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U S N E S E N Í

z 59. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 8. 4. 2013


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 8. 4. 2013 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
0
Tajemník MMO
omluven
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Renáta Mrákotová
Ing. Jiří Lehnert

Hosté
Mgr. Milan Kokoř, ředitel Městské policie Opava
Bc. Zdeněk Zabloudil, vedoucí úseku výkonu Městské policie Opava
zástupci Základní odborové organizace Městské policie Opava 




































2027/59 RM 13
bod 1/59
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLX3O                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Adolfem a Danielou Bulejovými jakožto nájemci, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 277/10 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLWZF                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Drahomírou Orlíkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2373/386 - 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)


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLWXP                mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Janem Vilčem jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku
pod garáží parc.č. 2172/37 - zastavěná plocha a nádvoří,
 k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLWU4   mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Marcelem Domanským jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/16 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLWVZ  mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Vojtěchem Batko jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2627/40 - 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)


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLWWU               mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Tomášem Raveane jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2702/328 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLX03 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Andreou Kupkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/499 - 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)
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h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLX4J mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Ondřejem Bartošem jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/174 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 945,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLX1Y mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Martinem Pelcem a paní Kateřinou Vojkůvkovou jakožto nájemci, jejímž předmětem  
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 574/32 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


j)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BLX2T mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Michalem Olbrechtem jakožto nájemcem, jejímž předmětem  je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/373 - 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)


k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2625/30 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí


l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2625/22 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí


m)
záměr prodeje podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
 vše  k.ú. Opava-Předměstí


n)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2625/32 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
 vše  k.ú. Opava-Předměstí


o)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2625/28 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
 vše  k.ú. Opava-Předměstí
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p)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2625/26 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí


q)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2625/23 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
vše  k.ú. Opava-Předměstí


r)
záměr prodeje podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
vše  k.ú. Opava-Předměstí


s)
záměr prodeje podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
vše  k.ú. Opava-Předměstí


t)
záměr prodeje podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
vše  k.ú. Opava-Předměstí


u)
záměr prodeje podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
 vše  k.ú. Opava-Předměstí


v)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2589/30 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


w)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2625/20 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
vše  k.ú. Opava-Předměstí


x)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2625/16 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
 vše  k.ú. Opava-Předměstí
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y)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2625/19 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha,
vše  k.ú. Opava-Předměstí


z)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2625/27 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, podílu 
o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 
– ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


aa)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2589/15 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, podílu 
o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 
– ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


ab)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2589/17 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/37 pozemku parc.č. 2625/34 
-ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2625/7 – ostatní plocha, z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a z pozemku parc.č. 2625/34 – ostatní plocha, podílu 
o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 
– ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


ac)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2589/6 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


ad)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2589/8 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


ae)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2589/9 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí


af)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2589/36 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2589/12 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí
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ag)
záměr 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


ah)
záměr 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


ai)
záměr 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

aj)
záměr 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

ak)
záměr 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


al)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/252 – ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/946 ostatní plocha, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování (o bodech a) – al)) : 8-0-0

2.
schvaluje


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


Hlasování: 8-0-0

3.
neschvaluje


záměr pronájmu části  pozemku parc.č. 1544, k.ú. Skřipov, dle zákresu 
ve snímku katastrální mapy


Hlasování: 8-0-0
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.

schvaluje 


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLYHJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Lubomírem a Jiřinou Víchovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1030 - zastavěná plocha  a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.840,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLYGO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Zdeňkem Koniorem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1033 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 15.840,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGLE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mitko a Radmilou Mitevovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1041 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 


d)

návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGKJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Ludmilou Tomečkovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1027 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 17.840,00 Kč (cena dle zásad) 

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGM9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Alfrédem a Radmilou Kamrádkovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1028 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 17.340,00 Kč (cena dle zásad) 

f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGNK mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Rostislavem a Marcelou Hlaváčovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1374 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 26.840,00 Kč (cena dle zásad)

g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGJO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Šárkou Kaprálkovou   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1036 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 
15.340,00 Kč (cena dle zásad) 
2028/59 RM 13
bod 2/59
h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOG87 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Arnoštem Kostřibou   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1378 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 
19.840,00 Kč (cena dle zásad) 

i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLYFT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Osvaldem a Alenou Sauerovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1048 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 

j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLY4C mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Arch. Tomášem Machovským jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1058 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 

k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLYIE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jakubem Mrázkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1044 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 
17.340,00 Kč(cena dle zásad) 

l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOG21 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Radkem Kavanem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1047 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 
16.340,00 Kč(cena dle zásad) 

m)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOG3W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Borisem Kamarádem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1375 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 
16.840,00 Kč(cena dle zásad) 

n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFW2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Karlem Prokšou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1892 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 
ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 13.840,00 Kč (cena dle zásad) 

o)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOG7C mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Karlem Hřivňákem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1899 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 
14.840,00 Kč(cena dle zásad) 
2028/59 RM 13
bod 2/59
p)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOG5M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Quidem Chodurou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1055 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 
16.340,00 Kč (cena dle zásad) 

