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1990/58 RM 13
bod 1/58
Majetkové záležitosti 

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLXPM                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Josefem  a Evou Sojáčkovými  jakožto nájemci, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. St. 1677 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLXJG  mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Andreou Vybrančíkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2034/8 - 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)


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLXOR  mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Františkou Mikulenkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/384 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLXNW                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Markem Náhlíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 60/5 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, 
za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLXQH   mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Markem Náhlíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/397 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLXM1   mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Tomášem Mrkvou jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/192 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLXKB mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Evou Zapletalovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/248 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLXHQ                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Bronislavou Waňkovou a paní Lenkou Waňkovou jakožto nájemci, jejímž předmětem  
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/32 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok,
 tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
1990/58 RM 13
bod 1/58
i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLXIL              
 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Petrem Janků jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2172/133 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


Hlasování o bodech 1a) – 1i): 7-0-0

j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1883 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy


k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 553/5 - zastavěná plocha      
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování o bodech 1j) – 1k): 6-0-3


l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2166/28 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

m)
záměr směny části pozemku parc.č. 2168/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2168/241 ostatní plocha za pozemky parc.č. 2168/6 – ostatní plocha a 2168/7 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí 


n)



záměr směny části pozemku parc.č. 193/1 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „c“ za část pozemku parc.č. 
St. 184/1 – zastavěná plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“ a parc. č. St. 184/2 o výměře 9m2 vše k.ú. Kateřinky u Opavy


o)
záměr pronájmu pozemku pod domem parc.č. 97/28 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování o bodech 1l)-1o): 10-0-0

2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 553/10 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí



b)


záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/100 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/229 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/20 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí


e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1845 – zastavěná plocha        a nádvoří,  k.ú. Kateřinky u Opavy



Hlasování o bodech 2a) – 2e): 10-0-0
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3.
neschvaluje


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2172/151 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování: 8-0-1




1991/58 RM 13
bod 2/58
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.

schvaluje 


a)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene                        PID MMOPP00BOF4Y mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Michalem Pasrbkem, panem Janem Schindlerem
a společností MORAVA STAVBY s.r.o. jako kupujícími, jejímž předmětem    je prodej pozemku parc.č. 2154/16 – zahrada, v k.ú. Opava - Předměstí 
za kupní cenu 432.187,00 Kč (cena dle zásad a podle znaleckého posudku) a zřízení věcného břemene pro manžele Josefa a Jarmilu Chrobákovy
a Irenu Eškuličovou pro průchody  a průjezdy ke garážím 
ve vlastnictví oprávněných z věcného břemene



Hlasování o bodu 1a): 7-0-3


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLYBD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Lubomírem a Irenou Konečnými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/2          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLY8S mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Janem Vilčem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/27          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)



Hlasování o bodu 1b) – 1c): 10-0-0

d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLYAI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Zdeňkem a Janou Uvírovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží 
parc.č. 3113/165 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí 
za kupní cenu 14.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLYD3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Karlem Krejsou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/66          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)
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f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLYC8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Dombrovským  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/6          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLY9N mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Alešem Jelenem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1014/10          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0RYN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Zdeňkem a Šárkou Bělákovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží 
parc.č. 2724/92 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí 
za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFFF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vojtěchem a Annou  Opatřilovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží 
parc.č. 3113/158 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí 
za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFDP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Eduardem a Milenou Godajovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží 
parc.č. st. 1881 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kateřinky u Opavy 
za kupní cenu 12.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0S2W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jaromírem a Vlastou Juchelkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží 
parc.č. st. 1880 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kateřinky u Opavy 
za kupní cenu 12.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFCU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Hanou Heinzovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/64          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


m)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFA4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Erikou Zdeňkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/100   – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0RZI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Karlem Benešem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/95   – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


o)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLYK4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Václavem Gebauerem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/47 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

1991/58 RM 13
bod 2/58
p)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOEW9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Josefem Trojákem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/71 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


q)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOEX4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Stachou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/99  – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


r)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXVS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Miroslavem Masaříkem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1079   – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


s)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOE8L mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Josefou Pěchulovou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/20   – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


t)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOEI7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Ing. Šárkou Režnarovými  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/108  – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


u)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOETO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Ivem Lamplotou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/3   – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 20.000,00 Kč,
 tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


v)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOEYZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Josefem Hendrychem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/14  – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


w)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOEZU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Antonínem Hřivnáčem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/46   – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


x)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOEVE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Bohdanem Vavrušou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/7   - zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)

y)
návrh dodatku č.3 PID MMOPP00BOFGA ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 14.5.2007 , mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a panem Luďkem Dvořákem  

