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1955/57 RM 13 
bod 1/57
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BOF1D  mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Tomášem a Martou Turkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/65, zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BOF28 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Ing. Petrem Veselovským jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. St. 1057, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, za cenu ve výši 840,00 Kč/rok,  tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


c)
výpověď nájemní smlouvy PID MMOPP00C0RV2 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Romanem Schrommem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je výpověď pronájmu části pozemku 
parc.č. 133/1, dříve označený jako parc.č. 133, k.ú. Komárov u Opavy            


d)
výpověď nájemní smlouvy PID MMOPP00C0S5H mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Ivanem Zátopkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je výpověď pronájmu části pozemku 
parc.č. 2530/235, části pozemku parc.č. 2530/232 a části pozemku 
parc.č. 2530/234, k.ú. Opava – Předměstí      
              

e)
výpověď nájemní smlouvy PID MMOPP00C0RSH mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Petrem Smiejou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je výpověď pronájmu části pozemku 
parc.č. 2309/1, k.ú. Kateřinky  u Opavy 


f)
výpověď nájemní smlouvy PID MMOPP00C0RTC mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Oldřichem Mutlem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je výpověď pronájmu části pozemku
parc.č. 3288/1,  k.ú. Opava - Předměstí 


g)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/49 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2166/29 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2166/27 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2166/25 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2166/24 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2166/26 - zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování o bodech 1a) – 1l): 6-0-0
1955/57 RM 13 
bod 1/57
m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/176 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2626/14 -zastavěná plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2626/361 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

n)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/172 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2626/14 -zastavěná plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2626/361 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

o)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/175 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2626/14 -zastavěná plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2626/361 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

p)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/179- zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2626/14 -zastavěná plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2626/361 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

q)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/171 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2626/14 -zastavěná plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2626/361 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

r)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/177 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2626/14 -zastavěná plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2626/361 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

s)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/178 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2626/14 -zastavěná plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2626/361 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí

t)
záměr prodeje podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2626/14 -zastavěná plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2626/361 ostatní plocha,  k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování o bodech 1m) – 1t): 6-0-0

u)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 292/1-zastavěná plocha a nádvoří,  na nezapsaném geometrickém plánu značeném novým parc.č. 292/12,    k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování o bodu 1u): 6-0-0

2.
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/40 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/16 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2702/328 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/512 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/327 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí







1955/57 RM 13 
bod 1/57
3.
neschvaluje



zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu na část pozemku 
parc.č. 2349/12-orná půda, k.ú. Opava-Předměstí pro společnost Kaufland Česká republika v.o.s. k pozemku parc.č. 2349/14, orná půda,                  k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování (o bodech 2. a 3.): 6-0-0



4.
odročuje


a)
projednání záměru prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/292 - zastavěná plocha   a nádvoří, podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/90 –ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/455 ostatní plocha a podílu  o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/424 –zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/454 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


b)
projednání záměru prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/290 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/90 –ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/455 ostatní plocha a podílu  o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/424 –zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/454 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


c)
projednání záměru prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/295 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/90 –ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/455 ostatní plocha a podílu  o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/424 –zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/454 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


d)
projednání záměru prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/288 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/90 –ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/455 ostatní plocha a podílu  o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/424 –zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/454 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


e)
projednání záměru prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/291 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/90 –ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/455 ostatní plocha a podílu  o velikosti 1/12 části pozemku parc.č. 2890/424 –zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/454 ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování o odročení (body 4a)– 4e)): 6-0-0













1956/57 RM 13 
od 3/57
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě – fotbalový stadion  

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 (MMOPP00ANBL7) k nájemní smlouvě (MMOPP00BYNJP) 
ze dne 29. 06. 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 Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, 
IČ 25835912, jednající Ing. Pavlou Brady, předsedkyní představenstva


Hlasování: 7-0-0



1957/57 RM 13 
bod 4/57
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 1461/43 RM 12 o) ze dne 30. 7. 2012 (Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OKQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Generálním ředitelstvím cel se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ 71214011 zastoupenou Ing. Jiřím Ovčáčkem, ředitelem odboru 13 Generálního ředitelství cel – Hospodářské správy pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky nízkého napětí v pozemku parc.č. 2157/1 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu: "Celní úřad, Opava“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 9.200,00 Kč + DPH)


2.
schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OKQ_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou - Generálním ředitelstvím cel 
se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ 71214011 zastoupenou 
Ing. Josefem Hrubým, ředitelem odboru 13 Generálního ředitelství cel – Hospodářské správy pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky nízkého napětí v pozemku parc.č. 2157/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Celní úřad, Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 9.200,00 Kč + DPH