q)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFV7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Raidou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1061 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 
ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 16.340,00 Kč
(cena dle zásad) 

r)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFXX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Lumírem Křístkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1888 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 13.840,00 Kč (cena dle zásad) 

s)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOG16 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Ferdinandem Gebauerem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1376 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 17.340,00 Kč (cena dle zásad) 

t)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOG4R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Ing. Jaroslavem Kaniou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1049 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 
16.340,00 Kč (cena dle zásad) 

u)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOG0B mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Karlem a Hanou Herrmanovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1889 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 13.840,00 Kč (cena dle zásad) 

v)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOG6H mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MUDr. Petrem a MUDr. Šárkou Černohorskými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1890- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy 
za kupní cenu 13.840,00 Kč (cena dle zásad) 

w)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFYS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MUDr. Stanislavem a MUDr. Martou Černohorskými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. St. 1063- zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy 
za kupní cenu 18.340,00 Kč (cena dle zásad) 
2028/59 RM 13
bod 2/59
x)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFZN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Danou Flašarovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1050 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 15.840,00 Kč (cena dle zásad) 

y)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFUC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Jaroslavou Francovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. St. 1060 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 ost. plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 17.340,00 Kč (cena dle zásad) 

z)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFQW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Kreuzmannem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/12          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 

aa)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFSM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Milanem Martínkem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/4          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


ab)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFRR mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vladimírem Smolkou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/15 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


ac)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFH5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Václavem a Stanislavou  Grossmannovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/42 – zastavěná plocha a nádvoří a pozemku pod garáží parc.č. 2722/32 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí 
za kupní cenu 20.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


ad)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFOI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Miroslavem a Máriou Hronovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží 
parc.č. 3113/162 – 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 bodech 1a) – 1ad)): 7-0-1

ae)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLYJ9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Bc. Rudolfem Harasimem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/126 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


af)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOEUJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Brunem a Evou Bobčákovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/10 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 

2028/59 RM 13
bod 2/59
ag)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOERY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jindřichem a Hanou Vykydalovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží 
parc.č. 3113/163 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí 
za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


ah)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOEQ3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Stanislavem a Věroslavou Návratovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2722/18 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


ai)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOE9G mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Liborem Šmejkalem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží 
parc.č. 2722/31 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí 
za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


aj)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOEDW mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jaroslavem Žůrkem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/63 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad) 


ak)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFMG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Karlem a Marií Kleinovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/334 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/940 ostatní plocha, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 
15.600,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


al)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFO6 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Tomášem a Mgr. Milenou Širokými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/336 – zastavěná plocha a prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/338 – zastavěná plocha nádvoří a částí pozemku parc.č. 2530/493 ostatní plocha označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/942 ostatní plocha a parc.č. 2530/944 ostatní plocha v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 28.700,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


am)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFLL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Mariou Makovy  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/330 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/936  ostatní plocha, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 
15.400,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


an)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFJV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Magdalenou Budinovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/333 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/939 ostatní plocha, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 
14.900,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
2028/59 RM 13
bod 2/59
ao)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFP1 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Pavlou Budinovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/332 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/938 ostatní plocha, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 
15.200,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


ap)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFKQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Vítězslavem a Ing. Danou Kiwovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/331 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/937 ostatní plocha, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 14.700,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


aq)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFNB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Petrem a Mgr. Věrou Víchovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 2530/493 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/943 ostatní plocha, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 
2.800,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


ar)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGQP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Martinem a Mgr. Vladimírou Pavlíkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/339 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/945 ostatní plocha, v k.ú. Opava - Předměstí 
za kupní cenu 14.500,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


as)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFI0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Miloslavem a Mgr. Karlou Havlicovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2530/329 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2530/493 ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2530/935 ostatní plocha, v k.ú. Opava – Předměstí
 za kupní cenu 14.900,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


at)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0RXS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Zdeňkem Škrabánkem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/26          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


au)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0S3R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Richardem Křesťanem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/31          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)



2028/59 RM 13
bod 2/59
av)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFBZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Radomírem Plankou  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2722/30          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


aw)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0S11 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Hanušem a Mgr. Šárkou Klotzmannovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2724/87  – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2724/88 
– zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2722/13  – zastavěná plocha 
a nádvoří, vše v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 30.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


ax)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOFEK mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem manžely Tomášem a Ing. Jindřiškou Rozehnalovými a paní Monetou Sinkovskou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/429          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


ay)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00C0S06 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Dagmar Seemannovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/24          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2  (cena dle zásad)


az)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00 BOEST mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Natašou Vysockou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 3113/164          
 – 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 bodech 1ae) – az)): 7-0-1

ba)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGXQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Milanem a Iris Janíkovými, manžely MUDr. Davidem a MUDr. Boženou Ježovými, MUDr. Boženou Ježovou, Mgr. Martinou Rigauxovou a PhDr. Danielou Opravilovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod domem parc.č. 2291/2          
 – zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava-Předměstí za kupní cenu 210.266,00 Kč  (cena dle zásad)


bb)
návrh smlouvy o nájmu a o budoucí kupní smlouvě a budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene PID MMOPP00BOH4K mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím 
a Ing. Michalem Štěpánkem jako nájemcem a budoucím kupujícím, jejímž předmětem je   část pozemku parc.č. 2575/1 – orná půda, v k.ú. Kylešovice



