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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 21. 1. 2013 se zúčastnili
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9
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Ing. Josef Hranec
Hosté
MUDr. Ladislav Václavec, MBA






































1853/54 RM 13	
bod 1/54
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00AN7NP                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Kateřinou Kukolovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/192, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BODJ9    mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Jiřím Cábelem a Martinou Cábelovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2890/81, zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy,  za cenu ve výši 700,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BOE1K                    mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Jakubem Ondruškem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 178/16, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,             za cenu ve výši 875,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BOE2F                     mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Alenou Křesťanovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2316/6, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,              za cenu ve výši 770,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BOE3A                   mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely             Mgr. Vladimírem a Mgr. Pavlínou Mikulíkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/207, zastavěná plocha            a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok,                  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

f)
smlouvu o využití pozemku PID MMOPP00BFA46 mezi Statutárním městem Opavou jako vlastníkem a společností Rosis s.r.o. jakožto uživatelem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 217/2 ost.plocha, k.ú.Jamnice


g)
dodatek č. 2 PID MMOPP00AK8FP k nájemní smlouvě ze dne 17.3.2004 ve znění dodatku č.1 ze dne 14.11.2006, mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Opava jako nájemcem


Hlasování o bodech 1a)-1g): 9-0-0

h)
záměr pronájmu části  pozemku parc.č. 2154/1 – ost.pl. – ost.komunikace,  k.ú. Opava-Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy


i)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2154/1 - ost.pl. – ost.komunikace,
k.ú. Opava-Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

j)
záměr pronájmu části  pozemku parc.č. 358/2 – zahrada,  k.ú. Opava-Město, dle zákresu ve snímku katastrální mapy


hlasování o bodech 1h) – 1j): 9-0-0

1853/54 RM 13	
bod 1/54
k)
záměr prodeje pozemku parc.č. 403/1 zahrada a parc.č. 402/1 – zast. plocha a nádvoří,k.ú. Opava-Předměstí


hlasování o 1k): 9-0-0

l)
záměr směny části pozemku parc.č. 405/47 – orná půda, označené dle geometrického plánu jako parc.č. 405/191 orná půda a parc.č. 405/192 orná půda ve vlastnictví Statutárního města Opavyza pozemek parc. 405/86 orná půda,  ve vlastnictví Ing. Jana Prokše,vše v k.ú. Kateřinky  u Opavy

m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/126 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

n)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/18 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

o)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 3113/164 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí
hlasování o bodech 1l) – 1o): 9-0-0

p)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 3113/162 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

q)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 3113/163 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

r)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/99 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

s)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/71 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

t)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/47 - zastavěná plocha       a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí

u)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/46 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

v)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/14 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

w)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/10 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

x)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/7 - zastavěná plocha  
a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

y)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/12 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

z)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/3 - zastavěná plocha    
a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

aa)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/15 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

ab)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/4 - zastavěná plocha   
a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

ac)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/428 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

ad)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/66 - zastavěná plocha          a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

ae)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 3113/165 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

af)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1014/10 - zastavěná plocha          a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí
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ag)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/6 - zastavěná plocha              a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

ah)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/2 - zastavěná plocha              a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

ai)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/27 - zastavěná plocha              a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí 
hlasování o bodech 1p)-1ai): 8-0-0

aj)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2530/336 - zastavěná plocha        a nádvoří, parc.č. 2530/338 – zastavěná plocha a nádvoří a částí pozemků parc.č. 2530/493 ost.plocha, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/942 a parc.č. 2530/944, vše k.ú. Opava – Předměstí


ak)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2530/332 - zastavěná plocha        a nádvoří, parc.č. 2530/333 – zastavěná plocha a nádvoří a částí pozemků parc.č. 2530/493 ost.plocha, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/938 a parc.č. 2530/939, vše k.ú. Opava - Předměstí

al)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/331 - zastavěná plocha        a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 – ost.plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/937, vše  k.ú. Opava-Předměstí

am)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/330 - zastavěná plocha        a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 – ost.plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/936, vše  k.ú. Opava-Předměstí

an)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/334 - zastavěná plocha        a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 – ost.plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/940, vše  k.ú. Opava-Předměstí

ao)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/493 – ost.plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/943, k.ú. Opava-Předměstí

ap)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/339 - zastavěná plocha        a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 – ost.plocha, označené              dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/945, vše
k.ú. Opava-Předměstí


aq)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1060 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


ar)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1061 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


as)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1063 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


at)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1888 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


au)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1892 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy
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av)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1058 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

aw)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1050 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

ax)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1376 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

ay)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1889 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

az)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1899 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

ba)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1055 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

bb)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1375 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

bc)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1047 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

bd)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1049 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

be)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1890 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

bf)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1048 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

bg)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1044 - zastavěná plocha           a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

bh)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1065 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše 
k.ú. Kateřinky u Opavy
hlasování: 1aj) – bh): 9-0-0

bi)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1378 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše 
k.ú. Kateřinky u Opavy

bj)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1043 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše
k.ú. Kateřinky u Opavy

bk)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1041 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše
k.ú. Kateřinky u Opavy

bl)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1039 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše
k.ú. Kateřinky u Opavy

bm)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1037 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy

bn)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1040 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy
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bo)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1036 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy

bp)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1035 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy

bq)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1029 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy

br)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1031 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy

bs)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1028 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy

bt)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1027 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy

bu)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1379 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy

bv)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1034 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

bw)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1032 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy

bx)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1030 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy

by)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1033 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/54 podílu pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha, vše  
k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování bi) –by): 8-0-1

2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2162/52 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/65 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č.st. 1057 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování: 9-0-0

3.
neschvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/9 -  ost.pl., k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 358/2 - zahrada,
k.ú. Opava-Město, dle zákresu ve snímku katastrální mapy pro předložení zastupitelstvu města


hlasování: 7-0-2
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Umístění zpomalovacích prahů na ul. Otická

Rada města



schvaluje



umístění zpomalovacích prahů na ul. Otická v úseku před základní školou


Hlasování: 9-0-0



1855/54 RM 13
bod 3/54
Ukončené a proplacené dotační projekty ve správě RMSP

Rada města


1.
bere na vědomí



sdělení o stavu skutečně proplacených dotací u projektů ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování MMO za období od 20.11.2012 
do 11.1.2013