1957/57 RM 13 
bod 4/57
b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0U7T) mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva 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 vodovodu v pozemku parc.č. 582/1 v k.ú. Opava-Město pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Horní náměstí – rekonstrukce vodovodního řadu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 22.000,00 Kč + DPH 

c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0UB9) mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva 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 kanalizace v pozemcích parc.č. 2880/1, 2975/1, 2970 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Černá – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 50.800,00 Kč + DPH


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C0TS3) 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 1, 657 02 Brno, 
IČ 27935311, zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím operativní správy sítí - Ostrava a Jaromírem Volným, technikem plynárenských zařízení specialistou – Ostrava a Ing. Romanem Hrbáčem, Ph.D. bytem Opava a Miloslavou Hrbáčovou Jezdkovice pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 2947 a parc.č. 2061/6 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc.č. 2063/6 v k.ú. Opava-Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8BZ) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 27, 746 01 Opava, 
IČ 28611535 jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem  a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 687, 132, 572 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Opava, Chmelová, parc.č. 127, Pomp, přípojka kNN, č. stavby: IP-12-8013530“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

1957/57 RM 13 
bod 4/57
f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP87J) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jaroslavem Jakubíkem, bytem Opava, Jaktař a Zbyňkem Pompem, bytem Opava, Jaktař pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky  v pozemku parc.č. 393 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka vody a plynu, Opava 7 – U Stodol k.ú. Jaktař parc.č. 424“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  1500,00 Kč + DPH


Hlasování (o bodech 1 a 2): 6-0-0



1958/57 RM 13 
bod 5/57
Územní studie Květinová, Sluneční, Opava- Jaktař, veřejná, technická 
a dopravní infrastruktura

Rada města



schvaluje



smlouvu o dílo (PID MMOPP00AJAR0) „Územní studie Květinová, Sluneční, Opava- Jaktař, veřejná, technická a dopravní infrastruktura“ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. se sídlem 708 00 Ostrava - Poruba, Spartakovců 3,  IČ 00562963, DIČ CZ00562963, v celkové výši 96 800,00 Kč včetně DPH   


Hlasování: 7-0-0 



1959/57 RM 13 
bod 6/57
Změna odpisového plánu Zařízení školního stravování na rok 2012

Rada města



schvaluje


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



Hlasování: 7-0-0













1960/57 RM 13 
bod 7/57
Ozdravný pobyt v Odborném léčebném ústavu Metylovice-Moravskoslezské sanatorium pro žáky opavských ZŠ

Rada města


1.
svěřuje



v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru školství Magistrátu města Opavy působnost rozhodovat 
o nakládání s peněžní částkou ve výši 60.000,- Kč vyčleněnou v rozpočtu Statutárního města Opavy v kapitole odboru školství (ORJ 0030) 
na ozdravné pobyty dětí, a to tak, aby bylo naplněno účelové určení této částky, jímž je poskytnutí příspěvku žákům, navštěvujícím základní školy
na území města Opavy a trpícím určitými zdravotními potížemi (astma, časté infekty horních dýchacích cest, obezita, skolióza), na ozdravný pobyt v Odborném léčebném ústavu Metylovice-Moravskoslezské sanatorium, příspěvková organizace, se sídlem Metylovice 1, PSČ 739 49, 
IČ: 00534200, konkrétně pak na úhradu regulačního poplatku dle § 16a odst. 1 písm. f) zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, 
a na úhradu dopravy z Opavy do Metylovic a zpět


2.
schvaluje


pověření pro Mgr. Miroslavu Konečnou, vedoucí odboru školství Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město Opavu jednala a podepisovala příslušné listiny v souvislosti s využitím peněžní částky ve výši 
60.000,00 Kč na účel uvedený v bodu 1 tohoto usnesení 



Hlasování: 7-0-0


1961/57 RM 13 
bod 8/57
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Rada města



bere na vědomí




informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2013/2014


Hlasování: 7-0-0



1962/57 RM 13 
bod 9/57
Rozpis prázdninového provozu MŠ zřizovaných SMO

Rada města



bere na vědomí



rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol v době hlavních prázdnin



Hlasování: 7-0-0

1963/57 RM 13 
bod 10/57
Konkursní řízení na místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace

Rada města


1.
schvaluje


a)
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místo ředitele
	Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace

ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí


b)
nominaci členů konkursní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisí, a to:
	Doc. PhDr. Jiřího Knapíka, Ph.D, člena zastupitelstva SMO, do funkce předsedy konkursní komise 
	Mgr. Miroslavu Konečnou, vedoucí odboru školství MMO do funkce člena konkursní komise



c)
nominaci odborníka v oblasti státní správy ve školství, organizace a řízení základní školy ve smyslu § 2 odst. 3 písm. c) výše citované vyhlášky, a to:
	Mgr. Jana Škrabala, ředitele ZŠ Opava, Englišova 82


d)

nominaci odborníka s hlasem poradním  ve smyslu § 2 odst. 5 výše citované vyhlášky, a to:
	pana Daniela Žídka, náměstka primátora
	Mgr. Lenku Mikulovou, členku zastupitelstva SMO  