Hlasování (o bodech 1ba) – 1bb)): 7-0-1

bc)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGF8 mezi Kamilem Smolkou jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 30/1- orná půda, 
na nezapsaném geometrickém plánu označené jako parc.č. 30/3, k.ú. Kylešovice  za kupní cenu ve výši 52.000,00 Kč,  tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou)


2028/59 RM 13
bod 2/59
bd)
návrh dohody o vypořádání podílového spoluvlastnictví v souladu s ustanovením § 9 odst. 16 zákona č. 139/2002 Sb., o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně zákona č. 229/1991 Sb., 
o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, 
ve znění pozdějších předpisů na listě vlastnictví 3258, k.ú. Kateřinky u Opavy, v rámci komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kateřinky u Opavy a Palhanec



Hlasování (o bodech 1bc) – 1bd)): 7-0-0

          pro předložení zastupitelstvu města





2.
neschvaluje


a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 3107/4 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky
u Opavy

b)
záměr prodeje části  pozemku parc.č. 1544, k.ú. Skřipov, dle zákresu 
ve snímku katastrální mapy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodu 2a)-2b)): 7-0-1


2029/59 RM 13
bod 3/59
Návrh na přijetí darů pro potřebu Městského útulku pro psy


Rada města



schvaluje


a)
přijetí věcného daru pro potřebu Městského útulku pro  psy v celkové výši 99.936,00 Kč


b)
přijetí finančního  daru pro potřebu Městského útulku pro psy v celkové výši  7.627,00 Kč

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/53



v příjmech – odbor životního prostředí – přijetí finančního daru pro útulek pro psy




ze sbírky na přání pana Jindřicha Suchopára (převod z depozitního účtu SMO) 




(1014,2321,0130,0009209000000)
 + 5.600,00 Kč








z pokladničky v útulku pro psy




(1014,2321,0130,0009209000000)
+ 2.027,00 Kč 







ve výdajích – odbor životního prostředí – útulek pro psy




opravy a údržba




(1014,5171,0130,0002524000000)
+ 7.627,00 Kč

 Hlasování: 10-0-0
2030/59 RM 13
bod 4/59
Provoz školních družin při základních školách zřizovaných SMO v době hlavních prázdnin

Rada města



bere na vědomí



rozsah přerušení provozu školních družin při základních školách zřizovaných SMO v době hlavních prázdnin


Hlasování: 10-0-0


2031/59 RM 13
bod 5/59
Navýšení cílové kapacity ŠD při Základní škole T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace

Rada města



schvaluje



navýšení cílové kapacity školní družiny při  Základní škole T. G. Masaryka  Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace ze současného počtu 
185 žáků na 210 žáků  s účinností od 01.09.2013



Hlasování: 10-0-0



2032/59 RM 13
bod 6/59
Jmenování členů konkursní komise na pracovní místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace

Rada města



schvaluje



členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace, a to:
Předseda konkursní komise:
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., člen ZMO
 Členové konkursní komise:
Mgr. Miroslava Konečná, vedoucí odboru školství MMO
Bc. Danuše Dědicová, referentka oddělení správy škol OŠMC KÚ
Mgr. Jan Škrabal, ředitel Základní školy Opava, Englišova 82
RNDr. Libor Kubica, školní inspektor České školní inspekce
	Mgr. Kateřina Rossmanithová, pedagog Základní školy 
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13
	Mgr. Ivo Schvan, předseda školské rady při Základní škole 
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13
Členové konkursní komise s hlasem poradním:
Daniel Žídek, náměstek primátora
Mgr. Lenka Mikulová, členka ZMO



Hlasování: 9-0-1
2033/59 RM 13
bod 7/59
Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 4 (MMOPP00BDX5A) ke Zřizovací listině Základní školy 
Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace se sídlem Englišova 82, 
746 01 Opava


b)
dodatek č. 6 (MMOPP00BDX8V) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace se sídlem Havlíčkova 4/1750, 746 01 Opava 


c)
dodatek č. 5 (MMOPP00BDX3K) ke Zřizovací listině Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace se sídlem Otická 24, 746 01 Opava


Hlasování (o bodech a) – c)): 10-0-1

d)
dodatek č. 6 (MMOPP00BDX70) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, 17. listopadu – příspěvková organizace se sídlem 17. listopadu 6/994, 
746 06 Opava


Hlasování o bodu d): 8-0-3

e)
dodatek č. 6 (MMOPP00BDX65) ke Zřizovací listině Základní školy 
a Mateřské školy Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 4, 747 05 Opava 


Hlasování o bodu e): 8-0-3


pro předložení zastupitelstvu města


2034/59 RM 13
bod 8/59
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno

Rada města



schvaluje



návrh Obecně závazné vyhlášky č. x/2013, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 8-2-1










2035/59 RM 13
bod 9/59
Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o.

