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1890/55 RM 13
bod 1/55
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
revokaci usnesení RMO č. 1456/43 RM 12 odst.1, písm.z) ze dne 30.7.2012 (RMO schvaluje nájem pozemků parc. č. st. 2008/1, zast.pl.       a nádvoří,o výměře 11 m2, parc.č. 1223/3, ostatní plocha,o výměře 172 m2, parc.č. 1223/4, ostatní plocha, o výměře 57 m2  a parc.č. 1223/7, ostatní plocha, o výměře 47 m2, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, vlastníkům domu 
Za humny 15 – paní Kateřině Fronczkové, panu Pavlu Kurincovi, panu Davidu Mutinovi, JUDr. Lence Navrátilové, Mgr. Olze Navrátilové, paní Janě Nimráčkové, paní Libuši Sabové a paní Lence Stankeové na dobu neurčitou za 10.045,00 Kč tj. 35,00 Kč/m2/rok (zveřejněno č. 439/12)           – MMOPP009Q1BX


b)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00BODLZ mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Kateřinou Fronczkovou, panem Davidem Mutinou, panem Tomášem Ovčáčkem, paní Janou Nimráčkovou, paní Libuší Sabovou a paní Lenkou Stankeovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc.č. 1223/3, ostatní plocha, parc.č. 1223/4, ostatní plocha, parc.č. 1223/7, ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy,za cenu ve výši 9.660,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


c)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00BODK4 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Kateřinou Fronczkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 14/125 pozemku parc.č. st. 2008/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy,   za cenu 
ve výši 43,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


d)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00BODNP mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Olgou Navrátilovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 19/200 pozemku parc.č. st. 2008/1, zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu   ve výši 37,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


e)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00BODOK mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Janou Nimráčkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 224/1000 pozemku parc.č. st. 2008/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu 
ve výši 86,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


f)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00BODQA mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Lenkou Stankeovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 193/1000 pozemku parc.č. st. 2008/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu 
ve výši 74,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


g)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00BODMU mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Davidem Mutinou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 14/125 pozemku     parc.č. st. 2008/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu 
ve výši 43,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 
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h)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00BODR5 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Libuší Sabovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 193/1000 pozemku parc.č. st. 2008/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy,  za cenu 
ve výši 74,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


i)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00BODPF mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Tomášem Ovčáčkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 71/1000 pozemku parc.č. st. 2008/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy,      za cenu ve výši 28,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


j)
záměr prodeje  pozemku parc.č. 3292 – zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc.č. 3290 - zahrada, dle zákresu ve snímku katastrální mapy obě k.ú. Opava - Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku parc.č. 420 – zahrada, k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr prodeje pozemku parc.č. 302/4 – zastavěná plocha a nádvoří,        k.ú. Opava-Město 



Hlasování o bodech: 1a) – 1l): 7-0-0

m)
záměr prodeje ideálních 3/4 pozemku parc.č. st. 880 – zastavěná plocha     a nádvoří,k.ú. Kateřinky u Opavy

n)
záměr prodeje  pozemku parc.č. 2291/2 – zastavěná plocha a nádvoří,    k.ú. Opava - Předměstí

o)
záměr prodeje části pozemku parc. č. 95 – ostatní plocha,k.ú. Jaktař,        dle zákresu ve snímku katastrální mapy

p)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/358 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

q)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/231 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

r)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/456 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

s)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/421 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

t)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/5 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

u)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/147 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha,             vše  k.ú. Opava - Předměstí

v)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/144 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha,             vše  k.ú. Opava - Předměstí

w)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/154 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha,  vše  k.ú. Opava - Předměstí

x)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/158 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

y)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/145 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí
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z)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/146 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha,             vše  k.ú. Opava - Předměstí

aa)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/149 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha,  vše  k.ú. Opava - Předměstí

ab)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/150 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha,             vše  k.ú. Opava - Předměstí

ac)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/151 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha,  vše  k.ú. Opava - Předměstí

ad)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/152 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha,   vše  k.ú. Opava - Předměstí

ae)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/153 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha,             vše  k.ú. Opava - Předměstí

af)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/157 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/17 podílu pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha,  vše  k.ú. Opava - Předměstí

ag)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 574/36 - zastavěná plocha  
a nádvoří, 1/8 podílu pozemku parc.č. 574/4 - zastavěná plocha a nádvoří  a 1/8 podílu pozemku parc.č. 574/41 – ostatní plocha, všek.ú. Opava - Předměstí

ah)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 574/37 - zastavěná plocha 
a nádvoří, 1/8 podílu pozemku parc.č. 574/4 - zastavěná plocha a nádvoří  a 1/8 podílu pozemku parc.č. 574/41 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí

ai)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 574/34 - zastavěná plocha 
a nádvoří, 1/8 podílu pozemku parc.č. 574/4 - zastavěná plocha a nádvoří  a 1/8 podílu pozemku parc.č. 574/41 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí

aj)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 574/38 - zastavěná plocha 
a nádvoří, 1/8 podílu pozemku parc.č. 574/4 - zastavěná plocha a nádvoří  a 1/8 podílu pozemku parc.č. 574/41 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí

ak)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 574/42 - zastavěná plocha 
a nádvoří, 1/8 podílu pozemku parc.č. 574/4 - zastavěná plocha a nádvoří  a 1/8 podílu pozemku parc.č. 574/41 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí

al)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/11 - zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

am)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/13 - zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

an)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/43 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

ao)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1885 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy

ap)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1097 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy

aq)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/8 - zastavěná plocha           a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

ar)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/14 - zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí
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as)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/9 - zastavěná plocha           a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

at)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/21 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

au)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2702/353 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování o bodech: 1m) – 1au): 7-0-0


2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/32 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/133 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/248 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/192 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1677 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy


f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2034/8 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 60/5 – zastavěná plocha          a nádvoří,  k.ú. Opava-Město


h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/397 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/384 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování o bodech: 2a) – 2i): 7-0-0



1891/55 RM 13
bod 2/55
Informace k vyhodnocení nejlepších žáků opavských základních škol 
a ocenění žáků speciálních základních škol za rok 2012

Rada města



bere na vědomí



informaci o plánované akci odboru školství týkající se vyhodnocení nejlepších žáků opavských ZŠ zřizovaných SMO a ocenění žáků speciálních ZŠ zřizovaných MSK a MŠMT 


Hlasování: 8-0-0



1892/55 RM 13
bod 3/55
Provoz opavských školních družin v době jarních prázdnin

Rada města



bere na vědomí



informaci o provozu školních družin při opavských základních školách v době jarních prázdnin



Hlasování: 8-0-0
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Souhlas RMO s přijetím daru

Rada města



souhlasí



s přijetím finančního daru ve výši 178.498,00 Kč pro MŠ Opava, 
17. listopadu, příspěvková organizace pro odloučené pracoviště MŠ Opava, Jateční


Hlasování: 8-0-0



1894/55 RM 13
bod 5/55
Novela nařízení o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě

Rada města



schvaluje


a)
Nařízení č. 1/2013, kterým se mění nařízení č. 4/2011, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě, ve znění nařízení č. 5/2012


b)
CENÍK za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích dle Nařízení Statutárního města Opavy číslo 1/2013, o stání silničních motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě


Hlasování: 9-0-0










1895/55 RM 13
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Rámcová smlouva o zajištění dodávek výstrojních součástí pro MPOL Opava

Rada města



schvaluje



Rámcovou smlouvu o zajištění dodávek výstrojních součástí 
pro   Městskou policii Opava podle § 51 a násl. obč. zák. č. 40/1964 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů (MMOPP00BQ5GI), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  
IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou ESP PRODUCTS s.r.o.,  se sídlem Hyacintova 20, Praha 10, PSČ 106 00, IČ 27429385, zastoupená Ing. Břetislav Košťál, prokurista


Hlasování: 8-0-1



1896/55 RM 13
bod 7/55
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje 


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK89J mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Stanislavem Chovancem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/45 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK8B9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Evou Weissovou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/27 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK853 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Janem Halfarem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1377 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 10.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK8DZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Pavlou Gebauerovou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2373/511 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK8C4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Metodějem Ševčíkem a Miladou Ševčíkovou  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2722/17 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)
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f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK8AE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Pavlem Tichým a Ludmilou Tichou   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží 
parc.č. 2724/37 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Předměstí 
za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK848 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem Volným a Jitkou Volnou  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/90 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK86Y mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Jiřím Kupkou a Mgr. Alenou Kupkovou  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2724/44 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK8EU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Františkem Jelínkem a Jiřinou Jelínkovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2373/510 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANAIT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Milanem Jandou a Hanou Jandovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2698/3 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AN74C mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Martinem Solnickým a Taťánou Solnickou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/54 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí 
za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AN73H mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Rostislavem Nestrojem a Martinou Nestrojovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 707/1 – ost.pl., ost. komunikace, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 707/5 – ost. pl., jiná plocha, k.ú. Komárov 
u Opavy za kupní cenu ve výši 28.800,00 Kč, tj. 400,00 Kč/m2 (cena 
dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy 

m)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK90L mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2157/1 – ost.pl., na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 2757/22 – ost.pl., k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 4.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2  + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy 