1991/58 RM 13
bod 2/58
z)
dodatek č.3 PID MMOPP00BOH1Z ke smlouvě o nájmu a budoucí kupní smlouvě ze dne 21.6. 2006, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností SB Development s.r.o., se sídlem Za Stolařstvím 1110/7, 724 00  Ostrava –Bělá, IČ 26847213, zastoupené Pavlem Šenkem, jednatelem společnosti  



pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodech 1d) – 1z): 10-0-0

2.
schvaluje 


a)
revokaci usnesení RMO č. 1709/50 RM 12 odst. 1 písm. c) ze dne 19.11.2012 (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AD2BY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem
 a Jarmilou Chrobákovými, paní Jarmilou Fišerovou, panem Michalem Pasrbkem, panem Zdeňkem Pavlíkem, paní Annou Cirokovou, paní Emilií Varechovou a panem Vlastíkem Orieščikem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2154/17 – zastavěná plocha 
a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 129.565,00 Kč 
(cena dle zásad))


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOF5T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem
a Jarmilou Chrobákovými, paní Jarmilou Fišerovou, panem Michalem Pasrbkem, panem Zdeňkem Pavlíkem a panem Janem Schindlerem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2154/17 
– zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 127.440,00 Kč (cena dle zásad)


c)
revokaci usnesení RMO č.1922/56 RM 13 odst. 2 písm.b) ze dne 18.2.2013
 (RMO schvaluje 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. 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 Kč tj. 200,00 Kč/m2 (cena dle dohodou) ) 
1991/58 RM 13
bod 2/58
d)
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, paní Naděždou Lindovskou, 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. 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 o bodu 2: 10-0-0

3.
neschvaluje


a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2154/16 - zahrada, v k.ú. Opava 
- Předměstí dle zákresu na snímku katastrální mapy pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodu 3a): 7-1-2  

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. PK 175, PK 176 a PK 295, v k.ú. Zlatníky 
u Opavy pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodu 3b): 10-0-0
















1992/58 RM 13
bod 3/58
Smlouva o závazku veřejné služby k zajištění ostatní dopravní obslužnosti města Opavy


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 6 (PID MMOPP009P1GL) ke smlouvě (PID MMOPP006PK0J) mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TQM – holdingem s.r.o., Těšínská 1028/37,
746 01  Opava, zastoupeným ředitelem osobní dopravy Ing. Lubomírem Cabadajem


Hlasování: 8-0-1


1993/58 RM 13
bod 4/58
Dohoda o užívání přívěsného vozíku


Rada města



schvaluje



Dohodu o užívání přívěsného vozíku, uzavřenou podle ustanovení § 51 občanského zákoníku, (MMOPP00BQ6XY), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a uživateli Martinem Čarneckým, Opava, strážníkem MPOL Opava 
a Stanislavem Polákem, Opava , strážníkem MPOL Opava  


Hlasování: 9-0-0



1994/58 RM 13
bod 5/58
Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací pro kamerový systém Městské policie Opava


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb elektronických komunikací 
pro kamerový systém Městské policie Opava, (MMOPP00BQ6W3), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a  OpavaNet a.s.,  se sídlem Příčná 2828/10, Opava, 
PSČ 746 01, IČ 25860011, zastoupena  Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva


Hlasování: 8-0-1



1995/58 RM 13
bod 6/58
Projekt destinační management – zajištění parního vlaku na akci Otevírání turistické sezóny


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BOXZ5 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem   Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                      a Českými drahami, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 110 15 Praha 1, IČ 70994226, zastoupenou Ing. Miroslavem Klichem, ředitelem Krajského centra osobní dopravy Ostrava


Hlasování: 9-0-0


1996/58 RM 13
bod 7/58
Žádost o přidělení neinvestičních účelových příspěvků pro školské PO

Rada města



schvaluje


a)
navýšení provozního příspěvku pro Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace ve výši 130 000,00 Kč, jedná se o účelový neinvestiční příspěvek na účast dětí z pěveckého sboru Domino 
na International Festival pro mladé zpěváky v anglickém Worcesteru v měsíci červenci 2013