Rada města



doporučuje

a)
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. e) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodlo o zrušení společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o., IČ: 26793041 se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ 747 45 s likvidací


b)
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, navrhlo jmenování likvidátora společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o., IČ: 26793041 Ing. Radima Kepáka, Poděbradova 909/41, 70200 Ostrava – Moravská Ostrava 



Hlasování: 10-0-1


2036/59 RM 13
bod 10/59
Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 29. 4. 2013

Rada města



bere na vědomí



upravený  program 17. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 29. 4. 2013


Hlasování: 11-0-0


2037/59 RM 13
bod 11/59
Financování projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013 - 2014“

Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013 - 2014“ v rámci kontinuální výzvy č. 2.2 - 17 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013


b)
zajištění financování projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013 - 2014“ v investiční fázi pro rok 2013 a 2014 ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy č. 2.2 - 17 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013

	
c)
zajištění financování projektu „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013 - 2014“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti projektu ve výši 
dle žádosti o dotaci předkládané v rámci kontinuální výzvy č.2.2 - 17 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko 2007-2013


Hlasování: 11-0-0

2038/59 RM 13
bod 12/59
Prominutí poplatků

Rada města


1.
nepřijala usnesení 


k revokaci usnesení č. 1868/54 RM 13 ze dne 21.1.2013 ( RMO neschvaluje prominutí poplatků z prodlení a nákladů řízení p. Stanislavu Janošíkovi trvale bytem Sádek, které jsou mu účtovány za dluh na nájemném a službách za byt č.5 na adrese Kolářská 20 v Opavě a byt č. 2 na adrese Dolní náměstí 10 pro předložení zastupitelstvu města)



Hlasování: RMO nepřijala usnesení 

2.
schvaluje 



prominutí poplatků z prodlení ve výši  50.764,00 Kč  a nákladů řízení ve výši 3.840,00 Kč paní Markétě Kapusňákové trvale bytem Opava, které jsou jí účtovány za dluh na nájemném a službách za byt č.10 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 11-0-0




2039/59 RM 13
bod 13/59
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné obytné místnosti č.6 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení 
na adrese Jateční 7 v Opavě žadateli p. Alexandru Virágovi trvale bytem Opava


b)
přidělení volného bytu č.20 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě 7 v Opavě žadateli p. Vladimíru Weyrichovi trvale bytem Opava


c)
přidělení volné ubytovací jednotky č.8 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě žadatelce p. Kateřině Lehnertové trvale bytem Opava



Hlasování: 10-0-0









2040/59 RM 13
bod 14/59
Informace o kolektivní smlouvě

Rada města



bere na vědomí



předložené informace k probíhajícímu vyjednávání o kolektivní smlouvě 
pro rok 2013 se Základní odborovou organizací Městské policie Opava


Hlasování: 9-0-1



2041/59 RM 13
bod 15/59
Výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace k veřejné zakázce „Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku Statutárního města Opava metodou EPC“


Rada města


1.
schvaluje



výzvu k podání nabídky a zadávací dokumentaci k veřejné zakázce zadávané v jednacím řízení s uveřejněním dle § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, označeném „realizace energetických úspor na vybraných objektech Statutárního města Opava metodou EPC“ a jejich poskytnutí uchazečům, kteří podali žádost 
o účast ve veřejné zakázce a splnili kvalifikační předpoklady

2.
jmenuje



v souladu  s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komise
a)   komisi pro otevírání obálek s žádostí o účast    
b)   komisi pro posouzení kvalifikace
c)   komisi pro otevírání obálek s nabídkami
d)   komisi pro hodnocení nabídek
e)   komisi pro jednací řízení s uchazeči



Složení komisí:
1.   Ing. Vladimír Baginský
2.   Mgr. Dalibor Halátek
3.   Daniel Žídek
4.   Ing. Jiří Elbl
5.   Mgr. Marcela Flanderková





náhradníky členů komisí
1.   Ing. Boris Guziur
2.   Mgr. Zdeněk Frélich
3.   Jitka Měchová
4.   Ing. Ladislava Halfarová
5.   Mgr. Pavel Hrbáč





Hlasování: 10-0-1





2042/59 RM 13
bod 16/59
Dražba nemovitostí Milostovice – podmínky dražby

Rada města



schvaluje


a)
pro předložení zastupitelstvu města, návrh podmínek smlouvy o provedení veřejné dobrovolné dražby na prodej nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy – budovy a pozemku v obci Opava, části obce Milostovice - budova č.p. 15 způsob využití objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 31/1 a pozemku parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 617 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 122 pro k.ú. Milostovice, obec Opava, okres Opava, adresa Lihovarská č. or. 20, 746 00 Opava, jak následuje:

	Dražebník: JUDr. Marcela Šebrlová – RK REALIKA, Dolní náměstí 25, 746 01 Opava, IČ: 47635835