2.
ukládá



odboru přípravy a realizace investic ve spolupráci s odborem majetku města zadat vypracování oponentního soudně-znaleckého posudku na cenu herních prvků dětských hřišť 
T:  ihned
Z:  vedoucí odboru přípravy a realizace investic, vedoucí odboru
     majetku města



Hlasování: 9-0-0



1856/54 RM 13
bod 4/54
Finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých obcí v programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2012



Rada města


1.
schvaluje


finanční vyúčtování příspěvků poskytnutých Ministerstvem kultury České republiky v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2012 předložených  Obcí Velk￩ HeralticeVelké Heraltice, se sídlem Opavská 142, 747 75 Velk￩ HeralticeVelké Heraltice, Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, Obcí Velké Hoštice, se sídlem Zámecká 195, 747 31 Velké Hoštice, Římskokatolickou farností Bohdanovice, se sídlem Družstevní 43, 747 75 Velk￩ HeralticeVelké Heraltice a Obcí Jezdkovice, se sídlem Jezdkovice č. p. 32, 747 55 Jezdkovice
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2.
ukládá


doručit předložená finanční vyúčtování příspěvků v rámci dotačního programu „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ za rok 2012 Ministerstvu kultury České republiky, odbor památkové péče

 
Z: odbor rozvoje města a strategického plánování


T: 25.01.2013


Hlasování: 9-0-0
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Dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady – cyklistická stezka č. 55 „Slezská magistrála“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 6 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady (MMOPP00D760G) mezi Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem


Hlasování: 9-0-0


1858/54 RM 13
bod 6/54
Financování projektu realizovaného v rámci IPRM Přitažlivé město – „Regenerace městských parků v Opavě“

Rada města



schvaluje


a)
zajištění financování projektu „Regenerace městských parků v Opavě“ v investiční fázi pro rok 2012 ve výši dle Oznámení o výběru projektu k uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených 
do Integrovaných plánů rozvoje měst


b)
zajištění financování projektu „Regenerace městských parků v Opavě“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu předkládaného v rámci kontinuální výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013 – výzva k předkládání projektů zařazených 
do Integrovaných plánů rozvoje měst ve výši dle přiloženého rozpočtu


Hlasování: 9-0-0







1859/54 RM 13
bod 7/54
Rozpis schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2013
Pravidla k provádění změn rozpisu rozpočtu
Závazné ukazatele PO na rok 2013

Rada města


1.
schvaluje



Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2013 – příjmy

Rozpis schváleného rozpočtu na rok 2013 - výdaje dle jednotlivých odborů
Odbor finanční a rozpočtový ORJ 0020
Odbor školství ORJ 0030
Odbor sociálních věcí ORJ 040
Odbor majetku města 
           samostatné pracoviště majetku ORJ 0050
           správa a evidence budov ORJ 0051
           správa a evidence pozemků ORJ 0052
Odbor výstavby ORJ 0060
Odbor hlavního architekta a územního plánu ORJ 0080
Odbor vnitřních věcí ORJ 0090
Městská policie ORJ 0110
Odbor kanceláře primátora 
           kancelář primátora ORJ 0120
           oddělení kultury ORJ 0121
Odbor životního prostředí ORJ 0130
Odbor rozvoje města a strategického plánování ORJ 0140
Odbor živnostenský ORJ 0150
Odbor dopravy ORJ 0160
Odbor právní a organizační ORJ 0180
Odbor kanceláře tajemníka 
           oddělení hospodářské správy ORJ 0191
           oddělení mzdové a personální  ORJ 0192
           oddělení bezpečnosti, havarijního a krizového řízení  ORJ 0193
           oddělení veřejných zakázek  ORJ 0194
Odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti ORJ 0210
Odbor přípravy a realizace investic ORJ 0220
Technické služby ORJ 0790
Rozpis rozpočtu  na rok 2013 - městské části 
Městské části celkem
Městská část Komárov ORJ 0800
Městská část Malé Hoštice ORJ 0810
Městská část Podvihov ORJ 0820
Městská část Suché Lazce ORJ 0830
Městská část Vávrovice ORJ 0840
Městská část Vlaštovičky ORJ 0850
Městská část Zlatníky ORJ 0860
Městská část Milostovice ORJ 0870

2.
ukládá

a)
 všem vedoucím odborů, řediteli městské policie, starostům městských částí, ředitelům příspěvkových organizací zřízených městem a zástupcům organizací založených městem ve věcech spojených s rozpočtem (dále jen správcům rozpočtových prostředků) předkládat průběžně všechny požadavky na změny  rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2013 oddělení rozpočtu a ekonomických agend odboru finančního a rozpočtového (u příspěvkových a obchodních organizací prostřednictvím svého odvětvového odboru)
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b)
starostům městských částí předkládat průběžně všechny požadavky 
na změny  rozpočtu a úpravy rozpisu na rok 2013 pouze na základě usnesení zastupitelstev městských částí, popřípadě na základě zmocnění zastupitelstva městské části


c)
všem správcům rozpočtových prostředků, kteří v rámci rozpisu rozpočtu 
na rok 2013 mají rozepsány položku – rezerva  – předložit použití finančních prostředků prostřednictvím odboru finančního a rozpočtového RMO 
ke schválení před jejich použitím 


d)
vedoucí odboru přípravy a realizace investic předkládat průběžně seznam zadaných akcí a projektových dokumentací objednaných pod limit stanovený vnitřní směrnicí (o veřejných zakázkách) odboru finančnímu a rozpočtovému k provedení návrhu úpravy rozpisu rozpočtu na rok 2013