2.
stanovuje


požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení 
dle předloženého návrhu


3.
pověřuje


funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Andreu Štenclovou, referenta odboru školství pro konkursní řízení


4.
bere na vědomí


harmonogram úkolů spojených s výše jmenovaným konkursem


Hlasování: 7-0-0











1964/57 RM 13 
bod 11/57
Informace ke Dni učitelů 2013 - doplnění

Rada města


 
schvaluje


ocenění ředitelky školy zřizované SMO formou finanční odměny, a to:
	Marii Kostelné, ředitelce Mateřské školy křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace




Hlasování: 7-0-0


1965/57 RM 13 
bod 12/57
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2013/26



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Městské sady – městský náhon a sedimentační nádrž - PD 




(RM 1902/55 RM 13  z 4/2)




(2339,6121,00000000,0220,0007715000000)
+ 233.336,40 Kč







ab)
Vnitroblok ul. Na Pastvisku – Pekařská–Rolnická–Štefánik. -BOZP




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007673000000)
+ 49.998,00 Kč







ac)
Hozovo nábřeží - BOZP




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007671000000)
+ 49.998,00 Kč







ad)
Rekonstrukce objektu měnírny - PD




(objednávka)




(3322,6121,00000000,0220,0007642000000)
+ 22.143,00 Kč    








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 355.475,40 Kč







ae)
Vnitroblok ul. Na Pastvisku – Pekařská–Rolnická–Štefánik. -ZAV




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007673000000)
+ 4.235,00 Kč







af)
Hozovo nábřeží - ZAV




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007671000000)
+ 4.235,00 Kč
1965/57 RM 13 
bod 12/57

ag)
Ochranova – úprava parteru - ZAV




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007912000000)
+ 3.388,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 11.858,00 Kč











  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/27



v příjmech – odbor přípravy a realizace investic




Přípravná dokumentace cykl. stezky Opava-Pilszcz-Kietrz – přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady




(2219,2324,00000000,0220,0007674000000)
+ 195.458,44 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 195.458,44 Kč



částka 7.748,60 EUR přepočítána dle kurzu vydaného ČNB k 2. 1. 2013 (1 EUR = 25,225 Kč)



Hlasování o bodech a) – b): 7-0-0










  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/28



ve výdajích – městská policie




bezpečnost a veřejný pořádek – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5311,5137,00000020,0110,0000000000000)
- 49.489,00 Kč








bezpečnost a veřejný pořádek – programové vybavení




(5311,5172,00000020,0110,0000000000000)
+ 49.489,00 Kč








bezpečnost a veřejný pořádek – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5311,5137,00000020,0110,0000000000000)
- 66.818,00 Kč








bezpečnost a veřejný pořádek – stroje, přístroje a zařízení




(5311,6122,00000020,0110,0000000000000)
+ 66.818,00 Kč







  d)
Rozpočtové opatření č. 2013/29



ve výdajích – odbor sociálních věcí




komunitní plánování – nákup ostatních služeb




(4349,5169,00000000,0040,0001027000000)
- 12.000,00 Kč








komunitní plánování – ostatní osobní výdaje




(4349,5021,00000000,0040,0001027000000)
+ 12.000,00 Kč
1965/57 RM 13 
bod 12/57
  e)
Rozpočtové opatření č. 2013/30



ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků




vratky přeplatků minulých let




(6409,5909,00000000,0052,0000000000000)
 - 3.425,00 Kč








vratky přeplatků – pronájmy pozemků po MěPBH




(6409,5909,00000000,0052,0009048000000)
 + 729,00 Kč



vratky přeplatků – pronájmy pozemků garážiště




(6409,5909,00000000,0052,0009049000000)
 + 613,00 Kč








vratky přeplatků – pronájmy pozemků




(6409,5909,00000000,0052,0009050000000)
 + 1.891,00 Kč








vratky přeplatků – příjmy z prodeje pozemků na splátky




(6409,5909,00000000,0052,0009087000000)
 + 192,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
 - 2.800,00 Kč







ve výdajích – odbor vnitřních věcí




vratky přeplatků – správní poplatky matrika




(6409,5909,00000000,0090,0009206000000)
 + 900,00 Kč








vratky přeplatků – pokuty přestupky




(6409,5909,00000000,0090,0009052000000)
 + 400,00 Kč







ve výdajích – odbor dopravy




vratky přeplatků – správní poplatky




(6409,5909,00000000,0160,0009071000000)
+ 1.500,00 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2013/31



v příjmech – Kancelář primátora




přijetí daru 




(3399,2321,00000000,0120,0009131000000)
+ 5.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář primátora




akce města - věcné dary




(3399,5194,00000000,0120,0001056000000)
+ 5.000,00 Kč








1965/57 RM 13 
bod 12/57
g)
Rozpočtové opatření č. 2013/32



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




Projekt „Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro SMO“




rezerva




(6171,5901,00000000,0192,0002557000000)
- 192.764,00 Kč











ostatní osobní výdaje




(6171,5021,00000000,0192,0002557000000)
 + 55.573,00 Kč



(6171,5021,33100000,0192,0002557000000)
+ 9.807,00 Kč



soc. poj.