	Nejnižší podání:     900.000,-Kč
	Dražební jistota :    200.000,-Kč

Minimální příhoz:      20.000,- Kč
	Oprávnění snížit nejnižší podání : Ne

	Odměna dražebníka: 6,00 % z ceny dosažené vydražením, přičemž v odměně jsou zahrnuty veškeré náklady dražby, včetně nákladů případné opakované dražby, včetně DPH 






b)
pro předložení zastupitelstvu města, návrh usnesení - Rada Statutárního města Opavy je oprávněna pro případ konání opakované veřejné dobrovolné dražby, z důvodu nevydražení předmětu dražby - budovy a pozemku v obci Opava, části obce Milostovice - budova č.p. 15 způsob využití objekt k bydlení na pozemku parc.č. st. 31/1 a pozemku parc.č. st. 31/1 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 617 m2, vše zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava na LV č. 122 pro k.ú. Milostovice, obec Opava, okres Opava, adresa Lihovarská č. or. 20, 746 00 Opava - rozhodnout o snížení nejnižšího podání do výše maximálně o 20 % z částky nejnižšího podání 900.000,00 Kč, 






Hlasování: 11-0-0



2043/59 RM 13
bod 17/59
Smlouva o roznášce informačních/propagačních materiálů

Rada města


1.
schvaluje



smlouvu, (PID MMOPP00BOY1O), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou poštou, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, zastoupenou Ing. Hanou Janovskou, ředitelkou regionu Severní Morava 

2043/59 RM 13
bod 17/59
2. 
pověřuje 


Mgr. Bc. Silvii Vltavskou, tajemnici redakční rady Hlásky a Mgr. Ondřeje Skácela, pracovníka vztahů k veřejnosti, k podpisům Zakázkového listu podaných informačních/propagačních materiálů dle přílohy č. 1 smlouvy 


Hlasování: 11-0-0



2044/59 RM 13
bod 18/59
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013 

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/54



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Hozovo nábřeží 




(poplatek)




(2219,6121,00000000,0220,0007671000000)
+ 2.881,20 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 2.881,20 Kč







ab)
Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická 




(následná údržba)




(3745,5171,00000020,0220,0007689000000)
- 103.127,15 Kč







ac)
Vnitroblok ul. Černá – Hálkova - Ratibořská




(následná údržba)




(3745,5171,00000020,0220,0007688000000)
- 170.314,98 Kč







ve výdajích – Technické služby Opava s.r.o.




Vnitroblok ul. Vrchní - Rolnická 




(následná údržba)




(3745,5171,00000020,0790,0007689000000)
+ 103.127,15 Kč








Vnitroblok ul. Černá – Hálkova - Ratibořská




(následná údržba)




(3745,5171,00000020,0790,0007688000000)
+ 170.314,98 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/55



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 30.000,00 Kč
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ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení veřejných zakázek




Tyršův stadion tělocvična – úhrady sankcí jiným rozpočtům




(3412,5363,00000000,0194,0007895000000)
+ 30.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2013/56



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000133,0020,0000000000039)
+ 73.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




Středisko volného času




účelový příspěvek na zabezpečení  okresních a krajských kol soutěží pro rok 2013 




(3421,5336,00000133,0030,0001002000039)
+ 73.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2013/57



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00013011,0020,0000000000000)
+ 2.946.017,00 Kč






ve výdajích – odbor sociálních věcí




sociálně právní ochrana dětí I/II




knihy, učební pomůcky a tisk




(6171,5136,00013011,0040,0002556000000)
+ 15.000,00 Kč



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








nákup materiálu




(6171,5139,00013011,0040,0002556000000)
+ 40.000,00 Kč



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








pohonné hmoty a maziva




(6171,5156,00013011,0040,0002556000000)
+ 80.000,00 Kč



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








služby telekomunikací a radiokomunikací




(6171,5162,00013011,0040,0002556000000)
+ 100.000,00 Kč



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








služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00013011,0040,0002556000000)
+ 70.000,00 Kč



(6171,5167,00000000,0040,0002556000000)
- 70.000,00 Kč
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nákup ostatních služeb




(6171,5169,00013011,0040,0002556000000)
+ 5.000.00 Kč



(6171,5169,00000000,0040,0002556000000)
- 5.000.00 Kč








cestovné




(6171,5173,00013011,0040,0002556000000)
+ 60.000,00 Kč



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







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




sociálně právní ochrana dětí I/II




platy zaměstnanců v prac. poměru




(6171,5011,00013011,0192,0001096000000)
+ 1.918.670,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00013011,0192,0001096000000)
+ 479.667,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00013011,0192,0001096000000)
+ 172.680,00 Kč








náhrady mezd v době nemoci




(6171,5424,00013011,0192,0001096000000)
+ 5.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 370.000,00






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/58



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení




JSDH - dopravní prostředky




(5512,6123,00000000,0193,0002530000000)
- 51.000,00 Kč








JSDH – drobný materiál




(5512,5139,00000000,0193,0002530000000)
+ 12.000,00 Kč



JSDH – nákup služeb 




(5512,5169,00000000,0193,0002530000000)
+ 38.000,00 Kč



JSDH – opravy a udržování




(5512,5171,00000000,0193,0002530000000)
+ 1.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/59



ve výdajích – Kancelář primátora




Aktivity projektu Destinační management - služby




(2143,5169,00000000,0120,0002480000000)
	 31.800,00 Kč








ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




Destinační management - ostatní osobní výdaje

2044/59 RM 13
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(2143,5021,00000000,0192,0002480000000)
+ 23.731,00 Kč



Destinační management – soc. poj.