3.
zmocňuje

a)
 vedoucího odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2013 u odboru přípravy a realizace investic na jednotlivé akce ve všech případech v návaznosti na schválené smluvní vztahy 
dle platné rozpočtové skladby 


b)
 vedoucího odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2013 u dotací z grantového systému po uzavření smluvního vztahu podle příjemce dotace dle platné rozpočtové skladby 


c)
 vedoucího odboru finančního a rozpočtového k použití finančních prostředků z položky havarijní fond v jednotlivém případě do výše 
50.000,00 Kč. Zvláštní postup bude uplatněn v případě havárií, kde není znám původce dle „vodního zákona“, kdy havárie vznikla o svátcích, 
ve dnech pracovního volna a pracovního klidu – v těchto případech bude vystavena objednávka pověřeným pracovníkem odboru životního prostředí se všemi náležitostmi a bez finančního krytí – rozpočtově bude řešeno v nejbližším pracovním dni formou rozpočtového opatření z havarijního fondu z  rozpočtu odboru finančního a rozpočtového a následně předloženo ke schválení radě města (další postup upravuje příkaz tajemníka)


d)
vedoucího finančního a rozpočtového odboru provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2013 v návaznosti na platnou rozpočtovou skladbu 
od 1.1.2013 v případech, kdy účel finančních prostředků se nemění
 

e)
vedoucího finančního a rozpočtového odboru provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2013 na základě předložených návrhů jednotlivých správců rozpočtových prostředků dle schváleného rozpisu rozpočtu v rámci stejného ODPA (odvětvové třídění) nebo ORG (jednotlivé akce), mimo změnu položek 5xxx (běžné výdaje) a 6xxx (kapitálové výdaje) (vyjma projektových dotačních akcí, investičních akcí a jmenovitých akcí TSO)


f)
vedoucího finančního a rozpočtového odboru provádět změnu rozpisu rozpočtu na rok 2013, spočívající v převodu na příslušný ORG projektu, spolufinancovaného EU, realizovaného nebo již ukončeného z důvodu vedení oddělené účetní evidence projektů na základě požadavku vedoucího projektu nebo garanta projektu
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   4.
schvaluje



na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2013 č. usnesení 301/15 ZM 12, ze dne 10.12.2012 závazné ukazatele pro příspěvkové organizace

 a)
závazné ukazatele mimoškolských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2013.



Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 
do 10-ti  pracovních dnů  příslušného měsíce.



Nedočerpaný limit mzdových prostředků do výše 5% schváleného limitu může být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje.


Odvětvový odbor:


Kancelář primátora


Název organizace:


KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz
13.400.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
630.000,00


limit mzdových prostředků
6.950.000,00


specifické ukazatele










Název organizace:


Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz
67.500.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
3.150.000,00


limit mzdových prostředků
41.500.000,00


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
1.000.000,00





Název organizace:


OKO Opavská kulturní organizace


účel
částka


Příspěvek na provoz
15.500.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 
2.967.840,00


limit mzdových prostředků
4.450.000,00


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
2.500.000,00
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Odvětvový odbor:


Odbor sociálních věcí


Název organizace:


Seniorcentrum Opava


účel
částka


Příspěvek na provoz
1.800.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 
1.771.000,00


limit mzdových prostředků
3.840.000,00


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
1.000.000,00





Odvětvový odbor:


Odbor majetku města


Název organizace:


Městské lesy


účel
částka


Příspěvek na provoz
0,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 



limit mzdových prostředků
4.950.000,00


specifické ukazatele










 b)
Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2013



Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 
do 10-ti  pracovních dnů  příslušného měsíce


Název příspěvkové organizace

č. org.
ZÁVAZNÝ UKAZATEL


Příspěvek na provoz

účelový investiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele 
účelový neinvestiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele



limit prostředků na platy
účelová dotace na lyžařský výcvik
příspěvek na odpisy


MŠ Hejdukova
01
387.300


29.750


MŠ   Olomoucká
03
2.427.300
953.000

77.470


MŠ Riegrova
04
1.060.300


39.220


MŠ Zborovská
06
737.900


152.420


MŠ Neumannova
07
994.000


36.090


MŠ E.Beneše
08
938.600


48.030


MŠ Pekařská
10
324.700


7.140


MŠ 17.listopadu
12
2.679.000


225.750


MŠ Na Pastvisku
13
585.600


33.380


MŠ Krnovská
15
1.078.600


43.370


MŠ Havlíčkova
16
1.223.300


162.230


MŠ  Mnišská
17
939.100


52.330

120.000
ZŠ B.Němcové
18
2.239.400

88.000
228.410



ZŠ  Englišova
19
4.101.500

132.000
465.000


ZŠ Mařádkova
20
4.587.600

84.000
505.660


ZŠ  Otická
22
2.552.700

166.000
253.800


ZŠ Ochranova
23
2.450.500

64.000
332.740


ZŠ E.Beneše
24
4.401.100

112.000
440.600


ZŠ Vrchní
25
2.629.500

94.000
209.410


ZŠ a MŠ Komárov
26
1.595.500


186.010


ZŠ a MŠ Malé Hoštice
27
1.172.900


121.590


ZŠ a MŠ Suché Lazce
28
684.000


10.410


ZŠ a MŠ Vávrovice
29
603.500


166.200


ZŠ Riegrova
30
4.236.900

120.000
571.380


ZŠ Kylešovice
31
3.690.800

92.000
385.850


ZŠ a MŠ Šrámkova
32
5.365.700
40.520
72.000
1.404.800


ZŠ Nový svět
40
664.600





ZŠS Opava
33
9.579.600


1.123.910


SVČ Opava
39
2.288.000
266.670

99.650

700.000


Hlasování: 9-0-0
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Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/2



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Severní obchvat – západní část – PD 




(RM 1607/46 RM 12  z 24/9)




(2212,6121,00000000,0220,0007769000000)
 +    2.592.335,60 Kč







ab)
ZŠ Komárov – tělocvična – PD




(3113,6121,00000000,0220,0007978000000)
+         760,00 Kč







ac)
Jižní obchvat Hradecká – Těšínská – dokončení – PD




(2212,5169,00000000,0220,0007921000000)
+      9.306,80 Kč







ad)
Úprava Staré Jaktarky – PD




(2321,6121,00000000,0220,0007909000000) 
      +       3.508,60 Kč







ae)
Malé Hoštice – víceúčel. Dům – PD




(3429,6121,00000000,0220,0007826000000)
+        400,00 Kč    







af)
ZŠ B. Němcové – přístavba – PD




(3113,6121,00000000,0220,0007787000000)
+       150,10 Kč
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ag)
MŠ 17 listopadu (výměna oken 
+  zateplení) – PD