(6171,5031,00000000,0192,0002557000000)
+ 13.894,95 Kč



(6171,5031,33100000,0192,0002557000000)
+ 2.452,05 Kč



zdrav. poj.




(6171,5032,00000000,0192,0002557000000)
+ 5.002,25 Kč



(6171,5032,33100000,0192,0002557000000)
+ 882,75 Kč



drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6171,5137,00000000,0192,0002557000000)
+ 2.498,15 Kč



(6171,5137,33100000,0192,0002557000000)
+ 440,85 Kč








drobný materiál




(6171,5139,00000000,0192,0002557000000)
+ 1.881,05 Kč



(6171,5139,33100000,0192,0002557000000)
+ 331,95 Kč



školení 




(6171,5167,00000000,0192,0002557000000)
+ 85.000,00 Kč



(6171,5167,33100000,0192,0002557000000)
+ 15.000,00 Kč











  h)
Rozpočtové opatření č. 2013/33



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




úrok z prodlení




(6171,5363,00000000,0051,0000000000000)
+ 114,46 Kč 



zaplacené sankce




(3639,5191,00000000,0051,0000000000000)
- 114,46 Kč











i)
Rozpočtové opatření č. 2013/34



ve výdajích –  odbor informatiky




výpočetní technika




opravy a udržování-místní správa




(6171,5171,00000000,0170,0002528000000)
- 20.000,00 Kč








výpočetní technika




opravy a udržování-zastupitelstva obcí




(6112,5171,00000000,0170,0002528000000)
+ 20.000,00 Kč
1965/57 RM 13 
bod 12/57
j)
Rozpočtové opatření č. 2013/35



ve výdajích –  odbor informatiky




akce Krnovská




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0170,0007836000000)
- 415.000,00 Kč








programové vybavení




(6171,6111,00000000,0170,0007836000000)
+ 415.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2013/36



ve výdajích –  odbor hlavního architekta a územního plánu




ostatní územní příprava a urbanistické studie




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
- 19.965,00 Kč








kulturní památka Měnírna




restaurátorský záměr




(3322,5169,00000000,0080,0007642000000)
+ 19.965,00 Kč


Hlasování o písmenech: c) – k): 6-0-1







l)
Rozpočtové opatření č. 2013/37



v příjmech  –  odbor školství




ZŠ Ochranova




splátky půjčených prostředků




(0000,2451,000000000,0030,0001051000000)
+ 30.380,00 Kč



/splátka zapůjčených prostředků ve výši 430.380,00 Kč, 400.000,00 Kč je  již zapojeno v příjmech rozpočtu 2013/







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních programech




(6409,5901,000000000,0020,0002997000000)
- 46.188,70 Kč







ve výdajích –  odbor školství




účelový neinv.příspěvek




dorovnání grantu




(3113,5331,00000000,0030,0001002000023)
+ 76.568,70 Kč






  m)
Rozpočtové opatření č. 2013/38



ve výdajích – odbor životního prostředí




Environmentálně šetrný provoz MMO – nespecifikované rezervy




(3792,5901,00000020,0130,0002476000000)
 - 77.662,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




Environmentálně šetrný provoz MMO – nákup materiálu




(3792,5139,00000020,0191,0002476000000)
 + 13.449,00 Kč





1965/57 RM 13 
bod 12/57


Environmentálně šetrný provoz MMO – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(3792,5137,00000020,0191,0002476000000)
 + 64.213,00 Kč


Hlasování o bodech 1l – 1m): 7-0-0




2.
odročuje 



projednání  rozpočtového opatření č. 2013/XXX



ve výdajích –  odbor majetku města




výkony TSO




Krnovská parkovací systém AS Park




opravy a udržování




(2219,5171,00000000,0790,0001107000000)
+ 99.753,00 Kč








všeobecný materiál




(2219,5139,00000000,0790,0001107000000)
+ 161.717,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
- 261.470,00 Kč