Hlasování o bodech 1a) – 1m): 7-0-0

n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANABS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností SMP Net, s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 863/2 – ost.pl., k.ú. Suché Lazce za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 47.000,00 Kč, 
tj. 250,00 Kč/m2 + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy
1896/55 RM 13
bod 7/55
o)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00AN7AI mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a Janou Schneidrovou na straně druhé, jejímž předmětem je směna části pozemku parc. č. 6, na nezapsaném geometrickém plánu značené jako díl „a“, ve vlastnictví Statutárního města Opavy za pozemek parc. č. PK 1, ve vlastnictví Jany Schneidrové,             vše v k.ú. Zlatníky u Opavy s finančním vypořádáním ve prospěch SMO 
ve výši 4.122,00 Kč 

p)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK8Y2 mezi Miroslavem Baroňem, manžely Antonínem Čeladníkem a Miluší Čeladníkovou, Marií Grodovou, manžely Gerdem Halfarem a Ing. Kamilou Halfarovou, MBA, manžely 
Ing. Miloňem Jandou a Ing. Jarmilou Jandovou, manžely Jiřím Juchelkou 
a Pavlínou Juchelkovou, Mgr. Alenou Kaczurovou, manžely Štefanem Kurincem a Blankou Kurincovou, Blankou Supovou, Miroslavem Šmídem 
a stavebním bytovým družstvem Rozvoj jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. st. 2256 – zastavěná plocha a nádvoří, na nezapsaném geometrickém plánu značené jako parc.č. 3287 – ost. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 11.020,00 Kč, tj. 918,00 Kč/m2
 

q)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANAXQ mezi Ludmilou Sedláčkovou jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemku parc.č. PK 359, na nezapsaném geometrickém plánu značených jako parc.č. 358/9 a parc.č. 615/4, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 7.909,00 Kč, 
tj. 255,00 Kč/m2

r)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANAWV mezi manžely Josefem Černínem a Janou Černínovou jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku 
parc.č. PK 356, na nezapsaném geometrickém plánu značené jako 
parc.č. 358/6, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku 
ve výši 31.640,00 Kč, tj. 255,00 Kč/m2


s)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANAU5 mezi Vladimírou Bialou jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. PK 357 na nezapsaném geometrickém plánu značené jako parc.č. 358/7, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 11.992,00 Kč, tj. 255,00 Kč/m2



Hlasování o bodech 1n) – 1s): 8-0-0


t)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANATA mezi Marií Falharovou jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. PK 358 na nezapsaném geometrickém plánu značené jako parc.č. 358/8, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 6.123,00 Kč, tj. 255,00 Kč/m2


u)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANASF mezi Jiřím Bajtkem jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej částí pozemků parc.č. 355/1 a parc.č. 355/2 
na nezapsaném geometrickém plánu značených jako parc.č. 355/4, 
k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 
26.279,00 Kč, tj. 255,00 Kč/m2


v)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ANAU5 mezi Janem Honkou jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. PK 360 na nezapsaném geometrickém plánu značené jako parc.č. 362/14, k.ú. Vávrovice  za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 560,00 Kč, tj. 56,00 Kč/m2
1896/55 RM 13
bod 7/55
w)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AN7K4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Petrem a Renátou Hrubými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/83  – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


x)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AN7OK mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Janem Švihorou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1021/2 – zahrada, v k.ú. Opava           - Předměstí za kupní cenu 12.960,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


y)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AN7PF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MVDr. Martinem a Evou Klimešovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí pozemků parc.č. 2663/30          – zahrada, a parc.č. 2663/267 - zastavěná plocha a nádvoří, které se slučují na nezapsaném geometrickém plánu do nově vzniklého pozemku značeného parc.č. 2663/294 - zahrada, v k.ú. Opava-Předměstí za cenu 32.400,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2  (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


z)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP009Q17H mezi Josefem Balarinem, Janou Burton, Ing. Bc. Margaretou Drastíkovou, Ivanou Dubovou, Václavem Dubovým, Ing. Romanem Fajkusem, manžely Jiřím a Annou Frunckovými, Ing. Vladimírem Fuchsem, Markétou Gargošovou, Ivem Gebauerem, manžely Jindřichem a Jiřinou Gebauerovými, Jindřichem Gebauerem, Jiřinou Gebauerovou, manžely Lubomírem a Lenkou Goralčíkovými, Antonínem Hahnem, Janou Hájkovou, Zuzanou Hájkovou, Pavlem Hýbnerem, Jaroslavou Hýbnerovou, Leopoldem Kašingem, Jiřím Klementem, MUDr. Olgou Knitlovou, Ing. Danielem Kubánkem, Jiřím Machancem, manžely Karlem a Evou Melicharovými, Magdalenou Mroskovou, Rostislavem Orlickým, Miroslavem Skotnicou, Ilonou Slaninovou, Josefem Vitáskem jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2890/433 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí  za kupní cenu sjednanou dohodou ve výši 22.620,00 Kč,   tj. 200,00 Kč/m2


aa)
návrh smlouvy o zrušení předkupního práva PID MMOPP00AK8K0 s věcnými účinky v katastru nemovitostí evidovaného ve prospěch města Opavy k pozemku parc.č. 1985/23-ostatní plocha o výměře 888 m2 zapsaného na listu vlastnickém č.2535, vedeném pro Okres Opava, obec Opava a katastrální území Kateřinky u Opavy 