(3111,6121,00000000,0220,0007754000000)
+         80,50 Kč







ah)
MŠ Edvarda Beneše (výměna oken +  zateplení) – PD




(3111,6121,00000000,0220,0007749000000)
+         46,00 Kč







ai)
ZŠ Edvarda Beneše (výměna oken 
+  zateplení) – PD




(3113,6121,00000000,0220,0007741000000)
+         82,80 Kč







aj)
ZŠ Kylešovice – U Hřiště – PD




(3113,6121,00000000,0220,0007740000000)   
+        152,00 Kč    







ak)
Komárov – rekonstrukce Obecního domu – PD




(3613,6121,00000000,0220,0007709000000)
+        140,00 Kč







al)
Areál Krnovská – foyer – PD




(6171,6121,00000000,0220,0007704000000)
+        432,00 Kč







am)
Areál Krnovská – patr.parkoviště –PD




(6171,6121,00000000,0220,0007700000000)
+        600,00 Kč







an)
ZŠ Komárov – rekonstrukce – PD




(3113,6121,00000000,0220,0007665000000)
+        120,00 Kč







ao)
Centrum sociálních služeb Samaritán – rekonstrukce – PD




(3612,6121,00000000,0220,0007664000000)
+        180,00 Kč







ap)
Kylešovice – Liptovská – komunitní centrum – PD




(3613,6121,00000000,0220,0007655000000)
+     3.055,00 Kč







aq)
Penzion IV., ul. Hálkova – PD




(4357,6121,00000000,0220,0007651000000)
+   21.950,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
     - 2.633.299,40 Kč







ar)
Opava – Městské sady




(RM 1482/43 RM 12  z 30/7)




(2212,6121,00000022,0220,0007645000000)
 +     27.757.314,66 Kč



(2212,5171,00000022,0220,0007645000000)
 +      1.834.296,52 Kč







as)
Rekonstrukce ul. Boženy Němcové




(RM 1384/41 RM 12  z 11/6)




(2212,6121,00000000,0220,0007903000000)
 +     18.428.035,81 Kč
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at)
Ochranova – úprava parteru okolí




(RM 1337/40 RM 12  z 28/5)




(2219,6121,00000022,0220,0007912000000)
 +   8.340.164,18 Kč


zeleň
(3745,5171,00000022,0220,0007912000000)
 +   1.268.973,91 Kč


následná údržba 3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007912000000)
 +     160.313,18 Kč







au)
Hozovo nábřeží




(RM 1431/42 RM 12  z 2/7)




(2219,6121,00000022,0220,0007671000000)
 +   10.865.555,18 Kč


zeleň
(3745,5171,00000022,0220,0007671000000)
 +   5.238.720,67 Kč


následná údržba 3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007671000000)
 +     285.898,27 Kč







av)
Vnitroblok ul. Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická – Štefánikova




(RM 1480/43 RM 12  z 30/7)




(2219,6121,00000022,0220,0007673000000)
 +   17.223.716,12 Kč


zeleň
(3745,5171,00000022,0220,0007673000000)
 +   1.497.680,97 Kč


následná údržba 3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007673000000)
 +     172.019,65 Kč







aw)
Vnitroblok ul. Rolnická – Hálkova – Šrámkova 




(RM 1428/42 RM 12  z 2/7)




(2219,6121,00000022,0220,0007672000000)
 +   13.347.832,26 Kč


zeleň
(3745,5171,00000022,0220,0007672000000)
 +   1.752.691,05 Kč


následná údržba 3 r.
(3745,5171,00000000,0220,0007672000000)
 +     156.225,52 Kč







ax)
Kulturní dům Na Rybníčku




(následná údržba SÚ)




(3745,5171,00000000,0220,0007697000000)
 +   8.259,60 Kč







ay)
Zpevněné plochy měst. Parků (ZAV)




(2219,6121,00000000,0220,0007962000000)
 +       892,00 Kč







az)
Zpevněné plochy městského hřbitova – zeleň (následná údržba)




(3745,5171,00000000,0220,0007958000000)
 +    1.384,00 Kč







aaa)
Městské sady – zeleň – 1. etapa (následná údržba)




(3745,5171,00000000,0220,0007898000000)
 +    1.617,20 Kč







aab)
Dům umění – Dominik. Klášter (ZAV)




(3322,6121,00000000,0220,0007814000000)
+     2.281,70 Kč







aac)
Vnitroblok ul. A. Sovy 
(následná údržba)




(3745,5171,00000000,0220,0007714000000)
 +       356,40 Kč
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aad)
Vnitroblok ul. Ratibořská – Holasická – Grudova (následná údržba)




(3745,5171,00000000,0220,0007713000000)
 +    2.157,90 Kč







aae)
Házenkářské hřiště a dětské hřiště A. Sovy 10, 12 (následná údržba)




(3745,5171,00000000,0220,0007712000000)
 +        15,00 Kč







aaf)
Vnitroblok ul. Holasická – Grudova – Vítečkova (následná údržba)




(3745,5171,00000000,0220,0007696000000)
 +   2.789,70 Kč







aag)
Revitalizace dětského hřiště Holasická 6, 8 -14 (následná údržba)




(3745,5171,00000000,0220,0007684000000)
 +      104,70 Kč



(3745,5171,00000000,0220,0007683000000)
 +        26,20 Kč







aah)
Dětské hřiště Fügnerova 6,8 (následná údržba)




(3745,5171,00000000,0220,0007682000000)
 +   1.440,40 Kč







aai)
Kylešovice – fotbalové hřiště – kontejnerová WC




(3412,6121,00000000,0220,0007657000000) 
      +  13.492,00 Kč







aaj)
Černá – vetknutá lávka




(2219,6121,00000000,0220,0007656000000) 
      +  14.495,90 Kč








Investice 




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
-  89.126.945,52 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
         -  19.251.805,13 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/3



v příjmech – neinvestiční přijaté transfery 




z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu




(0000,4111,00098008,0020,0000000000000)
+ 1.587.160,00 Kč







ve výdajích – volba prezidenta  České republiky




kancelář tajemníka




oddělení hospodářské správy




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6118,5137,00098008,0191,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč








nákup materiálu j.n.