Hlasování: 7-0-0 


1966/57 RM 13 
bod 13/57
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Okresní hospodářské komoře Opava se sídlem Nádražní okruh 27, 746 01 Opava, Městský DK Petra Bezruče, IČ 47673320, 
na nákup dárkových předmětů při udělování cen Merkurova křídla 2013, 
ve výši 20.000,00 Kč
Hlasování: 6-0-1


b)
finanční dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizaci – ONKO ISIS – OPAVA se sídlem Rolnická 29, 747 05 Opava 5, IČ 68177755, na náklady související s nájmem kanceláře, ve výši 15.000,00 Kč
Hlasování: 7-0-0


c)
finanční dotaci Klubu přátel tělesně postižených dětí Opava se sídlem Elišky Krásnohorské 8, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související s projektem Moře 2013, ve výši 70.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
Hlasování: 6-0-1 
 


d)
finanční dotaci Markétě Lacuchové, bytem Opava, na náklady související s účastí na mistrovství Německa – Berlin Open, ve výši 6.800,00 Kč
Hlasování: 6-0-1
1966/57 RM 13 
bod 13/57
e)
finanční dotaci Janu Nezmarovi se sídlem Hlavnice 106, 747 52 Hlavnice, IČ 69584010, na náklady související s pořádáním turnaje ve fotbale pro kategorii U8 – ročník 2005 a mladší, ve výši 10.000,00 Kč
Hlasování: 6-0-1 

f)
finanční dotaci Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem Valečkova 16, 747 05 Opava 5, IČ 00426482, na školení 
a dovybavení humanitární jednotky Opava v roce 2013, ve výši 
47.065,00 Kč 
Hlasování: 6-0-1 



2.
neschvaluje 


finanční dotaci Ing. Jaromíru Volkmerovi  bytem Opava na opravu fasády z přední a boční strany ulice u domu na adrese Rooseveltova 850/10, ve výši 600.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 7-0-0

3. 
revokuje


usnesení RMO číslo 1947/56 RM 13, bod 3, ze dne 18.2.2013

RMO : 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 zastupitelstvu města



Hlasování: 7-0-0


1967/57 RM 13 
bod 14/57
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXG7M, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českým svazem bojovníků za svobodu, o.s. se sídlem Legerova 22, 120 49 Praha 2, IČ 00442755, zastoupeným Naděždou Volnou, předsedkyní, 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


b)
smlouvu, MMOPP00CXG6R, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružením obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje se sídlem Střelniční 8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 22831738, zastoupeným Marcelou Reichlovou, předsedkyní, na provoz poradny v Opavě, ve výši 15.000,00 Kč
1967/57 RM 13 
bod 14/57
c)
dodatek č.1, MMOPP00CXG9C ke smlouvě, MMOPP00CXHFB mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Markem Šindlerem bytem U Černého mlýna 10a, 747 70 Opava 9, na prodloužení lhůty čerpání dotace

d)
dodatek č.1, MMOPP00CXG8H, ke smlouvě, MMOPP00CXHEG mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jonášem Kašparem bytem Vaníčkova 17, 747 06 Opava 6, na prodloužení lhůty čerpání dotace

  e)
Rozpočtové opatření č. 2013/39



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 40.000,00 Kč








Český svaz bojovníků za svobodu




(3900,5222,00000000,0020,0000406000000)
+ 25.000,00 Kč








Sdružení obrany spotřebitelů




(3900,5222,00000000,0020,0000440000000)
+ 15.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-1 



1968/57 RM 13 
bod 15/57
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje



smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 5/2013/PRI (MMOPP009TFX2) mezi SMP Net, s.r.o., Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 27768961, DIČ: CZ27768961 a Statutárním městem Opava na přeložku 
NTL plynovodů DN 200 umístěných v pozemcích parc. č. 2702/2, 2702/61 
a 2702/1 v k.ú. Opava - Předměstí a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby č. 6/2013/PRI, 
která je nedílnou součástí smlouvy o zajištění přeložky plynárenského zařízení č. 5/2013/PRI, a to vše v rámci akce „Rekonstrukce ulice Boženy Němcové“ 


Hlasování: 7-0-0










1969/57 RM 13
bod 16/57
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města



schvaluje

 a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 3/2013/PRI (MMOPP009TG0G) pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení mezi Statutárním městem Opava a společností ATELIER 38 s.r.o., Husova 1431/9, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 25858343, DIČ: CZ25858343 na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce objektu měnírny“ za cenu nejvýše přípustnou 277.500,00 Kč bez DPH (335.775,00 Kč vč. DPH)


 b)
smlouvu o dílo č. 4/2013/PRI (MMOPP009TFZS) mezi Statutárním městem Opava a společností VZS RYCHTÁŘ s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428, DIČ: CZ25840428 na realizaci zakázky malého rozsahu „Lávka ul. Wolkerova“ za cenu nejvýše přípustnou 1.856.222,50 Kč bez DPH (2.246.029,30 Kč vč. DPH)


c)
Rozpočtové opatření č. 2013/40



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Rekonstrukce objektu měnírny - PD