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodech 1t) – aa): 7-0-1

2.
neschvaluje


návrh na revokaci usnesení ZMO č. 236/12 ZM 12 odst. 6, písm. b) ze dne 25.6.2012 ( ZMO neschvaluje záměr prodeje  části pozemku parc.č. 420/2-ost.pl. na nezapsaném geometrickém plánu značený novým parc.č. 420/4 
k.ú. Opava-Město)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-1-1




1897/55 RM 13
bod 8/55
Městský program prevence kriminality v Opavě v roce 2013

Rada města


1.
schvaluje


a)
Městský program prevence kriminality v Opavě v roce 2013


b)
finanční spoluúčast města ve výši 350.000,00 Kč, tj. 50 % celkových nákladů na realizaci dílčího projektu „Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému“, který je součástí Městského programu prevence kriminality v Opavě v roce 2013


c)
finanční spoluúčast města ve výši 41.180,00 Kč, tj. 10 % celkových nákladů 
na realizaci dílčího projektu „Asistent prevence kriminality“, který je součástí Městského programu prevence kriminality v Opavě v roce 2013
 


d)
finanční spoluúčast města ve výši 6.000,00 Kč, tj. 12 % celkových nákladů na realizaci dílčího projektu „Příprava vybraných asistentů prevence kriminality, mentora a pracovníků nestáních a státních organizací, pracujících ve vyloučených lokalitách“ 


2.
pověřuje


zodpovědnou osobu přípravou a realizací Městského programu prevence kriminality v Opavě v roce 2013 Dagmar Poláškovou, manažerku prevence kriminality


Hlasování: 9-0-0


1898/55 RM 13
bod 9/55
Záměr pronájmu  

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu
pozemku parc. č. 2034/1, ostatní plocha, o výměře 16ﾠ513 m216 513 m2, 
k. ú. Opava – Předměstí 
pozemku parc. č. 2034/13, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1ﾠ020 m21 020 m2, 
k.ú. Opava – Předměstí
budovy bez čp/če, stavba pro shromažďování většího počtu osob, 
na pozemku parc. č. 2034/13, k.ú. Opava – Předměstí
pozemku parc. č. 2034/3, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1ﾠ058 m21 058 m2, 
k.ú. Opava – Předměstí
budovy bez čp/če, stavba pro shromažďování většího počtu osob, 
na pozemku parc. č. 2034/3, k.ú. Opava – Předměstí
pozemku parc. č. 2034/12, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 583 m2, 
k.ú. Opava – Předměstí
budovy bez čp/če, stavba pro shromažďování většího počtu osob, 
na pozemku parc.č. 2034/12, k.ú. Opava - Předměstí
pozemku parc. č. 2034/4, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2, 
k. ú. Opava – Předměstí

1898/55 RM 13
bod 9/55

budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku 
parc. č. 2034/4, k. ú. Opava – Předměstí
pozemku parc. č. 2034/9, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 281 m2, 
k. ú. Opava – Předměstí
budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku 
parc. č. 2034/9, k. ú. Opava – Předměstí
pozemku parc. č. 2034/10, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 63 m2, 
k. ú. Opava – Předměstí
budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku 
parc. č. 2034/10, k. ú. Opava – Předměstí
pozemku parc. č. 2035, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 370 m2, 
k. ú. Opava – Předměstí
budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 2035, 
k. ú. Opava – Předměstí
pozemku parc. č. 2037/1, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 1374 m2, 
k. ú. Opava – Předměstí
budovy č.p. 105, objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 2037/1, 
k. ú. Opava – Předměstí
pozemku parc. č. 2037/2, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 165 m2, 
k. ú. Opava – Předměstí
budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, na pozemku 
parc. č. 2037/2, k. ú. Opava – Předměstí
části pozemku parc. č. 2133/8, ostatní plocha, o výměře 19 352 m2, 
k. ú. Opava – Předměstí
části pozemku parc. č. 2948/4, ostatní plocha, o výměře 5ﾠ888 m25 888 m2, 
k. ú. Opava – Předměstí
pozemku parc. č. 2933/2, ostatní plocha, o výměře 1ﾠ554 m21 554 m2, 
k. ú. Opava – Předměstí
nebytové jednotky č. 1285/3 v budově Kylešovice, č. p. 1285, jiný nebytový prostor, na pozemku parc. č. 1070/11, k. ú. Kylešovice
pozemku parc. č. 1070/11, zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 865 m2, 
k. ú. Kylešovice



Hlasování: 9-0-0


1899/55 RM 13
bod 10/55
Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2012 dle zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Rada města



bere na vědomí



výroční zprávu o poskytování informací za rok 2012 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím


Hlasování: 9-0-0









1900/55 RM 13
bod 11/55
Integrované plány rozvoje Statutárního města Opavy – roční monitorovací zprávy za rok 2012