(6118,5139,00098008,0191,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč



nájemné




(6118,5164,00098008,0191,0000000000000)
+ 52.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(6118,5169,00098008,0191,0000000000000)
+ 70.000,00 Kč
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pohoštění




(6118,5175,00098008,0191,0000000000000)
+ 150.000,00 Kč







ve výdajích - oddělení personální a mzdové




platy zaměstnanců v pracovním poměru 




(6118,5011,00098008,0192,0000000000000)
+ 120.000,00 Kč








ostatní platy




(6118,5019,00098008,0192,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(6118,5021,00098008,0192,0000000000000)
+ 804.360,00 Kč








povinné pojistné na sociální pojištění




(6118,5031,00098008,0192,0000000000000)
+ 30.000,00 Kč








povinné pojistné na veřejné zdrav. pojištění




(6118,5032,00098008,0192,0000000000000)
+ 10.800,00 Kč








ostatní platy - refundace mezd




(6118,5019,00098008,0192,0000000000000)
+ 22.388,00 Kč








Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem




(6118,5039,00098008,0192,0000000000000)
+ 7.612,00 Kč







ve výdajích  -odbor informatiky




nájemné




(6118,5164,00098008,0170,0000000000000)
+ 270.000,00 Kč



Rozpočtové oddělení provede úpravu rozpočtu dle skutečně vynaložených výdajů






  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/4



v příjmech  – MČ Podvihov




zajištění stravování seniorů




příjmy z poskytování služeb




(4359,2111,00000000,0820,0009382000000)
+ 80.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




nákup ostatních služeb




(4359,5169,00000000,0820,0000000000000)
+ 80.000,00 Kč 










1860/54 RM 13
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d)
Rozpočtové opatření č. 2013/5



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd +odvodů v rámci veřejně prospěšných prací




(0000,4116,33513234,0020,0002520000000)
+ 250.750,00 Kč



(0000,4116,33113234,0020,0002520000000)
+ 44.250,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




VPP – platy




(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
+ 185.740,00 Kč



(3639,5011,33113234,0192,0002520000000)
+ 32.778,00 Kč








VPP – soc. poj. 




(3639,5031,33513234,0192,0002520000000)
+ 46.435,00 Kč



(3639,5031,33113234,0192,0002520000000)
+ 8.194,00 Kč








VPP – zdrav. Poj.




(3639,5032,33513234,0192,0002520000000)
+ 16.716,00 Kč



(3639,5032,33113234,0192,0002520000000)
+ 2.950,00 Kč



VPP – náhrada mzdy v době nemoci




(3639,5424,33513234,0192,0002520000000)
+ 1.859,00 Kč



(3639,5424,33113234,0192,0002520000000)
+ 328,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/6



Ve výdajích – kancelář primátora




rozvoj služeb MIC




(2143,5169,00000000,0120,0001042000000)
- 11.000,00 Kč







Ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




ostatní osobní výdaje




(2143,5021,00000000,0192,0001042000000)
+ 11.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/7



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml. MMOPP00CXJR9)



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000081)
+ 51.000,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000081)
+ 9.000,00 Kč







ve výdajích –  městská část Malé Hoštice




veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0810,0002520000000)
+ 38.060,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0810,0002520000000)
+ 6.716,00 Kč
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veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031,33513234,0810,0002520000000)
+ 9.514,00 Kč


15 % SR
(3639,5031,33113234,0810,0002520000000)
+ 1.680,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032,33513234,0810,0002520000000)
+ 3.426,00 Kč


15 % SR
(3639,5032,33113234,0810,0002520000000)
+ 604,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2013/8



ve výdajích – odbor sociálních věcí




OSPOD – knihy, učební pomůcky a tisk




(6171,5136,00000000,0040,0002556000000)
+ 15.000,00 Kč








OSPOD – nákup materiálu




(6171,5139,00000000,0040,0002556000000)
+ 40.000,00 Kč








OSPOD – pohonné hmoty a maziva




(6171,5156,00000000,0040,0002556000000)
+ 80.000,00 Kč








OSPOD – služby telekomunikací




(6171,5162,00000000,0040,0002556000000)
+ 100.000,00 Kč








OSPOD – služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0040,0002556000000)
+ 70.000,00 Kč








OSPOD – nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0040,0002556000000)
+ 5.000,00 Kč








OSPOD – cestovné




(6171,5173,00000000,0040,0002556000000)
+ 60.000,00 Kč








OSPOD – nespecifikované rezervy




(6171,5901,00000000,0040,0002556000000)
- 370.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2013/9



ve výdajích – městská policie




bezpečnost a veřejný pořádek – platy zaměstnanců




(5311,5011,00000000,0110,0000000000000)
- 380.000,00 Kč








bezpečnost a veřejný pořádek – ostatní osobní výdaje




(5311,5021,00000000,0110,0000000000000)
+ 380.000,00 Kč
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i)
Rozpočtové opatření č. 2013/10



k usn. 301/15 ZM 12 z 10.12. 2012



v příjmech – finanční a rozpočtový odbor 




neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu




(0000,4112,00000000,0020,0000000000000)
+ 389.500,00 Kč







ve výdajích – rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 389.500,00 Kč


Hlasování: 9-0-0


1861/54 RM 13
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Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město za rok 2012, Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2013

Rada města



schvaluje


a)
Hodnotící zprávu o stavu místní Agendy 21 a o činnosti v projektu Zdravé město Opava za rok 2012

b)
Plán zlepšování místní Agendy 21 v roce 2013


Hlasování: 9-0-0



1862/54 RM 13
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Personální záležitosti

Rada města


1.
zřizuje


a)
2 pracovní místa „referentů oddělení dopravních přestupků“ odboru dopravy s účinností od 1. 4. 2013  


b)
oddělení správy a financování školství v počtu 5 pracovních míst na odboru školství s účinností od 1. 4. 2013


2.
stanoví



v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 311,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 7 pracovních míst na veřejně prospěšné práce + 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy s účinností od 1. 4. 2013 


3.
schvaluje



a)
v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 -  2 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 4. 2013


1862/54 RM 13
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  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/11



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 595.400,00 Kč






ve výdajích – Kancelář tajemníka




platy zaměstnanců




(6171,5011,0000000,0192,0001096000000)
+ 444.300,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,0000000,0192,0001096000000)
+ 111.100,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,0000000,0192,0001096000000)
+  40.000,00Kč






