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U S N E S E N Í

z 56. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 18. 2. 2013


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 18. 2. 2013 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
MUDr. Pavel Vágner
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Bc. Pavel Vltavský
p. Martin Koky
Mgr. Petr Rotrekl
Ing. Martina Heisigová
Ing. Hana Tvrdá
Ing. Lenka Grigarová
RNDr. Kateřina Pálková
Hosté
Bc. Marek Vin￡rekMarek Vinárek 




































1921/56 RM 13
bod 1/56

Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BOF8E mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Gabrielou Hradílkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/221, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,      za cenu ve výši 1.925,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BOF33 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Mirko Sloviakem a Annou Sloviakovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem       je pronájem pozemku parc.č. 2162/52, zastavěná plocha a nádvoří,        k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 840,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BOF6O mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Martinem Mičkou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/33, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,                   za cenu ve výši 840,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BOF7J                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Michalem Krejčím jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/156, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí,
za cenu ve výši 525,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/2 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1882 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy

g)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1884 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy

h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1887 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/266 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí

j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/8 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/14 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1886 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy

m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 2328 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy
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n)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 2329 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy

o)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1007/6 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

p)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 574/40 - 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 ost. plocha,  k.ú. Opava-Předměstí

q)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/285 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

r)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/280 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

s)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/283 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

t)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/279 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

u)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/274 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

v)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/277 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

w)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/275 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

x)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/276 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

y)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/281 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

z)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/282 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

aa)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/273 - zastavěná plocha        a nádvoří a 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

ab)
záměr prodeje 1/19 podílu části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

ac)
záměr prodeje  části pozemku parc.č. 39/5 zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Město dle zákresu na snímku katastrální mapy


Hlasování o bodu 1a) – 1ac): 9-0-0
1921/56 RM 13
bod 1/56

ad)
záměr darování pozemků parc.č. 27/1, zastavěná plocha a nádvoří,            a parc.č. 27/3, zastavěná plocha a nádvoří, oba k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování o bodu 1ad): 9-0-0

2.
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 574/32 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/174 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/373 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/499 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/37 – zastavěná plocha     a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/448 – zastavěná plocha   a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/386 – zastavěná plocha   a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 277/10 – zastavěná plocha      a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování o bodech 2a) – 2h): 9-0-0

3.
odročuje

a)
projednání záměru pronájmu pozemku parc.č. PK 232,  k.ú. Milostovice

b)
projednání záměru pronájmu části pozemku parc.č. PK 232,  k.ú. Milostovice


Hlasování o bodu 3a) - 3b): 9-0-0

c)
projednání záměru pronájmu pozemků parc.č. PK 217,  parc.č. PK 221, parc.č. PK 222 a parc.č. PK 230, vše v k.ú. Milostovice a parc.č. PK 323/1 
a parc.č. PK 345, oba v k.ú. Zlatníky u Opavy



Hlasování: 8-0-1
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bod 2/56
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje 


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BODZ1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Václavem Gebauerem a Kristinou Gebauerovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2724/52 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  
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b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BODVL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vítem Halfarem a Mgr. Gabrielou Halfarovou jako kupujícími, jejímž předmětem  je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2724/39 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOE45 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Evou Polzerovou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/33 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč,         tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BODXB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Janou Kavanovou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/22 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč,                     tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BODY6 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím, panem Miroslavem Veselkou a paní Milenou Bradáčovou jako kupujícími, jejímž předmětem    je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2724/58 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BODZ1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Rudolfem a Emilií Drechslerovými 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 3113/161 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  


g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0S9X mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Milanem a Vlastou Pelantovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 3113/159  – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu    9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  



Hlasování o bodech 1a – 1g): 8-0-1

h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0SAS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Evou Weissovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2702/362 – zastavěná plocha             a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč,                      tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  


i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0SCI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Natalijí Slavíkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2373/571 – zastavěná plocha             a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 12.000,00 Kč,                     tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  


j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0SBN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Čestmírem Kleinem jako kupujícím, jejímž předmětem    je prodej pozemku parc.č. 2663/228 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  
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k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0S82 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Petrem a Carmen Dvořákovými jako kupujícími, jejímž předmětem  je prodej pozemku parc.č. 2724/98                 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  


l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOE0P mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vítězslavem Martiníkem jako kupujícím, jejímž předmětem  je prodej části pozemku parc.č. 2431/4 – ostatní plocha,  na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 2431/8  - ostatní plocha, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 15.840,00 Kč   tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad)  + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy 


m)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00BOE50 mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a panem Janem Prokšem na straně druhé, jejímž předmětem je směna částí pozemku parc. č. 405/47 orná půda, 
na nezapsaném geometrickém plánu značených novým parc. č. 405/191 orná půda a parc.č. 405/192 orná půda, ve vlastnictví Statutárního města Opavy pozemek parc. č. 405/86 orná půda ve vlastnictví pana Jana Prokše, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy 


n)
návrh bezúplatného převodu pozemku parc. č.  1473/2 ostatní plocha 
a pozemku parc.č. 1469/3 ostatní plocha v k.ú. Opava-Předměstí z vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky, které budou uvedeny v čl.III smlouvy o bezúplatném převodu  nemovitosti s omezujícími podmínkami:
	Nabyvatel se zavazuje o nemovitost uvedenou v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat ji pouze k účelům uvedeným v čl. II. odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitosti z důvodu veřejného zájmu nelze převedenou nemovitost využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze ji pronajímat, nelze ji dále převádět 
ve prospěch třetí osoby a nelze ji ani vložit do obchodních společností. Toto omezení se sjednává na dobu 20 let od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

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

        b) v případě, že nabyvatel nebude předmětnou nemovitost využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením čl. II. odst. 2, bude ji využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo ji pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovitost měla ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti       a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.
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Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.
	Bude-li zjištění sankce dle odst. 2 spojeno s náklady na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.
Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty stanovené v článku III. odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 
Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz čl. II. odst. 2) za rok předcházející, 
tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu 
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude 
k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tato povinnost nabyvatele trvá po celou dobu uvedenou v odst. 1 tohoto článku.



