27 k.ú. 
    Malé Hoštice




1775/51 RM 12
bod 30/51
Návrh programu 15. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 10. 12. 2012

Rada města



schvaluje



upravený návrh  programu 15. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 10. 12. 2012 



1776/51 RM 12
bod 31/51
Schválení dotačních smluv na rok 2013 – přímá podpora z rozpočtu SMO

Rada města


1.
schvaluje



v návaznosti na bod 37/50 -  Rozpočet města na rok 2013, rozpočtový výhled 2014-2015  
1776/51 RM 12
bod 31/51
a)
Smlouvu MMOPP00CXI5I, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HALOU OPAVA, a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Michalem Krejčím, předsedou představenstva, na sportovní činnost, ve výši 7.000.000,00 Kč


b)
Smlouvu MMOPP00CXI4N, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a HC SLEZANEM OPAVA  a.s. se sídlem Holasická 1154/2, 747 05 Opava – Kateřinky,, IČ 25845802, zastoupeným Marcelem Hadamczikem, členem představenstva, na provoz Sportovního centra mládeže HCL SLEZANU OPAVA a.s., ve výši 4.000.000,00 Kč


c)
Smlouvu MMOPP00CXHV3, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TJ OPAVA se sídlem Lipová 2, 746 01 Opava, IČ 00495948, zastoupenou Evou Kociánovou, předsedkyní, na sportovní činnost, ve výši 440.000,00 Kč


d)
Smlouvu MMOPP00CXI3S, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou, na činnost družstev mládeže, ve výši 660.000,00 Kč


e)
Smlouvu MMOPP00CXI2X, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Pavlou Brady, předsedkyní představenstva, na sportovní činnost, ve výši 8.000.000,00 Kč


f)
Smlouvu MMOPP00CXIAT, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleských, předsedou 
a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, na sportovní činnost, ve výši 740.000,00 Kč



g)
Smlouvu MMOPP00CXI9Y, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem plaveckých sportů se sídlem Zámecký okruh 4, 746 01 Opava, 
IČ 47815345, zastoupeným Vladimírem Ryplem, předsedou a 
Ing. Václavem Jedličkou, místopředsedou, na sportovní činnost, ve výši 350.000,00 Kč


h)
Smlouvu MMOPP00CXI83, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením Přátelé orientačního běhu Opava, o.s. se sídlem Vojanova 31a, 746 01 Opava, IČ 26534991, zastoupeným Ing. Miroslavem Hadačem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 170.000,00 Kč

1776/51 RM 12
bod 31/51
i)
Smlouvu MMOPP00CXHYO, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Kánoe klubem Opava se sídlem Jaselská 24, 747 05 Opava 5, IČ 00536105, zastoupeným Kamilem Křempkem, hospodářem, na sportovní činnost, ve výši 250.000,00 Kč


j)
Smlouvu MMOPP00CXI78, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA se sídlem Wolkerova 1469/1a, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 26541645, zastoupeným Ing. Pavlem Frankem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 450.000,00 Kč


k)
Smlouvu MMOPP00CXI6D, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sportovním klubem p.e.m.a. Opava se sídlem Holasická 7, 747 05 Opava 5, zastoupeným Mgr. Přemyslem Novákem, statutárním zástupcem, na sportovní činnost, ve výši 500.000,00 Kč


l)
Smlouvu MMOPP00CXHXT, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Pavlou Brady, předsedkyní představenstva, na provoz, ve výši 2.800.000,00 Kč


m)
Smlouvu MMOPP00CXHWY, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mendelovým gymnáziem , Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Petrem Pavlíčkem, ředitelem, na lyžařský výcvik, ve výši 68.000,00 Kč


n)
Smlouvu MMOPP00CXI12, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací se sídlem Havlíčkova 1/520, 746 01 Opava, IČ 47813482, zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou, ředitelkou, na lyžařský výcvik, ve výši 36.800,00 Kč


2.
bere na vědomí



platební kalendář, podle kterého budou uvolňovány finanční prostředky určené na provoz a údržbu sportovní haly společnosti HALA OPAVA a.s.

pro předložení zastupitelstvu města









1777/51 RM 12
bod 32/51
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 13.11.2012 
do 20.11.2012




1778/51 RM 12
bod 33/51
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy




1779/51 RM 12
bod 37/51
Přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruče 

Rada města



schvaluje



přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruče za období od 01.01.2012 do 31.12.2012 ve výši dle důvodové zprávy




1780/51 RM 12
bod 38/51
Obecně závazná vyhláška č. XX/2012 o místním poplatku za provoz  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu  


Rada města



schvaluje



návrh 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










1781/51 RM 12
bod 39/51
Smlouva o nadačním příspěvku na financování cvičebních prvků pro seniory v Opavě


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nadačním příspěvku (MMOPP00D784I) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Nadačním fondem KIMEX se sídlem Mitrovická 37, 739 21 Paskov, IČ 28616057, zastoupeným Janou Kudělkovou, předsedou správní rady


b)
přijetí nadačního příspěvku na financování cvičebních prvků pro seniory včetně příslušenství, mobiliáře a drobných stavebních a terénních úprav prováděných v souvislosti s realizací projektu označeného nadačním fondem jako „Městské relaxační centrum, které splňuje kritéria outdoorových strojů pro seniory s nerezovými parametry“ na území statutárního města Opavy


  c)
Rozpočtové opatření č. 2012/321



v příjmech – odbor rozvoje města a strategického plánování




přijetí nadačního příspěvku - Projekt „Městské relaxační centrum“




(3429,3121,00000000,0140,0002491000000)
 + 300.000,00 Kč


ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




Projekt „Městské relaxační centrum“




(3429,6121,00000000,0140,0002491000000)
+ 300.000,00 Kč



1782/51 RM 12
bod 40/51
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města


v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Opava, Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06,
IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „společnost Městský dopravní podnik Opava a.s.“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku tak, že: 


1.
odvolává  



členy představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.: 
- Ing. Jana Kramného, předsedu představenstva  
- Ing. Josefa Vondála, místopředsedu představenstva 
- Mgr. Dalibora Halátka, člena představenstva
- pana Milana Semeru,člena představenstva 
- Ing. Leopolda Čapčucha, člena představenstva
ke dni 31. 12. 2012

1782/51 RM 12
bod 40/51
2. 
ukládá 
 

a)
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. dle usnesení v bodě 1 a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. 


b) 
představenstvu společnosti pokračovat ve všech krocích nezbytných k výběru ředitele MDPO,a.s., kdy si veškeré rozhodovací pravomoci ponechává Rada Statutárního města Opavy 








1783/51 RM 12
bod 41/51
Název nové ulice - informace
	

Rada města



bere na vědomí


přiřazení názvu ulice „Arnošta Rychlého“ nové ulici na území Statutárního města Opavy pro předložení zastupitelstvu města




1784/51 RM 12
bod 42/51

Zveřejňování výsledků hlasování členů RMO


Rada města


souhlasí 



se zveřejněním hlasování členů RMO v číselném formátu v usnesení RMO











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