4.
žádá



primátora,  aby v rámci jednání v Komoře statutárních měst  Svazu měst a obcí ČR vznesl požadavek na formulování  apelu k Vládě ČR v souvislosti se stále se zvětšujícím zatížením obecních rozpočtů v sektoru přeneseného výkonu státní správy


Hlasování: 9-0-0


1863/54 RM 13
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Vydání parkovacích karet

Rada města



schvaluje


a)
vydání 4 ks přenosných „volných“ parkovacích karet ZPS pro služební vozidla Policie ČR, územního odboru Opava.


b)
vydání „volné“ parkovací karty ZPS pro Mgr. Ladu Dobrovolnou, tiskovou mluvčí Statutárního města Opavy


Hlasování: 9-0-0 


1864/54 RM 13
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Investiční akce – veřejné zakázky

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP009TFYX) ke smlouvě o dílo č. 167/2011/PŘI (MMOPP009BMVH) mezi  Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava 
a společností EUROVIA CS a.s., Národní 10, 113 19 Praha 1, 
IČ: 45274924, DIČ: CZ45274924 na realizaci zakázky „Silnice II/464 rekonstrukce ulice Janská a Bílovecká v Opavě“ 
1864/54 RM 13
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b)
dodatek č. 1 (MMOPP009TG31) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace č. 49/2012/PRI (MMOPP009TH2Z) mezi  Statutárním městem Opava a společností City Work s.r.o., Na Baště Sv. Jiří 7, 160 00 Praha 6, Hradčany, IČ: 28181760, DIČ: CZ28181760 na prodloužení doby plnění zakázky „Penzion IV., ul. Hálkova“ 


Hlasování: 9-0-0


1865/54 RM 13
bod 13/54
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, (MMOPP00C0TON) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Kamilem Kirschnerem a Bohumilou Kirschnerovou oba 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 334/13 Malé Hoštice“ 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, (MMOPP00C0TY9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Kristinou Kubesovou bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace do pozemků parc.č. 908/33, 895/7, 895/1 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: „Nové venkovní vedení splaškové kanalizace pro rodinný dům na ul. Cihelní 398/10 Malé Hoštice“ 
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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TNS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 169, 709 45 Ostrava, IČ 45193665, jednající prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu do pozemků parc.č. 2313/1, 2431/1, 2431/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Opava, Junácká – rekonstrukce vodovodního řadu“ 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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d)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TPI) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zdeňkem Schindlerem a Libuší Schindlerovou oba bytem Opava, Vlaštovičky 
pro umístění sjezdu přes sníženou obrubu na pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1234/1 a parc.č. st. 23 v kat. území Kateřinky u Opavy pro stavbu: „Novostavba rodinného domu ul. Rolnická, parc.č. 1234/1, 23, 3035/1 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

e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00AK62W) 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 RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou 
Bc. Romanem Šťastným, vedoucím výstavby sítí Ostrava a Ing. Lenkou Šešulkovou, vedoucí přípravy staveb Ostrava pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 587, 316/1, 103/2, 103/4 v k.ú. Opava – Město pro stavbu: „REKO MS Opava, ul. Solná 1“ 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby,  (MMOPP00AK611) 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 RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou 
Bc. Romanem Šťastným, vedoucím výstavby sítí Ostrava a Ing. Lenkou Šešulkovou, vedoucí přípravy staveb Ostrava pro umístění plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 2990, 2960, 3006/1, 3005, 3004, 3003, 3002, 3001/2, 3013, 491/3, 491/5 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: „REKO MS Opava, ul. Veleslavínova +2“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TJC) 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 zastoupenou Andreou Praskovou, DiS a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 1858/11, 2790/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Opava, ul. U hřiště, Tesárek, 3 RD, rozšíření kNN, číslo stavby
IV-12-8006491“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 3.750,00 Kč + DPH
1865/54 RM 13
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h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TL2) 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. 1070/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Opava, Kylešovice, U hřiště,  přípojka NN, číslo stavby IP-12-8007018“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TVO) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Veronikou Lukešovou bytem Opava, Kateřinky 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace a přípojky jednotné kanalizace v pozemku parc.č. 2312/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 388/75, 766, 388/42 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.500,00 Kč + DPH

j) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TWJ) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing.  Ondřejem Macháčem a Ing. Michaelou Macháčovou oba bytem Opava, Komárovské Chaloupky pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v pozemcích parc.č. 969/1, 841/24 a 841/3 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „Rodinný dům na pozemku parc.č. 841/43 v k.ú. Komárov u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH

k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TR8) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Jiří Hudečkou bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 532/7 a 532/3 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: „Rodinný domek na pozemku parc.č. 533/3 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH

l)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TTY) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing.  Romanem Hrbáčem, Ph.D. bytem Opava, Předměstí a Miloslavou Hrbáčovou bytem Jezdkovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemcích parc.č. 2947 a 2061/6 v k.ú. Opava – Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu: „Rodinný dům ul. Vodárenská, parc.č. 2063/6 v k.ú. Opava – Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH

m)
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.
Jiří Vašek, bytem Opava, Malé Hoštice  – parc.  239/2 v k.ú. Malé Hoštice




Hlasování: 9-0-0 



1866/54 RM 13
bod 14/54
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje



umístění kanalizace do pozemku parc.č. 1566/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava, ul. Pekařská – rekonstrukce kanalizace DN 600“    


Hlasování: 9-0-0


1867/54 RM 13
bod 15/54
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.09 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Jateční 7 v Opavě panu Petru Cinkovi trvale bytem Opava

b)
přidělení volného bytu č.03 velikosti 1+1 v domě pro seniory na adrese Hobzíkova 33 v Opavě žadateli panu Janu Berkovi trvale bytem Opava

c)
přidělení volného bytu č.07 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadateli paní Martě Knitlové  trvale bytem Opava

d)
snížení výše kauce z 5.000,00 Kč na 1.000,00 Kč pro nájemce obytné místnosti č.17 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Jateční 7 v Opavě paní Gabriele Pišové trvale bytem Opava


Hlasování: 9-0-0


1868/54 RM 13
bod 16/54
Prominutí poplatků

Rada města



neschvaluje


prominutí poplatků z prodlení a nákladů řízení panu Stanislavu Janošíkovi trvale bytem Sádek, které jsou mu účtovány za dluh na nájemném a službách za byt č.5 na adrese Kolářská 20 v Opavě a byt č. 2 na adrese Dolní náměstí 10 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-2 