(3322,6121,00000,0220,0007642000000) 
      +    335.775,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -   335.775,00 Kč







cb)
Lávka ul. Wolkerova




(2219,6121,00000,0220,0007892000000) 
      +  2.246.029,30 Kč








Investice 




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -   2.246.029,30 Kč


Hlasování: 7-0-0 



1970/57 RM 13
bod 17/57
Vyhodnocení a aktualizace  územní energetické koncepce Statutárního města Opavy

Rada města



bere na vědomí 



návrh na Vyhodnocení a aktualizaci územně energetické koncepce Statutárního města Opavy pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-1 





1971/57 RM 13
bod 18/57
Smlouva o dílo – Změna č. 13 Územního plánu města Opavy

Rada města



schvaluje



smlouvu, (PID smlouvy MMOPP00AJCFA), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 00562963, zastoupeným jednatelkou Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, v celkové výši 157 300,00 Kč včetně DPH 



Hlasování: 7-0-0


1972/57 RM 13
bod 19/57
Bytové záležitosti

Rada města


1.
revokuje


usnesení č. 1654/48 RM 12 písm.a) ze dne 22.10.2012 ( RMO schvaluje přidělení volného startovacího bytu č.3 velikosti 1+1 v domě na adrese Hobzíkova 31 v Opavě žadatelce p.Pavle Piskáčkové trvale bytem Opava)


2.
schvaluje 

a)
přidělení volného startovacího bytu č.3 velikosti 1+1 v domě na adrese Hobzíkova 31 v Opavě žadatelům p.Janě Dobešové trvale bytem Horní Suchá a Radku Schmidtovi trvale bytem Přelouč


b)
přidělení volné obytné místnosti č.6 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadatelce p. Veronice Levajové trvale bytem Opava


c)
přidělení volné obytné místnosti č.11 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Jateční 7 v Opavě žadatelce p.Dagmar Služilové trvale bytem Opava


d)
přidělení volného bytu č.16 velikosti 2+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadatelům  manž.Věře Pilikové a Ervínu Pilikovi trvale bytem Bratříkovice


3.
neschvaluje


mimořádné přidělení obytné místnosti č.12 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p.Viktoru Levajovi bytem Opava



Hlasování (o bodech 1-3): 7-0-0






1973/57 RM 13
bod 20/57
Projekt destinační management – Tipy na výlety


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BOYK1 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem   Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                      a Agenturou API s.r.o. se sídlem Štítného 327/7, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25844091, zastoupenou Mgr. Lenkou Veličkovou, jednatelkou


Hlasování: 7-0-0


1974/57 RM 13
bod 21/57
Projekt destinační management – webové stránky turistické oblasti


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BOZ8I mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem   Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Macron Software, spol. s.r.o. se sídlem Radlická 740/113c, 158 00 Praha 5, 
IČ 26156831, zastoupenou Ing. Martinem Šafářem, jednatelem



Hlasování: 7-0-0



1975/57 RM 13
bod 23/57
Projekt destinační management – propagační kampaň k akci Otevírání turistické sezóny


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BOXXF mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem   Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                      a Shanna media s.r.o. se sídlem Kavír 51, 747 57 Slavkov, IČ 28603125, zastoupenou Ondřejem Honem a Ing. Radkem Benešlem, jednateli



Hlasování: 7-0-0 







1976/57 RM 13
bod 24/57
Projekt destinační management – partnerské smlouvy nové výzvy


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu MMOPP00BOYNM, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Sdružením obcí Hlučínska se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 71179216, zastoupeným Mgr. Herbertem Paverou, předsedou sdružení


b)
smlouvu MMOPP00BOYPC, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Místní akční skupinou se sídlem Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí, 
IČ 27023818, zastoupenou Ing. Jiřím Kristem, předsedou


c)
smlouvu MMOPP00BOYMR, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        Ing. Pavlou Brady, 1. náměstkyní primátora a Euroregionem Silesia – CZ se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 68941773, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., předsedou


d)
smlouvu MMOPP00BOYQ7, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města   a Obcí Otice se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, IČ 00300543, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou


e)
smlouvu MMOPP00BOYOH, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a  Městem Kravaře se sídlem Náměstí 43, 747 21 Kravaře, IČ 00300292, zastoupeným Ing. Andreasem Hahnem, starostou


f)
smlouvu MMOPP00BOYLW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města    a městem Budišov nad Budišovkou se sídlem Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 00299898, zastoupeným Ing. Rostislavem Kynclem, starostou


g)
smlouvu MMOPP00BOYR2, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Obcí Slavkov se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, IČ 00300667, zastoupenou Vladimírem Chovancem, starostou


h)
smlouvu MMOPP00BOYSX, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města    a městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,  IČ 00300870, zastoupeným Ing. Pavlem Smolkou, starostou