(2143,5031,00000000,0192,0002480000000)
+ 5.933,00 Kč



Destinační management – zdr. poj.




(2143,5032,00000000,0192,0002480000000)
+ 2.136,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2013/60



ve výdajích – odbor Rozvoje města a strategického plánu




„Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO“




rezerva




(3636,5901,00000000,0140,0002488000000)
	 550.530,00 Kč




DDHM




(3636,5137,00000000,0140,0002488000000)
+ 22.000,00 Kč



drobný materiál




(3636,5139,00000000,0140,0002488000000)
+ 310.000,00 Kč



Pohoštění




(3636,5175,00000000,0140,0002488000000)
+ 50.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




„Aktualizace strategického  plánu a řízení rizik SMO“




ostatní osobní výdaje




(3636,5021,00000000,0192,0002488000000)
+ 79.500,00 Kč



platy zaměstnanců




(3636,5011,00000000,0192,0002488000000)
+ 66.440,00 Kč



soc. poj.




(3636,5031,00000000,0192,0002488000000)
+ 16.610,00 Kč



zdrav. poj.




(3636,5032,00000000,0192,0002488000000)
+ 5.980,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2013/61



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,54515835,0020,0007760000000)
+ 1.295.722,62 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů – SFŽP




(0000,4213,54190877,0020,0007760000000)
+ 76.218,97 Kč



jedná se o příjem dotací na akci ZŠ Šrámkova – revitalizace, realizovanou v r. 2011, finančně krytou úvěrovým rámcem








ve financování




splátka úvěrového rámce




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 1.371.941,59 Kč




Hlasování (o bodech 1a) – 1h)): 11-0-0
2044/59 RM 13
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i)

Rozpočtové opatření č. 2013/62



ve výdajích –  odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




pokuta - Státní energetická inspekce




(2115,5363,00000000,0051,0000000000000)
+ 11.000,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
- 11.000,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2013/63



ve výdajích –  odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




vodné-veřejná zeleň




(3745,5151,00000000,0051,0000000000000)
- 127.000,00 Kč








vodné-sportovní zařízení v majetku města TSO




3412,5151,000000000,0790,0000000000000)
+ 127.000,00 Kč


Hlasování (o bodech 1i-1j)): 10-0-1


2.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor informatiky




Digitalizace – Výzva 09




(6171,5901,00000120,0170,0002487000000)
 -12.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku 




Výkupy pozemků (Zlatníky, Pusté Jakartice) a budov




(3639,6130,00000120,0052,0000000000000)
+ 1.270.000,00 Kč



(3639,6121,00000120,0051,0000000000000)
+ 2.030.000,00 Kč








Energetická opatření dle zákona 406/2000 Sb., o hospodaření energií




(2115,6121,00000120,0050,0000000000000)
+ 2.400.000,00 Kč



(2115,5169,00000120,0050,0000000000000)
+ 1.100.000,00 Kč








Technické služby – zimní údržba komunikací




(2212,5169,00000120,0790,0002535000000)
+ 2.550.000,00 Kč



(2212,5171,00000120,0790,0002535000000)
+ 450.000,00 Kč  







ve výdajích – odbor investic




Cyklostezka Vrchní




(2219,6121,00000120,0220,0007698000000)
+ 2.200.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 11-0-0

2044/59 RM 13
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3.
schvaluje


  
Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace sportovní (výtěžek z hazardu)




(6409,5901,00000060,0020,0000390000000)
	 6.000.000,00 Kč








ve výdajích - Technické služby Opava, s.r.o.




oprava sprch v městských lázních




(3412,5171,00000060,0790,0001102000000)
+ 775.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Mařádkova – invest. přísp. na úpravy v hale




(3113,6351,00000060,0030,0001002000020)
+ 1.600.000,00 Kč








ZŠ Mařádkova – neinvest. přísp. na opravy v hale




(3113,5331,00000060,0030,0001002000020)
+ 465.000,00 Kč








ZŠ Otická – neinv. přísp. na opravy podlahy v tělocvičně




(3113,5331,00000060,0030,0001002000022)
+ 1.380.000,00 Kč








ZŠ Englišova – neinv. přísp. na opravu umělého povrchu školní atletické dráhy




(3313,5331,00000060,0030,0001002000019)
+ 1.100.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




JUNÁK – svaz skautů a skautek Opava – příspěvek na opravu střechy loděnice - ul. Heritesova