1869/54 RM 13
bod 17/54
Majetek ve správě TSO s.r.o. – dohoda o ukončení

Rada města



schvaluje



Dohodu o ukončení (MMOPP00AKB12) smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově veřejného WC na ulici Krnovská v Opavě ze dne 31.10.2012 (MMOPP00ANBHR), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
zastoupeným na základě plné moci ze dne 5.8.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a paní Zuzanou Běláčkovou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodím rejstříku s místem podnikání Jiráskova 19, 746 01 Opava, IČ 01123840


Hlasování: 9-0-0


1870/54 RM 13
bod 18/54
Užití závěsného odznaku se státním znakem ČR

Rada města



schvaluje


v souladu s § 108, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů užití závěsného odznaku se státním znakem ČR při občanském obřadu v roce 2013 pro:
Ing. Zbyňka Stanjuru


Hlasování: 9-0-0


1871/54 RM 13
bod 19/54
Granty 2013 – Kritéria hodnocení a váhy jednotlivých kritérií, hodnotící komise pro okruh Životní prostředí a EVVO

Rada města


1.
schvaluje



kritéria hodnocení a váhu jednotlivých kritérií pro grantové programy vyhlášené pro rok 2013


2.
jmenuje


hodnotící komisi pro hodnocení žádostí podaných v rámci grantového okruhu Životní prostředí a EVVO pro rok 2013 ve složení:

a)
Mgr. Jana Harmanová

b)
Mgr. Petr Birklen

c)
Mgr. David Šrom

d)
Ing. Jiří Krist

e)
Bc. Martin Bodešínský


Hlasování: 9-0-0
1872/54 RM 13
bod 20/54
Záměry pronájmů 

Rada města


1. 
schvaluje


a)
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 Liptovská 21, Opava – Kylešovice)


b)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 330, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 427, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor na adrese Masarykova tř.10, Opava) 


c)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 2787 , objekt k bydlení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 243, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (nebytový prostor na adrese Krnovská 28, Opava)


Hlasování: 9-0-0


2.
odročuje


projednání záměru pronájmu budovy č.p. 378, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 289/1, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 374, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 289/2, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (budovy na adrese Horní náměstí 62 a 66, Opava)



Hlasování: 7-0-2



1873/54 RM 13
bod 21/54
Pořadí žadatelů	

Rada města



schvaluje


a)
pořadí žadatelů o pronájem části nebytového prostoru v 1NP 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, na adrese Hrnčířská 13, 746 01 Opava, pro uzavření  Smlouvy o nájmu nebytových prostor

	Martin Borák       

Boris Peterek              
	Pavel Krysta      
4.   Pavel Hadamčík 
     
1873/54 RM 13
bod 21/54
b)
pořadí žadatelů o prodej  budovy č.p. 58, rodinný dům na  pozemku parc.č. 136, pozemku parc.č. 136, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 1554, zahrada, pozemku parc.č. 1555, zahrada a pozemku parc.č. 1690, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Skřipov, katastrální území  Skřipov, zapsané na LV č. 367, pro uzavření  Kupní smlouvy
	Ing. Václav Nevrlý, Ph.D      

Adriána Kučková


2.
ukládá



odboru majetku města, aby vypracoval princip dvoukolového výběru nájemců nebytových prostor města Opavy, a to tak, že v prvním kole Majetková komise RMO označí vhodné a nevhodné uchazeče a v druhém kole bude rozhodovat mezi uchazeči vhodnými výše nájemného   
T: do 1. 4. 2013
Z: odbor majetku města



Hlasování: 9-0-0


1874/54 RM 13
bod 22/54
Dodatek ke smlouvě

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4JP0 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Petrem Klemensem, místo podnikání Na Tylovách 527, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 12693626, (nebytový prostor 
na adrese Hrnčířská 15a, Opava)



Hlasování: 9-0-0


1875/54 RM 13
bod 23/54
Servisní smlouvy KD Rybníček

Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o dílo MMOPP00BFA0Q, , mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a společností  MORYS s.r,o,  se sídlem Rudé armády 247,  739 21 Paskov, IČ 42864771,
zastoupenou ing.Pavlem Mrháčem, jednatelem společnosti


b)
Smlouvu o údržbě MMOPP00BAGI, , mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a společností TRIMR s.r.o., se sídlem Sokola Tůmy 1536/5, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 14616238, zastoupenou ing. Milanem Trawinským CSc., jednatelem společnosti
1875/54 RM 13
bod 23/54
c)
Smlouvu o provádění preventivního servisu č. 001/2013 MMOPP00BF9Z2,  mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a společností MAVA spol.s.r.o.,se sídlem Sovova 1291/5, 703 00 Ostrava – Vítkovice, IČ 48397555, zastoupenou ing. Jiřím Válkem st.,jednatelem společnosti 



Hlasování: 8-0-1 


1876/54 RM 13
bod 24/54
Veřejnoprávní smlouva uzavřená mezi Statutárním městem Opava a Městem Hradec nad Moravicí


Rada města



schvaluje



veřejnoprávní smlouvu uzavřenou dle § 3a zákona č. 553/1991 Sb., 
o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů, a podle § 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů  (MMOPP00C23F8), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  
Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Městem Hradec nad Moravicí se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, 
IČ 00300144, zastoupeným Ing. Karlem Hanákem, starostou 


Hlasování: 8-0-1



1877/54 RM 13
bod 25/54
Zpráva o činnosti oddělení kontroly MMO za rok 2012, plán kontrol pro rok 2013