Rada města



schvaluje


a)
Roční monitorovací zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky za rok 2012 pro předložení zastupitelstvu města


b)
Roční zprávu o postupu realizace Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008 – 2015 za rok 2012 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-1




1901/55 RM 13
bod 12/55
Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky – vyhlášení nových výzev k předkládání žádostí o dotace

Rada města



schvaluje


a)
Vyhlášení Výzvy č. 5.2a - 6 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky, podporovaná aktivita 5.2 a) Revitalizace veřejných prostranství ke dni 14.2.2013


b)
Vyhlášení Výzvy č. 5.2b - 7 k předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opavy pro sídliště Kateřinky, podporovaná aktivita 5.2 b) Regenerace bytových domů ke dni 14.2.2013


Hlasování: 9-0-0




1902/55 RM 13
bod 13/55
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 1/2013/PRI (MMOPP009TG26) pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a společností VIVA PROJEKT s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, 
IČ: 25876473, DIČ: CZ25876473 na zakázku malého rozsahu 
„Městské sady – městský náhon a sedimentační nádrž“ za cenu nejvýše přípustnou   192.840,00 Kč bez DPH (233.336,40 Kč vč. DPH)

1902/55 RM 13
bod 13/55
b)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 2/2013/PRI (MMOPP009TG1B) pro územní rozhodnutí mezi Statutárním městem Opava a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ: 42767377, DIČ: CZ42767377 na zakázku malého rozsahu „Přeložka silnic II/461 a II/443“ (Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká) za cenu nejvýše přípustnou   163.280,00 Kč bez DPH (197.569,00 Kč vč. DPH)


c)
Rozpočtové opatření č. 2013/13



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



cb)
Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká




(2212,5169,00000,0220,0007817000000) 
      +     197.569,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -      197.569,00 Kč


Hlasování: 9-0-0


1903/55 RM 13
bod 14/55
Realizace investičních akcí v roce 2012

Rada města



bere na vědomí



předložený přehled plnění investic 2012 pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0


1904/55 RM 13
bod 15/55
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu   na služby s názvem „Zavedení systému řízení rizik Statutárního města Opavy“

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby, dle § 12,               odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Zavedení systému řízení rizik Statutárního města Opavy“, v rozsahu dle zadávací  a kvalifikační dokumentace 
a důvodové zprávy
 

b)
o zaslání výzvy k podání nabídky těmto subjektům:
1. Cortis Consulting s.r.o, Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČO: 263 97 668
2. Processes a.s., Mezi Vodami 205, 143 00 Praha 4, IČO: 264 42 540
3. Expirit, s.r.o., Francouzská 172/30, Vinohrady, 120 00 Praha 2, 
    IČO: 279  45 197
4. Aperta, s.r.o., Křižíkova 527, 460 07 Liberec 7, IČO: 254 36 520
5. Gradua-CEGOS, s.r.o., Karlovo náměstí 325/7, 128 01 Praha 2, 
    IČO: 256 05 381
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2.
jmenuje

a)
členy komise pro otevírání obálek ve složení:
	Ing. Josef Hranec

Mgr. Pavel Hrbáč
Ing. Václav Seidler


b)
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
	Ing. Lubomír Měch

paní Hana Fraňková
Ing. Hana Jelenová

c)
členy hodnotící komise ve složení: 
	Ing. Josef Hranec

Mgr. Pavel Hrbáč
Ing. V￡clav SeidlerVáclav Seidler


d)
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
	Ing. Lubomír Měch

paní Hana Fraňková
Ing. Hana Jelenov￡Hana Jelenová  


Hlasování: 9-0-0


1905/55 RM 13
bod 16/55
Zadání veřejné zakázky malého rozsahu  na služby s názvem „Aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy“

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby, dle § 12,               odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „Aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy“, v rozsahu dle zadávací a kvalifikační dokumentace a důvodové zprávy


b)
o zaslání výzvy k podání nabídky těmto subjektům:

	RPIC-ViP s.r.o., IČ 25826051, Výstavní 2224/8, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory

Agentura pro regionální rozvoj, a.s., IČ 47673168, Na Jízdárně 7, 
čp. 1245, 702 00 Ostrava
HRAT, s.r.o., IČ 64087352, Družstevní 294, 739 61 Třinec
Regionální rada rozvoje a spolupráce se sídlem v Třinci, IČ 44741031 Družstevní 294, 739 61 Třinec
HM PARTNERS s.r.o., IČ 25869507, 28. října 2663/150, Ostrava-Moravská Ostrava


2.
jmenuje 


a)
členy komise pro otevírání obálek ve složení:
	Ing. Martina Heisigová

Mgr. Réka Struhár
Ing. Josef Hranec
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b)
náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
	Mgr. Petra Vlčová

Ing. Hana Tvrdá
Ing. Václav Seidler

c)
členy hodnotící komise ve složení: 
	Ing. Martina Heisigová

Mgr. Réka Struhár
Ing. Josef Hranec
	Doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.
	Mgr. Dalibor Halátek







d)
náhradníky členů hodnotící komise ve složení: 
	Mgr. Petra Vlčová

Ing. Hana Tvrdá
Ing. Václav Seidler
	Mgr. Emir Šehović
	JUDr. Tomáš Elis

            