Hlasování : 7-0-0
1977/57 RM 13
bod 25/57
Dilia – zajištění ochrany autorských práv


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BOY9K mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem   Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                      a DILIA, divadelní, literární, audiovizuální agenturou, občanským sdružením se sídlem Krátkého 1, 190 03 Praha 9, IČ 65401875, zastoupeným 
prof. JUDr. Jiřím Srstkou, ředitelem


Hlasování: 6-1-0 



1978/57 RM 13
bod 26/57
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města



schvaluje


a)
povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Kristě a Edmundovi Krusberským, bytem ve Vlaštovičkách na stavbu rodinného domu  a nezbytné dopravní a technické infrastruktury na pozemcích parc. č. 114/3 a parc. č.  199 v k. ú.  Jarkovice


b)
povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Jiřímu Trávníčkovi, bytem ve Vlaštovičkách na výměnu střešní krytiny rodinného domu č. p. 98 
na pozemku parc. č. 143 a navazující hospodářské budovy na pozemku parc. č. 144 v k. ú.  Vlaštovičky


Hlasování: 7-0-0 



1979/57 RM 13
bod 27/57
Rámcová smlouva o dodávkách zboží na rok 2013 – FRANKOSPOL OFFICE, s.r.o.

Rada města



schvaluje


rámcovou smlouvu MMOPP00BV4M2 mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a obchodní firmou FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., se sídlem Svazarmovská 309, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 25910027, zastoupenou p. Kamilem Frantíkem, jednatelem



Hlasování: 7-0-0




1980/57 RM 13
bod 28/57
Kupní smlouva – dopravní automobil pro jednotku SDH Zlatníky

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00BV5JA, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným           prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a AUTOczech s.r.o. se sídlem Krnovská 700/137B, 747 07 Opava Jaktař, IČ 26820765, zastoupena Zbyňkem Duškem, jednatelem


Hlasování: 6-0-1



1981/57 RM 13
bod 29/57
Cisternová automobilová stříkačka

Rada města



souhlasí


a)
s dočasným umístěním cisternové automobilové stříkačky CAS 20 MAN TGM 18.340 4x4 BB, SPZ 6T27933, pořízenou dotací ze státního rozpočtu České republiky na rok 2012, rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra ČR k jednotce Sboru dobrovolných hasičů Opava-Kylešovice zařazené 
do kategorie JPO II.


b)
s dočasným umístěním cisternové automobilové stříkačky CAS 24 MAN LE 14.280 4x4 BB, SPZ 2T65515, pořízené dotací ze státního rozpočtu České republiky na rok 2006, rozpočtové kapitoly Ministerstvo vnitra ČR k jednotce Sboru dobrovolných hasičů Opava - Podvihov zařazené 
do kategorie JPO III.


Hlasování : 6-0-1


1982/57 RM 13
bod 30/57
Dodatek č. 3 k Nájemní smlouvě o přenechání nemovitosti do nájmu ze dne 12. 6. 2000

Rada města



schvaluje



dodatek č. 3 ke smlouvě o přenechání nemovitosti do nájmu ze dne 
12. 6. 2000, (PID MMOPP00BOYAF) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a DARUMA spol. s r.o. se sídlem Zelinářská 10, 301 64 Plzeň, IČ 16736842, zastoupenou Ing. Miroslavem Maškem, jednatelem společnosti


Hlasování: 7-0-0

1983/57 RM 13
bod 31/57
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Zavedení systému řízení rizik Statutárního města Opavy“ – výsledné pořadí


Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle ustanovení § 81, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto pořadí:

1. Cortis Consulting s.r.o., The 6th River, Plzeňský vědeckotechnologický park, Teslova 3, 301 00 Plzeň, IČ: 26397668
2. NeXA, s.r.o., Beranových 130, 19900 Praha 9 Letňany, IČ: 26779234
3. AQE advisors, a.s., Tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602 00 Brno, IČ: 26954770
4. EQUICA, a.s., Rubeška 215/1, 190 00  Praha 9, IČ: 26490951
5. Scott & Hagget Czech, s.r.o., Španělská 742/6, 12000 Praha 2, 
IČ 25133977
6. KPMG s.r.o., Pobřežní 648/1a, 186 00 Praha 8, IČ: 00553115


b)
v souladu s ustanovením § 81 odst.1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Cortis Consulting s.r.o., The 6th River, Plzeňský vědeckotechnologický park, Teslova 3, 301 00 Plzeň, IČ: 26397668, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější


Hlasování: 7-0-0 



1984/57 RM 13
bod 32/57
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy“ – výsledné pořadí




Rada města


1.
rozhodla



v souladu s ust. § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o  vyloučení uchazečů: 

1) ProFaktum s.r.o., Hlavní třída 87/2, 737 01  Český Těšín, IČ: 28568087
2) AQE advisors, a.s., Tř. Kpt. Jaroše 1944/31, 602  00  Brno, IČ: 26954770