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodech 1h – 1n): 8-0-1

2.
schvaluje

a)
revokaci usnesení č.u: 411/22  ZM 09, odst.1, písm. j), ze dne 15. 9. 2009 
(ZMO schvaluje prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada 
a pozemek parc.č. 2702/599-zahrada o výměře 78 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Mgr. Janovi a Mgr. Janě Dümlerovým za cenu 30.196,00 Kč , prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/565-zahrada o výměře 161 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí paní Mgr. Vandě Janečkové za cenu 46.796,00 Kč,  prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku  parc.č. 2702/493 - zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305- zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/564-zahrada o výměře 129 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí paní Naděždě Lindovské za cenu 40.396,00 Kč, prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/563-zahrada o výměře 101 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí panu Ladislavu Mičolovi za cenu 34.796,00 Kč, prodej   podílu  o  velikosti  1/11  na  pozemku  parc.č.  2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 
na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/560-zahrada o výměře 
86 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí panu Jiřímu Müllerovi za cenu 
31.796,00 Kč, prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493- 
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zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/558-zahrada o výměře 159 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí paní Jarmile Pecůchové za cenu 46.396,00 Kč, prodej podílu o velikosti 2/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 2/11 
na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 2/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/562-zahrada o výměře 95 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí panu Petrovi Tammemu za cenu 46.036,00 Kč, prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493 – zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada, podílu o velikosti 1/9 na pozemku parc.č. 2702/566-zahrada, podílu o velikosti 1/42 na pozemku parc.č. 2702/21-zahrada a pozemek parc.č. 2702/561-zahrada o výměře 91 m2 vše v k.ú. Opava-Předměstí paní Petře Týnové za cenu 32.796,00 Kč, prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada  vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Petrovi a Haně Volfovým za 8.655,00 Kč,  prodej podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří, podílu o velikosti 1/11 na pozemku parc.č. 2702/305-zahrada  vše v k.ú. Opava-Předměstí manželům Jiřímu a Libuši Režnarovým za 8.655,00 Kč a zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemky parc.č. 2702/493-zast.pl. a nádvoří a parc.č. 2702/305-zahrada k.ú. Opava-Předměstí pro spoluvlastníky domu Boženy Němcové 5 – manželé Rostislava a Jiřinu Ambrosovy, manželé Miroslava a Růženu Illíkovy, manželé JUDr.Jaroslava a PhDr. Helenu Khulovy, Mgr. Evu Maschkovou, manželé MUDr. Jaroslava  a Boženu Svobodovy, paní Moniku Grundovou, pana Jana Vrobela a pro spoluvlastníky domu Boženy Němcové 7 – pana Stanislava Hulvu, pana Michala Kaluse, paní Marii Mžykovou, manželé Mgr. Martina a Mgr. Lenku Pietraszkovy, Mgr. Marii Svobodovou, manželé Vítězslava a Márii Sydorovy a paní Miladu Šormovou (zveřejněno č. 1135/09, 1274/09)



Hlasování: 8-0-1

b)
návrh kupní smlouvy a dohody o zrušení věcného břemene
PID MMOPP00AK8WC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Janem Dümlerem a Mgr. Janou Dümlerovou, Mgr. Kateřinou Grománkovou, Mgr. Vandou Janečkovou, panem Pavlem Lindovským, paní Martinou Němcovou, panem Jiřím Müllerem, paní Jarmilou Pecůchovou, panem Petrem Tammem, paní Petrou Týnovou, manžely Petrem Volfem a Hanou Volfovou, manžely Ing. Emilem Hajdukem a Mgr. Josefou Hajdukovou, Ing. Martinem Hajdukem, manžely Jiřím Režnarem a Libuší Režnarovou, manžely Rostislavem Ambrosem a Jiřinou Ambrosovou, manžely Miroslavem Illíkem a   Růženou Illíkovou, manžely JUDr. Jaroslavem Khulem a PhDr. Helenou Khulovou, Mgr. Evou Maschkovou, manžely MUDr. Jaroslavem Svobodou a Boženou Svobodovou, paní Monikou Grundovou, panem Janem Vrobelem, panem Stanislavem Hulvou, paní Bohdanou Friedlovou, manžely Liborem Menšíkem a Reginou Menšíkovou Tillovou, manžely Mgr. Martinem Pietraszkem a Mgr. Lenkou Pietraszkovou, Mgr. Marií Svobodovou, manžely Vítězslavem Sydorem a Márií Sydorovou, paní Miladou Šormovou, panem Vladimírem Šormem, manžely Otakarem Vrobelem a Věrou Vrobelovou a Mgr. Barborou Juranovou jako kupujícím, jejímž předmětem    je prodej pozemku parc.č. 2702/493, parc.č. 2702/305, parc.č. 2702/558, parc.č. 2702/559, parc.č. 2702/560, parc.č. 2702/561, parc.č. 2702/562, parc.č. 2702/563, parc.č. 2702/564, parc.č. 2702/565, části pozemku parc.č. 2702/493 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2702/597  a  parc. č.  2702/598,  podíl  o  velikosti  9/42  pozemku parc. č. 
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2702/21 a podíl o velikosti 8/9 pozemku parc.č. 2702/566, vše v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 326.516,00, tj. 200,00 Kč/m2 (cena dle dohodou)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0