Hlasování o bodu a): 8-0-2


b)
navýšení provozního příspěvku pro Základní školu a Mateřskou školu Opava, Šrámkova 4 – příspěvková organizace ve výši 40.000,00 Kč,  jedná se o účelový neinvestiční příspěvek na účast žáků Kláry Odehnalové,  Lukáše Piwowarského, Terezy Tomanové a jejích vyučující Mgr. Karin Solné na Mistrovství světa ve zpracování textů v belgickém Ghetu v červenci 2013


Hlasování o bodu b): 8-0-2



1997/58 RM 13
bod 8/58
Navýšení  cílové  kapacity  ŠD  při  Základní  škole  Opava,  Vrchní  19
příspěvková organizace

Rada města



schvaluje



navýšení cílové kapacity školní družiny při  Základní škole Opava, 
Vrchní 19 - příspěvková organizace ze současného počtu 180 žáků
na 210 žáků  s účinností od 1. 9. 2013


Hlasování: 19-0-0


1998/58 RM 13
bod 9/58
Souhrnná zpráva o situaci v Základní škole a Mateřské škole Opava, Šrámkova 4 – příspěvková organizace

Rada města


1.
schvaluje



zrušení odloučeného pracoviště při příspěvkové organizaci Základní škola 
a Mateřské škola Opava, Šrámkova 4 na adrese: 
	 Šrámkova 6, 747 05  Opava -  poskytující předškolní vzdělávání
	 Šrámkova 6, 747 05  Opava – poskytující školské služby (jídelna-výdejna)

a následné sloučení a určení Mateřské školy Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace jako tzv. přejímající příspěvkovou organizaci, 
která převezme k datu 01.07.2013 v plném rozsahu majetek, práva a závazky zanikajícího odloučeného pracoviště příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Opava, Šrámkova 4



Hlasování: 7-0-3


2.
nepřijala usnesení



k přiznání odměny Mgr. Ivany Chramostové za rok 2012, která byla pozastavena usnesením č. 1721/50 RM 12 ze dne 19.11.2012



Hlasování: RMO nepřijala usnesení

3. 
schvaluje



snížit osobní příplatek Mgr. Ivany Chramostové z důvodu pominutí 
nebo změny důvodů, pro které byl přiznán, a to s účinností od 01.04.2013



Hlasování: 7-0-3



1999/58 RM 13
bod 10/58
Zřízení třídy Montessori v Mateřské škole Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace

Rada města



bere na vědomí



zřízení třídy s alternativním pedagogickým směrem Montessori v Mateřské  škole 17. listopadu od školního roku 2013/2014


Hlasování: 6-2-2









2000/58 RM 13
bod 11/58
Platové postupy do vyššího platového stupně

Rada města



stanoví



plat níže uvedeným ředitelům školských příspěvkových organizací z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy:


a)
pí Zuzaně Jaškové, ředitelce Mateřské školy Srdíčko Opava, Zborovská 
– příspěvkové organizace 


b)
Mgr. Pavlu Dominikovi, řediteli Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 
– příspěvkové organizace


c)
Mgr. Michalu Vitáskovi, řediteli Základní školy Opava, 
Mařádkova 15 – příspěvkové organizace



Hlasování: 10-0-0


2001/58 RM 13
bod 12/58
Dohoda o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 2 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství “ na dobu určitou od 1.4.2013 do 31.3.2014 na Městské části Opava-Podvihov  


b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č TOP-VN-12/2013 MMOPP00BJWZ5) uzavřenou  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 – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky 


 c)
Rozpočtové opatření č. 2013/41



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000082)
+ 204.000,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000082)
+ 36.000,00 Kč






Ve výdajích –  městská část Podvihov




Veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0820,0002520000000)
+ 134.640,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0820,0002520000000)
+ 23.760,00 Kč





2001/58 RM 13
bod 12/58


Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0820,0002520000000)
+ 51.000,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0820,0002520000000)
+ 9.000,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0820,0002520000000)
+ 18.360,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0820,0002520000000)
+ 3.240,00 Kč


Hlasování: 9-0-0



2002/58 RM 13
bod 13/58
Veřejně prospěšné práce

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 5 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 4. 2013 do 31. 10. 2013 na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy  


b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TOP-VN-11/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (MMOPP00BHQVL) uzavřenou  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 – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným 
Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky 


c)
dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-8/2012 ze dne 28.3.2012 (MMOPP00BHQY6) uzavřenou  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 – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky


d)
dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-9/2012 ze dne 20.4.2012 (MMOPP00BHQUQ) uzavřenou  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 – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky

2002/58 RM 13
bod 13/58
e)
dodatek č. 3 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-10/2012 ze dne 28.3.2012 (MMOPP00BHQWG) uzavřenou  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 – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky


f)
dodatek č. 2 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-11/2012 ze dne 28.3.2012 (MMOPP00BHQXB) uzavřenou  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 – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky


 g)
Rozpočtové opatření č. 2013/42



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0002520000000)
+ 446.250,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0002520000000)
+ 78.750,00 Kč






Ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PAM 




Veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
+ 333.023,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0192,0002520000000)
+ 58.769,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0192,0002520000000)
+ 83.255,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0192,0002520000000)
 + 14.692,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0192,0002520000000)
+ 29.972,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0192,0002520000000)
+ 5.289,00 Kč


Hlasování: 9-0-0
















2003/58 RM 13
bod 14/58
Zadávací řád Statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - úprava

Rada města



schvaluje



doplnění článku 9 v „Zadávacím řádu Statutárního města Opavy 
pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ ze dne 26.11.2012  
o bod 3 tohoto znění:
Výjimku z tohoto Zadávacího řádu při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, a to z důvodu mimořádných okolností, jsou oprávněni udělit primátor a náměstci primátora souhlasným prohlášením nejméně dvou z nich. Předmětem výjimky nesmí být rozšíření rozhodovacích pravomocí příslušných odborů MMO specifikovaných v čl. 2 odst. 1 tohoto Zadávacího řádu. O této výjimce bude rada města informována na svém nejbližším zasedání.  
a to s účinností od 26.3.2013



Hlasování: 9-0-0




2004/58 RM 13
bod 15/58
Smlouva o zajištění divadelních představení

Rada města



schvaluje



smlouvu o zajištění divadelních představení (MMOPP00BOXPJ), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským divadlem Opava, příspěvkovou organizací 
se sídlem Horní náměstí 195/13, 746 69 Opava, zastoupenou 
Ing. Jindřichem Paskerem, ředitelem



Hlasování: 9-0-0 















2005/58 RM 13
bod 16/58
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0TXE) 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. 2971 a 2974 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "REKO NTL Opava, 
ul. Mánesova“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 108.800,00 Kč + DPH

b) 
použití smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8VML) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Malé Hoštice – splašková kanalizace“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku  zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy.
Marcela Věncková, bytem Opava, Malé Hoštice  – parc.  503 v  k.ú. Malé Hoštice


 
Hlasování: 9-0-0


2006/58 RM 13
bod 17/58
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění dočasné stavby skladovací haly na pozemcích parc.č. 3113/166 a 3113/167 v k.ú. Opava-Předměstí    


Hlasování o bodu a): 8-0-1




b)
umístění památníku „Opavská synagoga“ na pozemku parc.č. 307/3 v k.ú. Opava - Předměstí  


Hlasování o bodu b): 9-0-0








2007/58 RM 13
bod 18/58
Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o.

Rada města



odročuje 



projednání materiálu „Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o.“


Hlasování: 9-0-0 



2008/58 RM 13
bod 19/58
Dohoda o přičlenění honebních pozemků

Rada města



schvaluje



Dohodu o přičlenění honebních pozemků a placení finanční náhrady 
(MMOPP00AKAKM), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, Městskými lesy Opava se sídlem Skřipov 110, 747 45, IČ 00849669, zastoupeným 
Ing. René Binarem, ředitelem a Honebním společenstvem Slavkov 
se sídlem Osvobození 300, 747 57 Slavkov, IČ 71174150, zastoupeným Vladimírem Chovancem, honebním starostou


Hlasování: 8-0-1


2009/58 RM 13
bod 20/58
Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla

Rada města



schvaluje



dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 379/D/OP/2012, (MMOPP00BP8DP) mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou Ing. Janem Tlolkou, ředitelem kanalizací a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města týkající se umístění 3 ks sloupů veřejného osvětlení a kabelového vedení veřejného osvětlení v ochranném pásmu odlehčovací kanalizační stoky DN 1700 BE  na pozemcích parc.č. 589/1, 122/3, 122/1, 589/3, 588/14 v k.ú. Opava – Město v rámci stavby „Stavební úpravy parteru západní části historického centra města Opavy části ulice 
na Valech – veřejné osvětlení, pozemek parc.č. 589/1, 122/3, 122/1, 589/3, 588/14, k.ú. Opava – Město“ 


Hlasování: 8-0-1


2010/58 RM 13
bod 21/58
Servisní smlouvy KD Rybníček

Rada města



schvaluje


a)