Hlasování: 8-0-1




1906/55 RM 13
bod 17/55
Podlimitní veřejná zakázka s názvem "Nákup licencí Microsoft Office 2013" – výsledek zadávacího řízení + smlouva


Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81 zákona:

	AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00  Ostrava, IČ: 47676795

Servodata a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00  Praha 10, 
IČ: 25112775
	Software ONE Czech Republic, s.r.o., Na Pankráci 1724/129, 140 00
Praha 4; IČ: 24207519


b)
výběr nabídky uchazeče AutoCont CZ a.s., Hornopolní 3322/34, 702 00  Ostrava, IČ: 47676795, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu (MMOPP00B1QLR) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CS., primátorem města a společností AutoCont CZ a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00  Ostrava, 
IČ: 47676795, zastoupenou RNDr. Martinem Grigarem, předsedou představenstva


Hlasování: 9-0-0







1907/55 RM 13
bod 18/55
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, (MMOPP00C0UGK) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností Profiprojekt s.r.o. se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov, IČ 27779319 jednající Petrem Obdržálkem, jednatelem a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 206/2 v k.ú. Milostovice pro stavbu: "Milostovice, p.č.43/3, Stašková, přípojka kNN, 
č. stavby: IP-12-8013519“ 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, (MMOPP00C0UHF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 2529/1 a 2529/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "16010-025195 Opava, Englišová, b. dům, UR“ 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, (MMOPP00C0U2I) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 245/3 a 245/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "LTE2M_T_OPMAR_OK 11010-045137“ 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TQD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o. se sídlem Příčná 10, 746 01 Opava, IČ 43964435 jednající Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 1810 a 14 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "LTE2M_T_OPKYS_OK 11010-045127“ 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, (MMOPP00C0UJ5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o. se sídlem Příčná 10, 746 01 Opava, 
IČ 43964435 jednající Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku parc.č. 566/6 v k.ú. Opava - Město pro stavbu: "LTE2M_T_OPZAM_OK 11010-045128“ 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, (MMOPP00C0TZ4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace Opava, spol. s r.o. se sídlem Příčná 10, 746 01 Opava, 
IČ 43964435 jednající Leonhardem Řehulkou, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 998/3, 998/1, 2722/82, 2893/10 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "LTE2M_T_OPTES_OK 11010-045148“ 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 (MMOPP00C0UMQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 1366 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "STL plynovod a středotlaká přípojka plynu pro RD na parcele č. 1360/3 v k.ú. Kylešovice (Kupní smlouva č. BKS 552/2009/1309000694-Ladislav Kačena“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH
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 h) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0U0S) 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 Šípkem a MUDr. Petrou Šípkovou oba bytem Opava, Jaktař pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 636 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Výstavba vodovodní přípojky k RD parc.č. 630 k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

i)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
(MMOPP00C0UFP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku parc.č. 2452 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "LTE2M_T_OPEBE_OK 11010-045141“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


j) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
(MMOPP00C0UIA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. 
se sídlem Baarova 15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 3154, 3155, 3177, 3180 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "LTE2M_T_OPSTE_OK 11010-045143“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


k)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
(MMOPP00C0UDZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janou Rychtarovou bytem Opava, Podvihov pro umístění podzemního komunikačního vedení přípojky vody a přípojky plynu do pozemku parc.č. 793 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Změna hospodářské budovy 
na RD vč. přípojek inž. sítí na pozemku parc.č. 798 k.ú. Komárov u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy
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l)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, 
(MMOPP00C0UEU) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Liborem Moslerem a Marií Moslerovou oba bytem Opava pro umístění podzemního komunikačního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 3084/2 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "BD Krnovská 176/180 – přípojka vody pro stávající BD na parc.č. 1038, k.ú. Jaktař“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


Hlasování o bodech a) – l): 10-0-0

m)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0ULV) 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 podzemního vedení přípojky vody, přípojky plynu a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Novostavba rodinného domu ul. Rolnická, parc.č. 1234/1, 23, 3035/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

n)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0U1N) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Josefem Plškem a Mgr. Zdeňkou Plškovou oba bytem Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení splaškové kanalizace a podzemního vedení veřejného osvětlení do pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Kylešovice a provedení napojení účelové komunikace nacházející se na pozemku parc.č. 655/1 v k.ú. Kylešovice na stávající komunikaci nacházející se na pozemku parc.č. 1824 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Technická a dopravní infrastruktura RD – lokalita Plškovi, Opava - Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy



o)
dodatek č. 1 (MMOPP00C0U53) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00AD9IM) uzavřené dne 2. 12. 2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností TMIS s.r.o. se sídlem Na Děkance 1, 
128 00 Praha 2, IČ 26851237 týkajícího se převodu práv a povinností 
na společnost Kaufland Česká republika v o.s. se sídlem Pod Višňovkou 25, 140 00 Praha 4, IČ 25110161 stavby: "Obchodní centrum Opava, Olomoucká ulice“  