3.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2034/6- zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2063/1 zahrada a pozemku parc.č. 2063/4    – ostatní plocha  a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí



	pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0



1923/56 RM 13
bod 3/56
Financování projektu „Přírodní zahrady opavských MŠ“ 

Rada města



schvaluje


a)
podání žádostí o poskytnutí finanční podpory projektů „Přírodní zahrady opavských MŠ Havlíčkova, E. Beneše a Olomoucká“ a „Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíčko, 17.listopadu a Komárov“ v rámci XLIII. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí 


b)
zajištění financování projektů „Přírodní zahrady opavských MŠ Havlíčkova, E. Beneše a Olomoucká“ a „Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíčko, 17.listopadu a Komárov“ v investiční fázi pro rok 2014 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci XLIII. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí


c)
zajištění udržitelnosti projektů „Přírodní zahrady opavských MŠ Havlíčkova, E. Beneše a Olomoucká“ a „Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíčko, 17.listopadu a Komárov“ v provozní fázi dle podmínek poskytovatele dotace


Hlasování: 9-0-1 


1924/56 RM 13
bod 4/56
Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2013/2014

Rada města



bere na vědomí



informaci o zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2013/2014, pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0

1925/56 RM 13
bod 5/56
Informace ke Dni učitelů 2013

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o plánované akci odboru školství ke Dni učitelů 2013

2. 
schvaluje


ocenění ředitelů škol zřizovaných SMO formou finanční odměny, a to:
	Mgr. Lence Štichauerové, ředitelce Základní škole T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace

Mgr. Tomáši Weichtovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov – příspěvková organizace



Hlasování: 8-0-1

1926/56 RM 13
bod 6/56
Rámcová smlouva o dodávkách zboží na rok 2013 – FRANKOSPOL OFFICE, s.r.o.

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Rrámcová smlouva o dodávkách zboží na rok 2013 – FRANKOSPOL OFFICE, s.r.o.“


Hlasování: 10-0-0


1927/56 RM 13
bod 7/56
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0U9J) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a MVDr. Janem Urbánkem, bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky kanalizace v pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy a stavby 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.20/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu a veterinární ordinace na pozemku parc.č. 20/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  
11.000,00 Kč + DPH
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b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0UAE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a LIVING STYLE v.o.s. se sídlem Malá strana 47, 747 92 Háj ve Slezsku, Chabičov, IČ 26842254, zastoupenou Mgr. Pavlou Krejčí, společníkem, 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky kanalizace 
a přípojky nízkého napětí v pozemcích parc.č. 249/1, 249/2, 249/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Prodejní sklad nábytku parc.č. 254/1 k.ú. Opava – Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  15.000,00 Kč + DPH


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0U6Y) 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. 215 v k.ú. Milostovice pro stavbu: "LTE2M_T_OPSTB_OK 11010-045132“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy

d)
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 GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou Ing. Miroslavem Rottnerem, ředitelem správy DS a Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur., vedoucím správy nemovitého majetku  pro umístění podzemního vedení 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

e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4M2M) mezi Marií Vaňkovou bytem Opava, Malé Hoštice 
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 veřejného osvětlení do pozemku parc.č. 2872/3 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "Malé Hoštice, osvětlení cesty pro pěší: most ČD - Globus“ za bezplatné zřízení věcného břemene
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f) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby (MMOPP00BFBUD) 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 Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou Jiřím Farnym, vedoucím regionální operativní správy sítí Nový Jičín a Pavlem Sedlickým, technikem plynárenských zařízení MS  seniorem, specialistou Nový Jičín  pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 71 v k.ú. Palhanec pro stavbu: "Přeložka STL plynovodní přípojky č. ID 1752342, z PE dn 32“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500,00 Kč



 g) 
smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících (MMOPP00BFBV8) mezi SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou Jiřím Farnym, vedoucím regionální operativní správy sítí Nový Jičín a Pavlem Sedlickým, technikem plynárenských zařízení MS  seniorem, specialistou Nový Jičín  
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města týkající se přeložky STL plynovodní přípojky č. ID 1752342, z PE dn 32, v obci Opava, k.ú. Palhanec v rámci stavby : "Multifunkční dům k.ú. Palhanec p.č. 71, 116/1“

 
Hlasování o bodech a) – g): 10-0-0


h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8CU) mezi Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692 zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 
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 kabelového vedení veřejného osvětlení v pozemcích parc.č. 553/1 v k.ú. Opava – Město a parc.č. 2896/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Stavební úpravy venkovního osvětlení městských parků v Opavě“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1000,00 Kč + DPH

i)
dodatek č. 1 (MMOPP00C0UC4) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00BFC6I) uzavřené dne 30. 11. 2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 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 komunikačního vedení a koncového rozvaděče veřejné komunikační sítě do pozemku parc.č. 2157/5 v k.ú. Opava – Předměstí a v objektu č.p. 2861 část obce Předměstí nacházející se na pozemku parc.č. 2157/5 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "16010-023255 Opava, Stará silnice, Kasárna, UR“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy  