2.
schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle ustanovení § 81, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto pořadí:

1. MVS Projekt s.r.o., Husova 1100,  739 32  Vratimov, IČ: 28617932
2. NEXIA AP, a.s.,Sokolovská 5/49, 186 00  Praha 8, IČ: 48117013
3. EQUICA a.s.,Rubeška 215/1 , 190 00  Praha 9, IČ: 26490951
4. PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o., Švabinského 1749/19, 702 00  Moravská Ostrava, IČ: 28576217
5. DHV CR, spol. s r.o., Sokolovská 100/94, 186 00  Praha 8,IČ: 45797170
6. M.C.TRITON, spol. s r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6,
IČ: 49622005
7. EVS Consulting, s.r.o.,Rybářská 129, 735 62 Český Těšín, IČ: 29384125

1984/57 RM 13
bod 32/57

8. GRANTIKA České spořitelny a.s., Jánská 448/10, 602 00  Brno
IČ: 25597001
9. HCM COMPUTERS, s.r.o., Vranovská 104, 614 00  Brno, IČ: 25574914
10. DC VISION, s.r.o., Krnovská 58,746 01  Opava, IČ: 25366254
11. GaREP, spol. s r.o., Náměstí 28. Října 3, 602 00  Brno, IČ: 60702672
12. SPF Group, v.o.s., Masarykova 106/129, 400 01  Ústí nad Labem,
      IČ: 25492781
13. Agentura pro regionální rozvoj, a.s., Na Jízdárně 7/1245, 702 00 
     Ostrava, IČ: 47673186
14. HRAT, s.r.o., Družstevní 294,  739 61  Třinec, IČ: 64087352


b)
v souladu s ustanovením § 81 odst.1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky uchazeče MVS Projekt s.r.o., Husova 1100,  739 32  Vratimov,     IČ: 28617932, jehož nabídka byla ekonomicky nejvýhodnější


Hlasování: 7-0-0




1985/57 RM 13
bod 33/57
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „ Provádění ochranné deratizace  a úkonů s tím souvisejících“ – výsledné pořadí + smlouva


Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle ustanovení § 81, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto pořadí:

1.  DERATEX, spol. s r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín, IČ:18810624
2.  GRATTIS spol. s r.o., Bláhova 468, 715 00 Ostrava, IČ: 19011911
3.  DEREK-Kaluža s.r.o., Radniční 72, 715 00 Ostrava, IČ: 28628497


b)
v souladu s ustanovením § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky uchazeče DERATEX, spol. s r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín, IČ:18810624, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu, MMOPP00BMB8W, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DERATEX, spol. s r.o., Staromlýnská 47, 760 01 Zlín, IČ:18810624, zastoupenou Oldřichem Bubrinkou, jednatelem za cenu nejvýše přípustnou 409.098,00 Kč bez DPH



Hlasování: 7-0-0










1986/57 RM 13
bod 34/57
Dodatek ke smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o.

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 13 (MMOPP00C0U8O) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti



Hlasování: 7-0-0


1987/57 RM 13
bod 35/57
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 12.02.2013 
do 05.03.2013


Hlasování: 7-0-0



1988/57 RM 13
bod 36/57
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


1.
bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy s úpravami 




Hlasování: 7-0-0

2.
revokuje


usnesení 1910/55 RM 13 ze dne 4. 2. 2013 (RMO 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)



Hlasování: 7-0-0

  




1989/57 RM 13
bod 40/57
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

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


1.
odvolává  


a)
členy představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.: 
	Ing. Jana Kramného, předsedu představenstva 

Ing. Josefa Vondála, místopředsedu představenstva
Mgr. Dalibora Halátka, člena představenstva 
pana Milana Semeru, člena představenstva 
Ing. Leopolda Čapčucha, člena představenstva

b)
člena dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. voleného valnou hromadou: 
	Ing. Josefa Trčku,  předsedu dozorčí rady 



2. 
volí  
 

a)
členy představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.:
	Ing. Jiřího Tichého, nar. 20.05.1946, bytem U Hřbitova 30, Opava 

Ing. Františka Vaštíka, nar. 16.07.1946, bytem Zapletalova 1939/7, Ostrava-Slezská Ostrava
	Ing. Josefa Trčku, nar. 15.04.1952, bytem Hodoňovice 84, 739 01 Baška
Ing. Tomáše Navrátila, nar. 21.05.1983, bytem Na Pastvisku 1496/18, Opava 5

b)
člena dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. voleného valnou hromadou: 
	Ing. Jana Sedláčka, MBA, MSc, nar. 15.11.1982, bytem Lidická 733/5, Opava


3. 
ukládá 
 


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s. 


Hlasování: 6-0-0






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