Servisní  smlouvu  MMOPP00BP61R  mezi   Statutárním  městem  Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc..primátorem města a společností ELEKTRO-FA,PAVELEK,s.r.o., se sídlem Ostravská 327/54, 747 70 
Opava 9, IČ 60322195,zastoupenou Stanislavem Pavelkem,  jednatelem společnosti 

b)
Servisní   smlouvu  MMOPP00BP5Z8   mezi   Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a společností Stöbich Brandschutz, s.r.o., se sídlem Zvonařka 14, 617 00 Brno, 
IČ 26299356,  zastoupenou  Martinem Jasparem, obchodně provozním ředitelem


c)
Servisní  smlouvu  č.01/010  typ   smlouvy   Standart    MMOPP00BFA3B, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a společností IXPEA CZ s.r.o.,se sídlem Ondříčkova 2452/31,74601 Opava-Předměstí, IČ 28620607, Sovova 1291/5,  zastoupenou Martinem Tomášem, jednatelem společnosti
 

d)
Smlouvu  o údržbě typu „Standard“č.01/010  MMOPP00BP60W, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a společností Schindler CZ,a.s.se sídlem Řevnická 170/4, 15521 Praha 5, IČ 27127010, zastoupenou Václavem Bubeníčkem, ředitelem oblasti Morava



Hlasování: 8-0-1


2011/58 RM 13
bod 22/58
Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku dle Směrnice RMO o provádění vyřazování a likvidaci majetku města

Rada města



schvaluje



vyřazení a likvidaci majetku navrženého Komisí pro vyřazení a likvidaci majetku SMO dle předloženého přehledu. Jedná se o majetek města 
v pořizovacích cenách celkem ve výši 17.071.210,00 Kč a majetek spravovaný školskými příspěvkovými organizacemi v pořizovacích cenách celkem ve výši 3.854.155,34 Kč 



Hlasování: 10-0-0







2012/58 RM 13
bod 23/58
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2013/43



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Městské sady – malá fotbalová plocha - PD 




(objednávka - úspora)




(3412,6121,00000000,0220,0007643000000)
- 7.260,00 Kč







ab)
Ochranova – úprava parteru - BOZP




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007912000000)
+ 49.996,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 42.736,00 Kč







ac)
Opava – městské sady - ZAV




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,0007645000000)
+ 6.352,50 Kč







ad)
Ulice Janská – Bílovecká – náhradní výsadba




(objednávka)




(3745,5171,00000000,0220,0007832000000)
+ 45.665,40 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
           -   52.017,90 Kč






  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/44



ve výdajích – odbor majetku města – správa a evidence pozemků




Ostatní neinvestiční výdaje




(6409,5909,00000000,0052,0000000000000)
	329,00 Kč









Pronájmy pozemků – garážiště vratka přeplatků minulých let




(6409,5909,00000000,0052,0009049000000)
+ 329,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2013/45



ve výdajích – odbor majetku města – samostatné pracoviště majetku




Neplánované platby – opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
	21.430,00 Kč






2012/58 RM 13
bod 23/58


Neplánované platby – stavby -  zpevněná plocha pro umístění stojanu na kola + stojan na kola pro 6 kol (Knihovna Petra Bezruče)




(2219,6121,00000000,0050,0001029000000)
+ 21.430,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2013/46



ve výdajích – odbor majetku města – samostatné pracoviště majetku




Neplánované platby – opravy a udržování




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
	1.490,00 Kč









Cyklistická stezka č. 55 Krnov – Velké Hoštice – oprava zábradlí




(2219,5171,00000000,0050,0007959000000)
+ 1.490,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/47



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 




Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	2.635,00 Kč








ve výdajích – odbor sociálních věcí




odvod splátek bezúročných půjček za 10/2012 – Ministerstvo financí ČR




(6409,5909,00000000,0040,0009245000000)
+ 300,00 Kč     








odvod nesprávně vyplacených sociálních dávek do r. 2006 a splacených ve 12/2012 – Moravskoslezský kraj




(6409,5909,00000000,0040,0009040000000)
+ 2.335,00 Kč 






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/48



ve výdajích –  odbor informatiky




výpočetní technika




služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0170,0000000000000)
+ 95.535,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
- 95.535,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2013/49



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




investiční přijaté transfery od krajů




(0000,4222,00000201,0020,0007769000000)
+ 1.592.166,40 Kč







ve výdajích –  odbor přípravy a realizace investic




Severní obchvat – západní část




(2212,6121,00000201,0220,0007769000000)
+ 1.592.166,40 Kč
2012/58 RM 13
bod 23/58
h)
Rozpočtové opatření č. 2013/50