Hlasování o bodech h) – i): 10-0-0






1928/56 RM 13
bod 8/56
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje



umístění elektronického informačního panelu včetně přípojky nízkého napětí na pozemcích parc.č. 3033/3, 752/80, 752/81 v k.ú. Opava-Předměstí v rámci stavby: „Elektronické informační panely Opava“    


Hlasování: 10-0-0



1929/56 RM 13
bod 10/56
Vydání parkovací karty

Rada města



schvaluje


a)
vydání rezidentní parkovací karty pro pana Ladislava Sokolovského


b)
vydání 16 ks přenosných „volných“ parkovacích karet ZPS pro úřady městských částí Opavy


Hlasování: 9-0-1



1930/56 RM 13
bod 11/56
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
mimořádné přidělení bytu č.10 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 35 v Opavě žadatelce paní Lucii Heiserové na dobu určitou 1 roku 
tj. do 1.3.2014, za podmínky ukončení nájmu k předmětnému bytu ze strany současného nájemce paní Petry Vágnerové nejpozději k datu 28.2.2013  


b)
podnájem paní Vilémě Rosenbergrové bytu č.8 velikosti 2+1 v domě 
na adrese Hrnčířská 15A v Opavě, jehož nájemcem je paní Ivana Hupková,  a to na dobu 1 roku tj. do 28.2.2014



Hlasování: 10-0-0








1931/56 RM 13
bod 12/56
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP007K4UT, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a 4STREET se sídlem Boženy Němcové 7, 746 01 Opava, IČ: 22868127, zastoupeným Reginou Menšíkovou Tillovou, statutárním zástupcem, ve výši 100.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

b)
smlouvu, MMOPP007K4WJ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ANIMOU VIVA o.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 855.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

c)
smlouvu, MMOPP007K4VO, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, IČ: 40613411, zastoupena Michaelem R. Stannettem, národním velitelem, ve výši 1.675.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

d)
smlouvu, MMOPP007K4AL, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným, 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Centrem 
pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ: 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 750.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


e)
smlouvu, MMOPP007K49Q mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ: 00494453, zastoupenou Anežkou Marií Dedkovou, provinční představenou, ve výši 600.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

f)
smlouvu, MMOPP007K4CB, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 68177615, zastoupenou Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní, ve výši 475.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

g)
smlouvu, MMOPP007K4D6, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a EUROTOPIÍ Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, 
IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou 
- prokuristou, ve výši 415.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
1931/56 RM 13
bod 12/56
h)
smlouvu, MMOPP007K4FW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FOKUSEM 
– OPAVA se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, 
IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 775.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

i)
smlouvu, MMOPP007K4E1, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, 
IČ: 00499277, zastoupeným JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní, ve výši 700.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

pro předložení zastupitelstvu města

j)
smlouvu, MMOPP007K4GR, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, 
IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 7.122.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


k)
smlouvu, MMOPP007K4HM, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a KAFIROU o.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ: 26588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 315.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

l)
smlouvu, MMOPP007K4IH, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Krizovým 
a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ se sídlem Hradecká 650/16, 
746 01 Opava, IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 650.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

m)
smlouvu, MMOPP007K4MX, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením OPEN HOUSE se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, 
IČ: 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, 
ve výši 127.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

n)
smlouvu, MMOPP007K4L2, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pečovatelskou službou OASA o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ: 26839857, zastoupenou MUDr. Petrem Slaným, statutárním zástupcem, ve výši 600.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města
1931/56 RM 13
bod 12/56
o)
smlouvu, MMOPP007K4QD, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ: 65399447, zastoupenou 
Mgr. Václavem Poláškem, statutárním zástupcem, ve výši 110.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města






  p)
Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




4STREET – nízkoprahové zařízení pro děti a mládež




(4375,5222,00000000,0040,0000444000000)
 + 100.000,00 Kč








ANIMA VIVA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 535.000,00 Kč








ANIMA VIVA o.s. – sociální poradna




(4312,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 120.000,00 Kč








ANIMA VIVA o.s. – podporované zaměstnání




(4379,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 200.000,00 Kč








Armáda spásy v ČR – azylové domy




(4374,5221,00000000,0040,0000153000000)
 + 1.620.000,00 Kč








Armáda spásy v ČR – sociální rehabilitace




(4344,5221,00000000,0040,0000153000000)
+ 50.000,00








Armáda spásy v ČR – komunitní centrum




(4359,5221,00000000,0040,0000153000000)
+ 5.000,00








Centrum pro zdravotně postižené - poradna




(4312,5222,00000000,0040,0000102000000)
 + 120.000,00 Kč








Centrum pro zdravotně postižené – osobní asistence




(4351,5222,00000000,0040,0000102000000)
 + 630.000,00 Kč








Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky




(4357,5223,00000000,0040,0000154000000)
 + 600.000,00 Kč








ELIM Opava – nízkoprahové kluby pro děti a mládež




(4375,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 200.000,00 Kč





1931/56 RM 13
bod 12/56


ELIM Opava – krizové centrum




(4372,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 200.000,00 Kč








ELIM Opava – dobrovolnické centrum




(4359,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 75.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – nízkoprahové kluby




(4375,5221,00000000,0040,0000165000000)
 + 295.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 50.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava – sociálně aktivizační služby




(4371,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 70.000,00 Kč








FOKUS-Opava – služby následné péče




(4376,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 87.000,00 Kč








FOKUS-Opava – podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 50.000,00 Kč