(3421,5222,000000060,0020,0000407000000)
+ 90.000,00 Kč








TJ Sokol Opava – oprava tartanové dráhy na Tyršově stadiónu




(3419,5222,00000060,0020,0000354000000)
+ 200.000,00 Kč








Unit Bikes Opava – výstavba Dirtpark ul. Na Hliníku




(3419,5222,00000060,0020,00003800000000) 
+ 9.000,00 Kč



(3419,6322,00000060,0020,00003800000000)
+ 131.000,00 Kč








…      - Fitness Park




(xxxx,xxxx,00000060,xxxx,xxxxxxxxxxxxxx)
+ 250.000,00 Kč







pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-1

2045/59 RM 13
bod 19/59
Vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty dle smlouvy o závazku veřejné služby městské autobusové a trolejbusové dopravy za rok 2012

Rada města


1.
bere na vědomí



Informaci, že na základě vyúčtování skutečně prokazatelné ztráty Městského dopravního podniku Opava a.s. za rok 2012, je závazek Statutárního města Opavy vyplývající ze Smlouvy o závazku veřejné služby v městské autobusové a trolejbusové dopravě uzavřené na rok 2012, nižší o 1.756.382,00 Kč


2.
schvaluje


  
Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní přijaté vratky transferů




(2221,2229,00000000,0020,0000000000079)
 + 1.756.382,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 1.756.382,00 Kč







pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-2



2046/59 RM 13
bod 20/59
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 


a)
finanční dotaci Okresnímu fotbalovému svazu Opava se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava – Vávrovice, IČ 22880488, na náklady související s pořádáním 12. ročníku charitativní akce „Pomozte dětem“, 
ve výši 30.000,00 Kč (účelově na náklady související s organizací charitativní akce)  


Hlasování: 10-0-1


b)
finanční dotaci sdružení TTV Sport Group se sídlem tř.Kosmonautů 19, 772 00 Olomouc, IČ 22875638, na náklady související s pořádáním Závodu míru, ve výši  15.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-2-2










2047/59 RM 13
bod 21/59
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 
na území města Opavy“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


b)
dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky 
a k prokázání kvalifikace:
1. 	ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 314/19, 603 00 Brno; 
IČ: 	63486466
2. 	SINDLAR Group s.r.o., Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové; 
IČ: 25967754
3.	EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno – Černá Pole; 
IČ: 64608531
4. 	AgPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc – Hodolany;
IČ: 28597044
5.	Pöyry Environment a.s., Botanická 834/56, 602 00 Brno - město; 
IČ: 46347526


2. 
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1.  Ing. arch. Zdeněk Bendík
2.  Mgr. Pavel Hrbáč
3.  Mgr. Marcela Flanderková


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1.  Ing. Marie Vavrečková
2.  paní Hana Fraňková
3.  Mgr. Réka Struhár


c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. arch. Zdeněk Bendík
2.  Ing. Marie Vavrečková
3.  Ing. et Ing. Filip Šálek
4.  Ing. Barbora Štenclová
5.  paní Jitka Měchová
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d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Jiří Polčík
2.  Ing. Táňa Lednická
3.  Mgr. Petr Birklen
4.  Mgr. Bc. Ondřej Kubesa
5.  MUDr. Pavel V￡gnerPavel Vágner



Hlasování: 11-0-0


2048/59 RM 13
bod 22/59
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dům umění, Opava  interiér restaurace – atypický nábytek“- výsledné pořadí

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dům umění, Opava  interiér restaurace – atypický nábytek“- výsledné pořadí“


Hlasování: 8-0-3



2049/59 RM 13
bod 23/59
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8A4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. 
se sídlem Baarova 15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320 zastoupenou společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 2344/6 a 2373/7 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "LTE2M_T_OPHAS 11010-045140“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
2049/59 RM 13
bod 23/59
b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8FF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava  a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 45193665 jednající 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem pro umístění podzemního vedení kanalizace do pozemků parc.č. 45/1, 45/2, 45/4, 46, 2924/5, 2955, 3055/13 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Mařádkova – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP86O) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, 
IČ 25371517 jednající Luďkem Kellnerem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č. 899, 901 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Příp. kNN, Opava-Jaktař, parc.č. 901, stavebník Švrček“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8GA) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646 jednající 
Ing. Jiřím Rýžem, 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 v pozemku parc.č. 2903 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Ovocná, Dundáčková, přípojka kNN pro parc.č. 1014/2“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

 e)
smlouvu o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni, (MMOPP00BP899) mezi Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací se sídlem Úprkova 1, 702 23 Ostrava, IČ 00095711 zastoupenou Ing. Tomášem Böhmem, ředitelem příspěvkové organizace a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava zastoupenou RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem zastoupenou Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku  a Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku 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 plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 752/18, 3033/6, 2702/144, 2702/236, 2709/2, 2709/4, 3033/7 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Rekonstrukce silnice III/464 ul. Jánská a Bílovecká v Opavě“ stavební objekty „SO 501 – přeložka STL plynovodu“ a „SO 502 – přeložka NTL plynovodu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH
2049/59 RM 13
bod 23/59
f)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00C0TUT) 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 Veronikou Lukešovou a Markem Lukešem oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 2312/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu: "Plynovodní přípojka pro rodinný dům na pozemku parc.č. 388/75, 766, 388/42 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

g)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00BFBXY) mezi Moravskoslezskými cukrovary, a.s. se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jeviškou, IČ 46900764, zastoupenými Ing. Stanislavem Tobolou, předsedou 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 stavby cyklistické stezky na pozemcích parc.č. 364/1, 365/1 a 366/1 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: "Cyklistická stezka č. 55 Krnov-Úvalno -Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 36.400,00 Kč + DPH