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: 8-0-1




2013/58 RM 13
bod 24/58
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 



finanční dotaci Mgr. Ivaně Kmínkové bytem Zátor, na náklady související s pořádáním druhého ročníku konference Respekt k porodu, ve výši 5.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0

2.
neschvaluje 


finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem B. Němcové 22, 746 01 Opava, IČ 13643185, na náklady související s činností gymnastického klubu v roce 2013, ve výši 82.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-1



2014/58 RM 13
bod 25/58
Smlouvy, dodatek a dohody – nájmy, výpůjčka, rezervace

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4J98 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a SIGMA PUMPY HRANICE,s.r.o. se sídlem Tovární 605, 753 01 Hranice I – Město, IČ 64610560, zastoupenou Vladimírem Koutským a Ing. Milanem Šimonovským, jednateli společnosti (nebytový prostor na adrese Krnovská 28, Opava)
2014/58 RM 13
bod 25/58
b)
smlouvu o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4JG9 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Martinem Borákem, místo podnikání Na Pomezí 408/52, 747 06 Opava – Kylešovice, IČ 61610127 (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 13, Opava)


c)
dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor MMOPP00C4J8D mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a BOOKNET, spol. s r.o. se sídlem Drážní 735/34,       719 00 Ostrava - Kunčice, IČ 25685449, zastoupenou Petrem Michálkem,  jednatelem společnosti (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 5, Opava)


d)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4JA3 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Vlastou Langrovou se sídlem Masarykova tř. 10,       746 01 Opava, IČ 67717748 (nebytový prostor na adrese Masarykova tř. 10, Opava)


e)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu  nebytových  prostor MMOPP00C4JBY mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Tomášem Sprinzem, místo podnikání Dolní náměstí 18/8, 746 01 Opava, 
IČ 67715796 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 4,6,8, Opava)


f)
smlouvu o výpůjčce budovy MMOPP00C4JH4 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 – Krajským ředitelstvím policie Moravskoslezského kraje se sídlem 30.dubna 1682/24, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava 
a Přívoz, IČ 75151502, zastoupeným RNDr. Ing. Reném Tichým, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje pro ekonomiku (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)



Hlasování o bodech 1a) – f): 10-0-0


2.
neschvaluje 


dohodu o rezervaci bytů MMOPP00C4JKP mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a    SB Development s.r.o se sídlem Za Stolařstvím 1110/7,                              724 00 Ostrava – Stará Bělá, IČ 26847213, zastoupenou Pavlem Šenkem, jednatelem společnosti a Bytovým družstvem Rezidence Hálkova 
se sídlem Na Rybníčku 2969, 746 01 Opava, IČ 29447291, zastoupeným Ivanem Saranem, jednatelem společnosti VOLLENDER s.r.o. a Pavlem Šenkem, jednatelem společnosti SB Development 



Hlasování: 7-0-2








2015/58 RM 13
bod 26/58
Pořadí žadatelů – nebytový prostor  Masarykova tř. 10, Opava

Rada města



nepřijala usnesení 



k pořadí žadatelů o pronájem části nebytového prostoru Masarykova tř. 10, Opava   


Hlasování: RMO nepřijala usnesení


2016/58 RM 13
bod 27/58
Servisní smlouvy

Rada města



schvaluje

a)
Servisní smlouvu číslo 01239/12/230, (MMOPP00B1QMM), 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností IMPROMAT CZ, spol. s r.o.
se sídlem U Hellady 697/4, 140 00 Praha, s pobočkou 702 00 Ostrava, Teslova 2, IČ: 48117820, DIČ: CZ48117820 zastoupenou Hynkem Václavkem, ředitelem regionálního obchodu pro Severní Moravu, 
na základě organizačního řádu společnosti ve výši 0,35 Kč/kopii v rámci měsíčního limitu


b)
Servisní smlouvu číslo 01240/12/230, (MMOPP00B1QNH), 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností IMPROMAT CZ, spol. s r.o.
se sídlem U Hellady 697/4, 140 00 Praha, s pobočkou 702 00 Ostrava, Teslova 2,IČ: 48117820, DIČ: CZ48117820 zastoupenou Hynkem Václavkem, ředitelem regionálního obchodu pro Severní Moravu, 
na základě organizačního řádu společnosti