FOKUS-Opava – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 470.000,00 Kč








FOKUS-Opava – chráněná dílna




(4377,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 168.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí – asistenční, mediační a terapeutické centrum




(4379,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 500.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí – pomoc sociálně ohroženým rodinám




(4371,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 200.000,00 Kč








Charita Opava – denní stacionář, klub seniorů




(4356,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.282.000,00 Kč








Charita Opava – chráněné bydlení




(4354,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.100.000,00 Kč








Charita Opava – sociální rehabilitace




(4345,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 270.000,00 Kč





1931/56 RM 13
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Charita Opava – hospicová péče




(4344,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 500.000,00 Kč








Charita Opava – pečovatelská služba




(4351,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 800.000,00 Kč








Charita Opava – chráněné dílny




(4377,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 2.600.000,00 Kč








Charita Opava – mateřské centrum




(4371,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 25.000,00 Kč








Charita Opava – občanská poradna




(4379,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 270.000,00 Kč








Charita Opava – krizová pomoc




(4372,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 275.000,00 Kč








KAFIRA o.s. – odb. soc. poradenství




(4312,5222,00000000,0040,0000160000000)
 + 65.000,00 Kč








KAFIRA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000160000000)
 + 250.000,00 Kč








Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“




(4376,5222,00000000,0040,0000155000000)
 + 650.000,00 Kč








OPEN HOUSE – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000167000000)
+ 127.000,00 Kč








Pečovatelská služba OASA Opava




(4351,5221,00000000,0040,0000428000000)
+ 600.000,00 Kč








Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých




(4312,5222,00000000,0040,0000157000000)
 + 110.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 15.269.000,00 Kč



pro předložení zastupitelstvu města 
1931/56 RM 13
bod 12/56
2.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP007K4BG, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava-Předměstí, 
IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 50.000,00 Kč

b)
smlouvu, MMOPP007K4JC, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Klubem bechtěreviků o.s. se sídlem Na Slupi 450/4, 128 50 Praha 2, IČ: 00550477, zastoupeným Jindřichem Fantou, předsedou, ve výši 13.000,00 Kč

c)
smlouvu, MMOPP007K4K7, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mateřským centrem OASA – klubem pro matku a dítě o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ: 26832755, zastoupeným Hanou Quittkovou, statutární zástupkyní, ve výši 5.000,00 Kč


d)
smlouvu, MMOPP007K4NS, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Okresním výborem Sdružení zdravotně postižených v ČR se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47813423, zastoupeným Mgr. Hanou Bambuškovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč

e)
smlouvu, MMOPP007K4ON, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou diakonií se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562, zastoupenou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ředitelkou, 
ve výši 50.000,00 Kč


f)
smlouvu, MMOPP007K4PI, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ:  00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským klubem stomiků Opava, občanským sdružením se sídlem Antonína Sovy 1395/11, 747 05 Opava 5,  IČ: 27050459, zastoupeným Pavlem Elblem, předsedou, ve výši 5.000,00 Kč

g)
smlouvu, MMOPP007K4TY, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Svazem tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Opava se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47814748, zastoupeným 
Annou Kravarovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč

h)
smlouvu, MMOPP007K4R8, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okresní výbor Opava 
se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47813415, zastoupeným Marií Illíkovou, předsedkyní, ve výši 25.000,00 Kč

i)
smlouvu, MMOPP007K4S3, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Střediskem rané péče SPRP Ostrava se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, IČ: 75095017, zastoupeným Mgr. Martinou Dunděrovou, statutární zástupkyní, ve výši 40.000,00 Kč
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  j)
Rozpočtové opatření č. 2013/18








DŽIVIPEN




(4378,5222,00000000,0040,0000170000000)
 + 50.000,00 Kč








Mateřské centrum OASA




(4371,5221,00000000,0040,0000164000000)
 + 5.000,00 Kč








Klub bechtěreviků




(4379,5222,00000000,0040,0000108000000)
+ 13.000,00 Kč








Sdružení zdravotně postižených




(4359,5222,00000000,0040,0000162000000)
 + 25.000,00 Kč








Slezská diakonie




(4371,5223,00000000,0040,0000107000000)
 + 50.000,00 Kč








Slezský klub stomiků




(4359,5222,00000000,0040,0000104000000)
 + 5.000,00 Kč








Svaz tělesně postižených




(4359,5222,00000000,0040,0000169000000)
 + 25.000,00 Kč








Svaz postižených civilizačními chorobami




(4359,5222,00000000,0040,0000105000000)
 + 25.000,00 Kč








Středisko rané péče SPRP Ostrava




(4371,5222,00000000,0040,0000151000000)
+ 40.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 238.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0 


1932/56 RM 13
bod 13/56
Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě - Vančurova 5

Rada města



schvaluje



návrh na uzavření dodatku č. 1 (PID dodatku MMOPP00C4JCT) ke kupní smlouvě (PID smlouvy MMOPP006R2AX) ze dne 31.10. 2012, uzavřené mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Miroslavem Glosem, bytem Opava, 747 06 
pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 10-0-0


1933/56 RM 13
bod 14/56
Darovací smlouva a Smlouva o poskytování služeb


Rada města



schvaluje


a)
upravenou smlouvu, (MMOPP00BMFEA), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Opavia – LU, s.r.o. se sídlem Karolínská 661, 186 00 Praha 8, IČ 25702050, zastoupenou Slavomírem Pudišem, ředitelem závodu Opavia Opava a Martinem Kronikou, BD manažerem závodu Opavia Opava  


b)
smlouvu, (MMOPP00AJ3DB), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Diakonie Broumov s.r.o., V Dúlni 913, 542 32 Úpice, IČ 25921916, zastoupenou PhDr. Vítězslavem Králíkem, jednatelem