Rada města


1.
bere na vědomí



zprávu o činnosti oddělení kontroly MMO za rok 2012 


2.
schvaluje



plán kontrol oddělení kontroly MMO pro rok 2013 



Hlasování: 9-0-0











1878/54 RM 13
bod 26/54
Dotace ostatní – schválení smluv

Rada města


1.
revokuje



a)
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


b)
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


c)
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



d)
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



e)
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


f)
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


g)
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

1878/54 RM 13
bod 26/54
h)
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



2.
schvaluje

a)
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 400.000,00 Kč


b)
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 600.000,00 Kč


c)
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 
700.000,00 Kč


d)
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 320.000,00 Kč


e)
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 150.000,00 Kč


f)
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 �týblovo, hospodářem, na sportovní činnost, ve výši 230.000,00 Kč


g)
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 420.000,00 Kč

1878/54 RM 13
bod 26/54
h)
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 450.000,00 Kč



pro předložení zastupitelstvu města

Hlasování: 9-0-0



1879/54 RM 13
bod 27/54
Dotace ostatní

Rada města


1.
bere na vědomí


a)
zpět vzetí žádosti Okresním sdružením svazu tělesné výchovy v okrese Opava se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava – Vávrovice, IČ 00436062, na zabezpečení servisní činnosti  pro sportovní kluby, tělovýchovné jednoty a sportovní svazy, ve výši 200.000,00 Kč


b)
stanovisko ke kompetenci rady schvalovat dotace do 50.000,00 Kč dle § 85, písm. c) témuž subjektu


Hlasování: 9-0-0


2. 
odročuje


projednání změny účelu použití grantu 003/2.1/2012 – Hudební zkušebna pro mládež 4STREET, poskytnutého sdružení 4STREET se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ 22868127, zastoupeném Liborem Menšíkem, statutárním zástupcem, ve výši 70.000,00 Kč na příští jednání RMO


Hlasování: 9-0-0


1880/54 RM 13
bod 28/54
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Provádění ochranné deratizace a úkonů s tím souvisejících“

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu, dle § 12, odst. 3 zákona            č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,       na služby s názvem „Provádění ochranné deratizace a úkonů s tím souvisejících“, v rozsahu dle zadávací a kvalifikační dokumentace                  a důvodové zprávy



1880/54 RM 13
bod 28/54
2.
jmenuje


a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek, a to:
	Ing. Marii Vavrečkovou

Ing. Martinu Věntusovou
Ing. Alberta Červeně


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a posouzení 
a hodnocení nabídek, a to:
	Ing. Ludmilu Domesovou

paní Lenku Štáblovou
3.   paní Ilonu Drešlovou


Hlasování: 9-0-0 



1881/54 RM 13
bod 30/54
Udělení záštity Statutárního města Opavy

Rada města



schvaluje



udělení záštity Statutárního města Opavy Okresnímu sdružení Českého svazu tělesné výchovy v okrese Opava nad akcí Slavnostní vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava



Hlasování: 8-0-0



1882/54 RM 13
bod 31/54
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo – měsíčník Hláska

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 ke smlouvě, (MMOPP002J2VS) ze dne 18. 11. 2010 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tiskárnou Grafico, s.r.o., se sídlem U Panského mlýna 1438/33, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ: 25885839, zastoupenou 
Ing. Michalem Štěpánkem, jednatelem společnosti


Hlasování: 8-0-0










1883/54 RM 13
bod 32/54
Vzorová darovací smlouva a smlouva o reklamě – ples města 2013

Rada města


1.
schvaluje


a)
text znění vzorové smlouvy o poskytnutí daru na Ples města 2013 


b)
text znění smlouvy o reklamě na plese města 2013 

2. 
svěřuje 


v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru kanceláře primátora Magistrátu města Opavy působnost jednat s potencionálními zájemci o uzavření smluv a rozhodovat o uzavírání smluv uvedených v bodě 1 písm. a) a b) tohoto usnesení



3. 
schvaluje 


pověření pro Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kanceláře primátora Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město Opavu jednala s potencionálními zájemci, rozhodovala o uzavírání a podepisovala smlouvy dle bodu 1 písm. a) a b) tohoto usnesení



Hlasování: 8-0-0



1884/54 RM 13
bod 33/54
Přírodní zahrady opavských MŠ – smlouva 


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP003LV09), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou projektovou společností , spol. s.r.o. Opava, se sídlem Olomoucká 9/8, 
746 01 Opava, IČ 00563145, zastoupenou jednatelem Antonínem Baďurou


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/12



ve výdajích – odbor školství



ba)
Přírodní zahrady opavských MŠ




(3111,6121,00000000,0030,0007644000000)
 + 296.450,00 Kč







bb)
Rezerva – FARO




(6409,5901,0000000,0020,0002996000000)
- 96.450,00 Kč








Projektová dokumentace opavských MŠ




(3792,5169,00000000,0030,0001076000000)
- 200.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-3
1885/54 RM 13
bod 34/54
„Zvýšení bezpečnosti silničního provozu“ – výběrové řízení

Rada města



nepřijala usnesení 



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle 
§ 21, odst. 1 písm. a) zákona  č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, na dodávky s názvem „Zvýšení bezpečnosti silničního provozu“, v rozsahu dle zadávací a kvalifikační dokumentace  
a důvodové zprávy


Hlasování: RMO nepřijala usnesení 


1886/54 RM 13
bod 35/54
Rekapitulace úvěrů  SMO ke dni 31.12.2012 s výhledem do dalších let 
a možnosti případného financování projektů „Výzva 09“



Rada města



bere na vědomí



rekapitulaci úvěrů  SMO ke dni 31.12.2012 s výhledem do dalších let 
a možnosti případného financování projektů „Výzva 09“


Hlasování:  9-0-0


1887/54 RM 13
bod 36/54
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1. 
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 02.01.2013 
do 14.01.2013

2. 
ukládá


předsedům Sportovní komise RMO, Kulturní komise RMO a Komise RMO pro komunitní plán, aby při vyhodnocení grantových projektů či žádostí o přidělení neinvestiční účelové dotace z rozpočtu města zohledňovali připomínky oddělení kontroly MMO týkající se kontroly vyúčtování přidělených dotací z rozpočtu města a při pochybení žadatelů nedoporučovali přiznávat požadované finanční prostředky 
či navrhovali jejich adekvátní snížení 

Z: předseda Sportovní komise RMO, Kulturní komise RMO 
    a Komise RMO pro komunitní plán
T: trvale



Hlasování: 8-0-0


1888/54 RM 13
bod 37/54
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 8-0-0 



1889/54 RM 13
bod 41/54
Výpůjčka prostor Slezského divadla v roce 2013

Rada města



ukládá 



řediteli Slezského divadla Opava zajistit v průběhu roku 2013 výpůjčku prostor Slezského divadla Opava v nezbytném rozsahu pro akce uvedené v příloze tohoto bodu


Hlasování: 7-0-1 







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