c)
Servisní smlouvu číslo 01241/12/230, (MMOPP00B1QOC), 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností IMPROMAT CZ, spol. s r.o.
se sídlem U Hellady 697/4, 140 00 Praha, s pobočkou 702 00 Ostrava, Teslova 2, IČ: 48117820, DIČ: CZ48117820 zastoupenou Hynkem Václavkem, ředitelem regionálního obchodu pro Severní Moravu, 
na základě organizačního řádu společnosti


d)
Servisní smlouvu číslo 01242/12/230, (MMOPP00B1QP7), 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností IMPROMAT CZ, spol. s r.o.
se sídlem U Hellady 697/4, 140 00 Praha, s pobočkou 702 00 Ostrava, Teslova 2, IČ: 48117820, DIČ: CZ48117820 zastoupenou Hynkem Václavkem, ředitelem regionálního obchodu pro Severní Moravu, 
na základě organizačního řádu



Hlasování: 9-0-0 

2017/58 RM 13
bod 28/58
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Aktualizace strategického plánu Statutárního města Opavy“ –  smlouva  

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00D77YJ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností MVS Projekt s.r.o., Husova 1100, 739 32 Vratimov, IČ: 28617932, zastoupenou Mgr. Rostislavem Honusem a Ing. Stanislavem Kocourkem, jednateli společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 398.000,00 Kč bez DPH


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/51



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




projekt „Aktualizace strategického plánu…“ – rezerva




(3636,5901,00000000,0140,0002488000000)
- 481.580,00 Kč








nákup služeb (sml. MMOPP00D77YJ )




(3636,5169,00000000,0140,0002488000000)
+ 481.580,00 Kč


Hlasování: 9-0-0



2018/58 RM 13
bod 29/58
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Zavedení systému řízení rizik Statutárního města Opavy“ –  smlouva  

Rada města



schvaluje 


a)
smlouvu, MMOPP00A54VO, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Cortis Consulting s.r.o., The 6th River, Plzeňský vědeckotechnologický park, Teslova 3, 301 00 Plzeň, IČ: 26397668, zastoupenou Ing. Davidem Melicharem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 
360.000,00 Kč bez DPH


b)
Rozpočtové opatření č. 2013/52


ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




projekt „Aktualizace strategického plánu…“ - rezerva




(3636,5901,00000000,0140,0002488000000)
- 435.600,00 Kč








nákup služeb (sml. MMOPP00A54VO)




(3636,5169,00000000,0140,0002488000000)
+ 435.600,00 Kč


Hlasování: 7-0-2

2019/58 RM 13
bod 30/58
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Pozemní snímkování a zpracování dat pasportů“

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem „Pozemní snímkování a zpracování dat pasportů“, v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2. 
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek ve složení:
	Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková

Mgr. Marek Drozdek
Mgr. Marcela Flanderková

b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek ve složení:
	RNDr. Ronald Raszka

Mgr. Jaroslav Franta
paní Hana Fraňková

d)
členy pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková

Mgr. Marek Drozdek
pan Petr Bar￡nekPetr Baránek



e)
náhradníky členů pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek 
ve složení:
	RNDr. Ronald Raszka 

Mgr. Jaroslav Franta
Mgr. Bc. Ondřej Kubesa


Hlasování: 9-0-0



2020/58 RM 13
bod 31/58
Výběrová řízení na byty

Rada města



schvaluje


a)
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:

byt č. 5 velikosti 3+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
     1. Věra Jašková, trvale bytem Hlavní 10A, Opava
     2.Martin Skalka, trvale bytem, Gogolova 5, Opava
     3.Robert Nytra, trvale bytem Jurečkova 11, Opava

2020/58 RM 13
bod 31/58

byt č. 1 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 29 v Opavě
1. Zdeněk Koky, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
2. Lucie Bergerová, trvale bytem Ant.Sovy 37, Opava
     3. Radovan Prokeš, trvale bytem Bílovická 50, Opava
     4. Ondřej Ruso, trvale bytem Holasická 15, Opava
     5. Lubomír Blecha, trvale bytem Hany Kvapilové 9, Opava
     6. Martin Takacs, trvale bytem Křižíkova 2, Opava
     7. Robert Nytra, trvale bytem Jurečkova 11, Opava
     8. Františka Kubašová, trvale bytem Jaselská 27, Opava
 