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/19



v příjmech – odbor životního prostředí




péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň
- dary a dědictví




(3745,2321,00000000,0130,0009131000000)
 + 50.000,00 Kč






ve výdajích – odbor životního prostředí




obnova zeleně – nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0130,0001070000000)
+ 50.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0



1934/56 RM 13
bod 15/56
Městské lesy Opava – sponzorský dar – revokace usnesení  

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 1912/55 RM 13 ze dne 04.02.2013 (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)


2. 
nesouhlasí


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: 10-0-0


1935/56 RM 13
bod 16/56
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/20



v příjmech – odbor sociálních věcí




vratka dotace na poskytování sociálních služeb – Armáda spásy – azylový dům




(4374,2229,00000000,0040,0000153000000)
+ 85.944,00 Kč








vratka dotace na poskytování sociálních služeb – Elim – nízkoprahový klub pro děti a mládež




(4375,2229,00000000,0040,0000161000000)
+ 112.738,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




dotace na poskytování sociálních služeb




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
+ 198.682,00 Kč


Hlasování: 10-0-0






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/21



ve výdajích – městská policie




autoprovoz – prádlo, oděv a obuv




(5311,5134,00000000,0110,0002512000000)
- 3.068,00 Kč








autoprovoz – dopravní prostředky




(5311,6123,00000000,0110,0002512000000)
+ 3.068,00 Kč


Hlasování: 10-0-0






  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/22



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




vratky přeplatků minulých let-prodeje bytů




(6409,5909,00000000,0051,0009243000000)
+ 1.237,00 Kč 



vratky přeplatků minulých let-prodeje domů




(6409,5909,00000000,0051,0009244000000)
+ 365,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
- 1.602,00 Kč


Hlasování: 10-0-0









1935/56 RM 13
bod 16/56
d)
Rozpočtové opatření č. 2013/23



ve výdajích – odbor školství




Městský program prevence kriminality- tři dílčí projekty 
RO dle usn.č.1897/55 RM 13 ze dne 4.2.2013




(4349,5901,00000000,0030,0002448000000)
+ 397.180,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních programech




(6409,5901,000000000,0020,0002997000000)
- 397.180,00 Kč


Hlasování: 10-0-0






  e)
Rozpočtové opatření č. 2013/24



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Městské sady – malá fotbalová plocha - PD 




(objednávka)




(3412,6121,00000000,0220,0007643000000)
 +    42.350,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-    42.350,00 Kč


Hlasování: 6-1-3






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/25



v příjmech – Kancelář tajemníka, odd. PaM




náhrada vzdělávacího kurzu




(6171,2324,00000000,0192,0009078000000)
 + 14.400,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0192,0000000000000)
+ 14.400,00 Kč


Hlasování: 10-0-0






2.

bere na vědomí


Finanční vypořádání dotací se státním rozpočtem za rok 2012 – rozpočtové opatření bude v rámci rozpočtových opatření finančního vypořádání za rok 2012



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




(6402,5364,00000020,0020,0000000000000)
+ 2.241,82 Kč  







ve financování




(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
+ 2.241,82 Kč  


Hlasování: 10-0-0







1935/56 RM 13
bod 16/56
3. 
neschvaluje 



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6402,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 28.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Ed. Beneše – navýšení příspěvku




(3113,5331,00000000,0030,0001000000024)
+ 28.000,00 Kč


Hlasování: 6-2-2



1936/56 RM 13
bod 17/56
Schválení smluv

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00CXGA7, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením PREEDUK o.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ 65889053, zastoupeným Mgr. Hanou Borunskou, předsedkyní, na činnost sdružení v roce 2013, ve výši 100.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0



1937/56 RM 13
bod 18/56
Zapojení zůstatku ZBÚ a FV za rok 2012

Rada města



schvaluje



rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2012 dle tabulky FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2012



Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2012 ze ZBÚ




(0000,8115,00000022,0000,0000000000000)
+ 49.798.007,75 Kč



(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 50.294.899,25 Kč



(0000,8115,33100000,0000,0000000000000)
 + 10.796,40 Kč



(0000,8115,33514013,0000,0000000000000)
 + 28.539,10 Kč








1937/56 RM 13
bod 18/56

ve financování – odbor FARO




mimořádné splátky úvěru dle usnesení RMO (tabulka „FV_2012_ODBORY_MC“ část A)




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 49.798.007,75 Kč


ve výdajích




Dle tabulky „FV_2012_ODBORY_MC“ část B 
+ 50.334.234,75 Kč






Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2012 z úvěrového rámce




(0000,8123,00000022,0020,0009968000000)
+ 11.674.278,96 Kč







ve výdajích




Dle tabulky „FV_2012_ODBORY_MC“ část C
+ 11.674.278,96 Kč







Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve financování




Finanční vypořádání sociálního fondu za rok 2012 – použití zůstatku sociálního fondu



236 0100
(0000,8115,00000000,0020,0000000000000)
+ 838.887,00 Kč







ve výdajích



236 0100
Dle tabulky „FV_2012_ODBORY_MC“ část D
+ 838.887,00 Kč







Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 61.673.617,39 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Převod na depozitní účet