Hlasování o bodech m) – o): 10-0-0










1908/55 RM 13
bod 19/55
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města


1.
schvaluje


a)
umístění kanalizace do pozemků parc.č. 45/1, 45/2, 45/4, 46, 2924/5,  2955, 3055/13 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, ul. Mařádkova - rekonstrukce kanalizace“   
 

 b) 
umístění nadzemního vedení nízkého napětí a podpěrných bodů nízkého napětí na pozemcích parc.č. 400, 370, 371 a 377/2 v k.ú. Komárov 
u Opavy v rámci realizace stavby: „ Opava, Komárov, Na Vrchovině, pos. NNV“


2.
neschvaluje




pronájem pozemků pro nové plakátovací plochy na pozemcích parc.č. 146/1, 2959/4, 379/1, 2290/86 v k.ú. Opava-Předměstí a parc.č. 265/4, 492/1 v k.ú. Opava-Město  


Hlasování: 10-0-0



1909/55 RM 13
bod 20/55
Personální záležitosti

Rada města


1.
jmenuje



s účinností od 1. 3. 2013 pí Mgr. Juditu  Kachlovou, bytem Ostrava-Poruba,  do vedoucího pracovního místa v souladu s organizační strukturou MMO - vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy 


2.
ruší


s účinností od 1. 3. 2013 pověření pí Bc. Ivy Paletové řízením odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy ze dne 4. 9. 2012


Hlasování: 10-0-0



1910/55 RM 13
bod 21/55
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/14



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 1.320,00 Kč
1910/55 RM 13
bod 21/55

ve výdajích – odbor majetku města, sam. prac. maj.




filmová tvorba – stroje, přístroje a zařízení




(3313,6122,00000000,0050,0000000000000)
+ 1.320,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/15



ve výdajích – odbor majetku města




Jmenovitá akce TSO




Hřiště pro seniory




(3429,6121,00000000,0790,002491000000
+ 112.247,00 Kč 








finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 112.247,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2013/16



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




projekt „Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro SMO“




rezerva




(6171,5901,00000000,0192,0002557000000)
- 607.236,00 Kč








ost. osobní výdaje




(6171,5021,00000000,0192,0002557000000)
+ 127.484,70 Kč



(6171,5021,33100000,0192,0002557000000)
+ 22.497,30 Kč








platy zaměstnanců




(6171,5011,00000000,0192,0002557000000)
+ 1.700,00 Kč



(6171,5011,33100000,0192,0002557000000)
+ 300,00 Kč








soc. poj.




(6171,5031,00000000,0192,0002557000000)
+ 32.215,00 Kč



(6171,5031,33100000,0192,0002557000000)
+ 5.685,00 Kč








zdrav. poj.




(6171,5032,00000000,0192,0002557000000)
+ 11.645,00 Kč



(6171,5032,33100000,0192,0002557000000)
+ 2.055,00 Kč








PHM




(6171,5156,00000000,0192,0002557000000)
+ 3.400,00 Kč



(6171,5156,33100000,0192,0002557000000)
+ 600,00 Kč








školení




(6171,5167,00000000,0192,0002557000000)
+ 290.133,00 Kč



(6171,5167,33100000,0192,0002557000000)
+ 51.200,00 Kč





1910/55 RM 13
bod 21/55


cestovné




(6171,5173,00000000,0192,0002557000000)
+ 47.022,85 Kč



(6171,5173,33100000,0192,0002557000000)
+ 8.298,15 Kč








pohoštění




(6171,5175,00000000,0192,0002557000000)
+ 2.550,00 Kč



(6171,5175,33100000,0192,0002557000000)
+ 450,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2013/17



ve výdajích – Finanční a rozpočtový odbor




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 170.246,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdrav. postiž.




(6171,5195,00000000,0192,0000000000000)
+ 170.246,00 Kč




2.
ukládá



vedoucí personálního a mzdového oddělení kanceláře tajemníka připravit opatření vedoucí k redukci či eliminaci případných nadlimitních odvodů 
do státní poklady v souvislosti s odvodem za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené
Z: vedoucí personálního a mzdového oddělení
T: trvale



Hlasování: 10-0-0



1911/55 RM 13
bod 22/55
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz – Moravská Ostrava, IČ 22831738, na provoz poradny v Opavě, ve výši 15.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-2


b)
finanční dotaci Českému svazu bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2 – Nové Město, IČ 00442755, na náklady související s provozem a činností Okresního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem v Opavě v roce 2013, ve výši 25.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-2