byt č.18 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě
1. Jana Horáková, trvale bytem Ratibořská 48, Opava
2. Erik Klinger, trvale bytem  Bezručova 13, Malé Hoštice
      3. Lubomír Blecha,trvale bytem Hany Kvapilové 9, Opava
      4. Ondřej Ruso, trvale bytem Holasická 15, Opava
      5. Martin Takacs, trvale bytem Křižíkova 2, Opava
      6. Robert Nytra, trvale bytem Jurečkova 11, Opava
      7.Iva Týmlová, trvale bytem Černá 4, Opava



byt č. 4 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 9 v Opavě
1. Ladislava Křížová, trvale bytem Svobody 409, Horní Benešov
2. Bartoloměj Petik, trvale bytem Masarykova 16, Opava
      3. Lucie Bergerová, trvale bytem Ant.Sovy 37, Opava
      4. Lubomír Blecha,trvale bytem Hany Kvapilové 9, Opava
      5. Ivana Bílá, trvale bytem Stěbořice 28
      6. Robert Nytra, trvale bytem Jurečkova 11, Opava
      7. Iva Týmlová, trvale bytem Černá 4, Opava
      8. Martin Takacs, trvale bytem Křižíkova 2, Opava



byt č. 5 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
1. Lucie Tancíková, trvale bytem Polní 270, Brumovice
2. Lubomír Blecha,trvale bytem Hany Kvapilové 9, Opava
3. Pavel Francek, trvale bytem Holasická 4, Opava
4. Františka Kubašová, trvale bytem Jaselská 27, Opava
5. Martin Takacs, trvale bytem Křižíkova 2, Opava
6. Robert Nytra, trvale bytem Jurečkova 11, Opava
      

b)
uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu uvolněnému bytu s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na konkrétní uvolněný byt    


Hlasování o bodech a)-b) : 9-0-0


2021/58 RM 13
bod 32/58
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné obytné místnosti č.12 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení 
na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadatelce p. Heleně Laciové trvale bytem Opava


b)
přidělení volné obytné místnosti č.11 velikosti 0+1 v ubytovacím zařízení 
na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadatelce p. Simoně Cablové trvale bytem Opava
2021/58 RM 13
bod 32/58
c)
snížení výše kauce z 5.000,00 Kč na 1.000,00 Kč pro nájemce obytné místnosti č.11 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Jateční 7 v Opavě p.Dagmar Služilové trvale bytem Opava



Hlasování o bodech a)–c): 9-0-0


2022/58 RM 13
bod 33/58
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 05.03.2013 do 18.03.2013


Hlasování: 9-0-0


2023/58 RM 13
bod 34/58
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


1.
bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 

2.
revokuje


usnesení č. 1729/50 RM 12/2 ze dne 19.11.2012 (RMO ukládá 1. náměstkyni primátora Ing. Brady zajistit externí ekonomickou analýzu Pily Hrabství s.r.o., T: 1.3.2013, Z: Ing. Brady)

T: 1. 3. 2012
Z: Ing. Brady


	Hlasování: 8-0-1



2024/58 RM 13
bod 38/58
Personální záležitosti 

Rada města


1.
ruší


za účelem zvýšení efektivity práce funkční místo referenta oddělení sociálních služeb a komunitního plánování odboru sociálních věcí MMO s účinností od 15. 4. 2013  


2.
zřizuje



nové funkční místo „sociální pracovnice“ na oddělení sociálně-právní ochrany dětí odboru sociálních věcí MMO  s účinností od 15. 4. 2013. 

2024/58 RM 13
bod 38/58
3.
bere na vědomí


přesun pracovních míst „terénní pracovník pro romskou menšinu“ a „romský poradce“ z oddělení sociálně-právní ochrany dětí na samostatná pracoviště odboru sociálních věcí s účinností od 15. 4. 2013.


4.
schvaluje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanými změnami dle bodu 1 -  3 tohoto usnesení, a to s účinností od 15. 4. 2013


Hlasování: 8-0-1


2025/58 RM 13
bod 39/58
Program regenerace Městské památkové zóny Opava

Rada města



schvaluje



návrh Programu regenerace Městské památkové zóny Opava pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 9-0-0


2026/58 RM 13
bod 40/58
	Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadaná v otevřeném řízení s názvem „Rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace“


Rada města


1.
bere na vědomí


informaci o stavu zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadané v otevřeném řízení s názvem „Rozvoj elektronického oběhu dokumentů a digitalizace“-  v rozsahu důvodové zprávy


2.
rozhodla



o zrušení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na služby zadané v otevřeném řízení s názvem „Rozvoj elektronického oběhu dokumentů         a digitalizace“ dle § 84 odst.2 písm. d) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


Hlasování: 7-0-2





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