(6409,5909,00000120,0020,0000000000000)
+ 9.874,00 Kč



Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 798.743,39 Kč


ve výdajích – odbor investic




MŠ Vlaštovičky




(3111,6121,00000120,0220,0007724000000)
+ 1.700.000,00 Kč


ve výdajích – odbor majetku města




Jmenovité akce TS – křižovatka u Tevy, nátěr vany koupaliště
+ 5.665.000,00 Kč



(6409,5901,00000120,0790,0004000000000)



ve výdajích – odbor informatiky




Digitalizace  - Výzva 09
+ 23.500.000,00 Kč



(6171,5901,00000120,0170,0002487000000)



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový

1937/56 RM 13
bod 18/56


Rezerva FARO – mimořádné splátky úvěrového rámce
+ 30.000.000,00 Kč



(6409,5901,00000120,0020,0002993000000)



pro předložení zastupitelstvu   města







Hlasování: 9-0-1



1938/56 RM 13
bod 19/56
Kronika města Opavy 2003


Rada města



schvaluje



zápis do kroniky města Opavy za rok 2003



Hlasování: 10-0-0



1939/56 RM 13
bod 20/56
Osobní příplatek ředitelky Opavské kulturní organizace

Rada města



stanoví 



paní Ing. Janě Hynarové, ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, s účinností od 1.3.2013 osobní příplatek ve výši dle důvodové zprávy 



Hlasování: 6-0-1



1940/56 RM 13
bod 21/56
Udělení Ceny Statutárního města Opavy   

Rada města



doporučuje


a)
udělení Ceny Statutárního města Opavy panu Antonínu Zelenkovi 
za významné dlouhodobé zásluhy o rozvoj města v oblasti důstojného uctívání památky obětí komunismu a v oblasti vzdělávání a výchovy mládeže


b)
přiznání finanční odměny panu Antonínu Zelenkovi, bytem Opava, ve výši 
dle předloženého návrhu



pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0



1941/56 RM 13
bod 22/56
Návrh programu 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 4. 3. 2013

Rada města



bere na vědomí



upravený návrh  programu 16. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 4. 3. 2013
 


Hlasování: 10-0-0


1942/56 RM 13
bod 23/56
„Zvýšení bezpečnosti silničního provozu“ – výběrové řízení

Rada města


1.
rozhodla



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


2.
jmenuje


a)
v souladu s § 71 odst.1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek ve složení: 
1. Mgr. Milana Kokoře  
2. Ing. Ivanu Jurečkovou
3. paní Hanu Fraňkovou


b)
náhradníky členů:
1. paní Elen Kolbovou
2. paní Alenu Danišovou, DiS.
3. Mgr. Pavla Hrbáče  


3.
jmenuje

a)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, hodnotící komisi, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst.3 zákona, ve složení:
členy:
1. Mgr. Milana Kokoře – odborná způsobilost
2. Martina Mageru – odborná způsobilost
3. Mgr. Pavla Hrbáče
4. Mgr. Bc. Ondřeje Kubesu
5. paní Jitku Měchovou
1942/56 RM 13
bod 23/56
b)
náhradníky:
1. Bc. Zdeňka Zabloudila
2. paní Elen Kolbovou
3. paní Hanu Fraňkovou
4. pana Petra Baránka
5. MUDr. Pavla Vágnera


Hlasování: 7-0-3




1943/56 RM 13
bod 24/56
Záměry pronájmů

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 136, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 605, budovy č.p. 137, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 607 a budovy č.p. 141, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 608, to vše ležící v části obce Město, zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava - Město (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 4,6,8, Opava)


b)
záměr prodloužení doby nájmu sjednaného smlouvou o nájmu  MMOPP006KYH9, uzavřenou mezi Statutárním městem Opava a Sportovním klubem AZ Kylešovice, o.s.,  se sídlem Bílovecká 180, 747 06 Opava, IČ 68177551, na dobu určitou do dne 31.3.2015, přičemž doba nájmu bude prodloužena nejdéle do dne 31.3.2025. Předmětem nájmu je budova garáže bez čp/če na pozemku parc.č. 3113/26, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 3113/136, ostatní plocha, pozemek parc.č. 3113/137, ostatní plocha a pozemek parc.č. 3113/138, ostatní plocha, to vše  zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava - Předměstí, tvořící jeden funkční celek „tenisový areál Bílovecká“


c)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 124, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 433/1, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 125, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 434, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava - Město (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 9,11, Opava) 


d)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 123, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 432, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 124, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 433/1, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava - Město (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 9, Opava) 



Hlasování: 10-0-0





1944/56 RM 13
bod 25/56
Dodatek ke smlouvě

Rada města



schvaluje


a)
revokaci usnesení RMO č. 1629/47 RM 12 ze dne 8.10.2012 „RMO schvaluje dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4JXW mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky,se sídlem Na Míčánkách 2, 101 00 Praha 10,  IČ 47114304, zastoupenou Ing. Václavem Tořem, ředitelem pobočky Ostrava (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)“


b)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4JIZ mezi Statutárním  městem Opava  se  sídlem  Horní  náměstí  69,  746 26  Opava, IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky,  se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 - Vršovice, 
IČ 47114304, zastoupenou Dr. BC. Vladimírem Kurtišem, MBA, ředitelem pobočky Ostrava (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)



Hlasování: 10-0-0


1945/56 RM 13
bod 26/56
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „ Provádění ochranné deratizace a úkonů s tím souvisejících“ – výsledné pořadí + smlouva