1911/55 RM 13
bod 22/55
c)
finanční dotaci  Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín se sídlem Palackého 74, 741 01 Nový Jičín, IČ 47657901, na provoz záchranné stanice v Bartošovicích a na zajištění komplexní péče pro živočichy ze správního obvodu Statutárního města Opavy, ve výši  50.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-2

d)
finanční dotaci společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o. se sídlem Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25859838, 
na náklady spojené s pořádáním XX.ročníku mezinárodního filmového festivalu Febiofest – Regionální ozvěny v Opavě, ve výši 100.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-1



2. 
schvaluje 

a)
prodloužení lhůty čerpání dotace panu Jonáši Kašparovi bytem Vaníčkova 17, 747 06 Opava 6,  do 30.6.2013 ve Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, MMOPP00CXHEG






Hlasování: 8-0-1

b)
prodloužení lhůty čerpání dotace panu Markovi Šindlerovi bytem U Černého mlýna 10a, 746 70 Opava - Komárov, do 30.6.2013 ve Smlouvě 
o poskytnutí dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, MMOPP00CXHFB



Hlasování: 8-0-1


1912/55 RM 13
bod 23/55
Městské lesy Opava – souhlas s poskytnutím sponzorského daru  

Rada města



souhlasí



s poskytnutím sponzorského daru ve výši 15.000,00 Kč, příspěvkovou organizací Městské lesy Opava, na pořádání 4. Reprezentačního plesu lesníků a dřevařů Moravskoslezského kraje 2013


Hlasování: 9-0-1


1913/55 RM 13
bod 24/55
Smlouva o realizaci projektů „Velikonočních trhů v Opavě v roce 2013, 2014 a 2015“

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BOZ6S, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Michalem Božoněm, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání na adrese: Boženy Němcové 836/8, 725 25 Ostrava – Polanka nad Odrou, IČ 74932012


Hlasování: 8-0-2

1914/55 RM 13
bod 25/55
Kroniky města Opavy 2009 a 2010


Rada města


1. 
schvaluje



zápisy do kroniky města Opavy za rok 2009 a 2010 


2.
doporučuje


provedení další gramatické korektury v Kronice 2010


Hlasování: 9-0-0



1915/55 RM 13
bod 26/55
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na digitalizaci rádiové sítě Městské policie Opava

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo – digitalizace rádiové sítě Městské policie Opava, (MMOPP00BQ6TI), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou ECHOTON, a.s., se sídlem Ostrava-Mariánské Hory, Josefa Šavla 21, 
PSČ 709 00, IČ 47677503, zastoupena    Ing. Pavlem Červenkou, předsedou představenstva a ředitelem akciové společnosti, Śárkou Vavříkovou, místopředsedkyní představenstva a vedoucí technicko provozního oddělení


Hlasování: 8-0-1



1916/55 RM 13
bod 27/55
Kupní smlouvy – dodávky sáčků na psí exkrementy

Rada města



schvaluje


a)
kupní smlouvu, MMOPP00CXGDS, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Milanem Slámou se sídlem Karla Langra 456, 551 01 Jaroměř – Pražské předměstí, IČ 11056762, na dodávku sáčků na psí exkrementy, ve výši 30.000,00 Kč

1916/55 RM 13
bod 27/55
b)
kupní smlouvu, MMOPP00CXGEN, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města společností HAFYSO, s.r.o. se sídlem Ždánská 906, 685 01 Bučovice, IČ 29301963, na dodávku sáčků na psí exkrementy, ve výši 90.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-0 


1917/55 RM 13
bod 28/55
Organizační řád Magistrátu města Opavy

Rada města



schvaluje



Organizační řád Magistrátu města Opavy s účinnosti od 01.04.2013


Hlasování: 8-0-0


1918/55 RM 13
bod 29/55
Směrnice Rady statutárního města Opavy o provádění vyřazování a likvidaci majetku města

Rada města


1.
schvaluje



Směrnici Rady Statutárního města Opavy o provádění vyřazování 
a likvidaci majetku města s účinností od 05.02.2013


2.
odvolává

a)
Ing. Aleše Bořeckého z funkce člena komise pro vyřazení a likvidaci majetku ke dni 04.02.2013



 b)
Ing. Pavla Chrousta z funkce člena komise pro vyřazení a likvidaci majetku ke dni 04.02.2013


3.
jmenuje



Ing. Pavla Chrousta, sekretářem komise pro vyřazení a likvidaci majetku SMO s účinností ode dne 05.02.2013


Hlasování: 10-0-0










1919/55 RM 13
bod 31/55
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO 


Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 10-0-0



1920/55 RM 13
bod 35/55
Smlouva o provádění úklidu kontejnerových stání

Rada města



schvaluje


Smlouvu o provádění úklidu kontejnerových stání (MMOPP00BMCVI) mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Markem Lévayem,  fyzickou osobou podnikající 
dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání na adrese: Jiráskova 2213/13, Opava, IČ: 63301245


Hlasování: 8-0-1 









                  prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.	  v.r.                            Daniel Žídek  v.r.
                                     primátor			               	                                          náměstek primátora