Rada města



odročuje


projednání materiálu „Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „ Provádění ochranné deratizace a úkonů s tím souvisejících“ – výsledné pořadí + smlouva“


Hlasování: 8-0-2


1946/56 RM 13
bod 27/56
Granty 2013 - vyhodnocení

Rada města


1.
schvaluje


a)
rozdělení finančních prostředků do jednotlivých grantových programů pro rok 2013


b)
upravené výsledné pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech pro rok 2013




pro předložení zastupitelstvu města
1946/56 RM 13
bod 27/56
2. 
ukládá


tajemníkovi MMO předložit zastupitelstvu města výsledné hodnocení 
na zasedání zastupitelstva dne 04.03.2013

Z: tajemník MMO
T: 04.03.2013



Hlasování: 9-0-0



1947/56 RM 13
bod 28/56
Dotace ostatní

Rada města


1.
neschvaluje


a)
finanční dotaci Nadačnímu fondu Pro aktivní život se sídlem Vinohradská 1246/55, 120 00 Praha 2 – Vinohrady, IČ 29137691, na náklady související s projektem Cesta za duševním bohatstvím aktivního seniora, ve výši 200.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování : 10-0-0 


b)
finanční dotaci HC Slezanu Opava se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ 00535176, na zajištění provozu mužského hokeje, ve výši 2.000.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0


2. 
bere na vědomí


zpět vzetí žádosti sdružením 4STREET  se sídlem Boženy Němcové 7, 
746 01 Opava, IČ 22868127 na změnu 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



Hlasování 9-0-1

3. 
nedoporučuje


schválit změnu účelu použití grantu 001/2.1/2012 – Podpora opavského středoškolského sboru Luscinia při MGO Opava, poskytnutého Klubu přátel opavského středoškolského sboru LUSCINIA se sídlem Komenského 5, 746 01 Opava, IČ 66144302, zastoupeným  Darjou Jedličkovou, statutárním zástupcem a Mgr. Eliškou Slovíkovou, statutárním zástupcem, ve výši 80.000,00 Kč na cestovné
pro předložení zastupitelstva města




Hlasování:  6-2-2

1947/56 RM 13
bod 28/56
4. 
bere na vědomí


právní stanovisko ve věci kompetencí ZMO při schvalování dotací 


Hlasování: 9-0-1






5.
odročuje


projednání finanční dotace Junáku – svazu skautů a skautek ČR, přístavu POSEIDON Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, 
IČ 47810998, na nákup materiálu pro opravu střechy loděnice na ulici Heritesova, ve výši 95.000,00 Kč



Hlasování: 7-2-1





1948/56 RM 13
bod 29/56
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 14.01.2013 
do 12.02.2013


Hlasování: 10-0-0




1949/56 RM 13
bod 30/56
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











1950/56 RM 13
bod 34/56
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem „Komunikace občana s úřadem, standardizace procesů a agend, podpora rozhodování“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města



neschvaluje 


zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení  
dle  § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávky s názvem „Komunikace občana s úřadem, standardizace procesů a agend, podpora rozhodování“-  v rozsahu dle zadávací dokumentace  a příloh důvodové zprávy (příloha č.6 pro předložení zastupitelstvu města)



Hlasování:  8-1-1 





1951/56 RM 13
bod 35/56
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném řízení s názvem „Komunikační infrastruktura SMO“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města



neschvaluje 


zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení  
dle  § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na dodávky s názvem „Komunikační infrastruktura SMO“ -  v rozsahu 
dle zadávací dokumentace a příloh důvodové zprávy (příloha č. 6 
pro předložení zastupitelstvu města)



Hlasování: 8-2-0 



1952/56 RM 13
bod 36/56
Městský dopravní podnik Opava, a.s. – návrh na odvolání a volbu zástupců města v dozorčí radě a představenstvu společnosti


Rada města


1.
doporučuje, 
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhlo odvolání níže uvedeného zástupce Statutárního města Opavy z dozorčí rady obchodní společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem:
	Ing. Josefa Trčku, předsedu dozorčí rady 





2.
doporučuje, 
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhlo níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do orgánů Městského dopravního podniku Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem, 
1952/56 RM 13
bod 36/56
a) 
do představenstva společnosti: 
	Ing. Jiřího Tichého,  bytem  Opava 

Ing. Františka Vaštíka, bytem Ostrava-Slezská Ostrava
Ing. Josefa Trčku, bytem  Opava 
Ing. Tomáše Navrátila, bytem Opava  

b) 
do dozorčí rady společnosti: 
Ing. et. Ing. Jana Sedláčka, MBA, MSc , bytem Opava


Hlasování: 9-0-0



1953/56 RM 13
bod 37/56
Jmenování členů výběrové komise pro výběr ředitele/ředitelky MDPO, a.s.

Rada města



jmenuje


členy výběrové komise pro výběr ředitele/ředitelky MDPO, a.s.:
	pan Daniel Žídek  (Hlasování: 10-0-0)

Doc. PhDr. Jiří Knapík, PhD. (Hlasování: 10-0-0)
	Ing. Pavla Brady (Hlasování: 10-0-0)
	Ing. Jiří Tichý  (Hlasování: 10-0-0)
	Ing. Libor Pěčonka (Hlasování: 8-0-2) 
	Mgr. Ing. Jaroslav Černý (Hlasování: 10-0-0)
	Ing. Marek Veselý  (Hlasování: 9-0-1)











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