Hlasování (o bodech a) – g)): 9-0-0

h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BLQTF) mezi společností HOUM s.r.o. se sídlem Nákladní 895/41, 746 01 Opava, IČ 48399698, jednající Ing. Vítězslavem Střílkou, 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 lávky na severovýchodní venkovní zdi budovy č.p. 895, části obce Předměstí na pozemku parc.č. 1446 v katastrálním území Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Černá – vetknutá lávka“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 
200.000,00 Kč


Hlasování o bodu h): 8-0-2




















2050/59 RM 13
bod 24/59
Smlouva o zabezpečení přeložek a úprav majetku města  - „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 1516/44 RM 12 ze dne 20. 8. 2012 (Rada města schválila uzavření  smlouvy  o  zabezpečení  výstavby stavebních objektů  a  přeložkv  rámci stavby „   Silnice I/11 Opava,   Severní obchvat   –  východní část“a o vypořádání majetkových vztahů s tím souvisejících (MMOPP00C4P21) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací  se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, zastoupenou společností INKOS–Ostrava, a.s. 
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 70152 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Petrem Štíhelem, předsedou představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města týkající se přeložek stavebních objektů provedených v rámci realizace stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ C 106.1 Přeložka silnice III/01129 – část A, C 106.3 Příjezd k jezdeckému areálu, C 110.1 Úprava silnice Mostní, C 111 Pěší komunikace, C 121 Cyklistická stezka, C 303 Silniční kanalizace přeložky silnice III/01129, C 451 VO okružní křižovatky na ulici Hlučínská, C 452 VO prodloužené ulice Mostní a přeložky silnice, C 471 SSZ křižovatky Rolnická – Mostní)


2.
schvaluje


smlouvu o zabezpečení přeložek a úprav majetku města, který bude dotčen v rámci stavby „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – východní část“ a 
o vypořádání majetkových vztahů s tím souvisejících (MMOPP00C4P21_upr) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvkovou organizací  se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390, zastoupenou společností INKOS–Ostrava, a.s. 
se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 70152 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Petrem Štíhelem, předsedou představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města týkající se přeložek stavebních objektů provedených v rámci realizace stavby „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ C 106.1 Přeložka silnice III/01129 – část A, C 106.3 Příjezd k jezdeckému areálu, C 110.1 Úprava silnice Mostní, C 303 Silniční kanalizace přeložky silnice III/01129


Hlasování: 11-0-0












2051/59 RM 13
bod 25/59
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních 
a souvisejících služeb na rok 2013

Rada města



neschvaluje


a)
finanční dotaci organizaci občanskému sdružení FOKUS - Opava, 
se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 230.000,00 Kč


b)
finanční dotaci o.p.s. MANEMI se sídlem Opavice 37, 793 95 Město Albrechtice, IČ 28617096, zastoupenou PhDr. Beátou Bakošovou, ředitelkou, ve výši 98.577,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města

Hlasování: 9-0-1



2052/59 RM 13
bod 26/59
Program iniciace projektů na rok 2013

Rada města



schvaluje



podmínky a výzvu Programu iniciace projektů v rámci komunitního plánování v Opavě na rok 2013



Hlasování: 10-0-0



2053/59 RM 13
bod 27/59
Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013

Rada města



bere na vědomí



Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb statutárního města Opavy na období 2011-2013 za rok 2012 pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 11-0-0








2054/59 RM 13
bod 28/59
Odměny ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města



schvaluje


a)
odměnu řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669, za období od 01.04.2012 do 31.12.2012, ve výši dle předloženého návrhu


b)
mimořádnou odměnu řediteli příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669, za období od 1.4.2012 do 31.12.2012, za zajištění realizace dotací a grantů pro rozvoj činnosti organizace, ve výši dle předloženého návrhu



Hlasování: 9-0-2



2055/59 RM 13
bod 29/59
Kupní smlouvy – Zlatníky, Malé Hoštice

Rada města



schvaluje


a)
návrh na uzavření kupní smlouvy MMOPP00C4IEQ mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města jako kupujícím a TEMPO, obchodním družstvem 
se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 38 Opava jako prodávajícím, 
IČ 00032417, zastoupeným Mgr. Davidem Aichmaierem, předsedou představenstva a   Ing. Jaromírou Holubovou, I. místopředsedou představenstva, pro předložení zastupitelstvu města  


b)
návrh na uzavření kupní smlouvy MMOPP00C4IDV mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města jako kupujícím a Ing. Romanem Poštulkou, bytem Palackého 2645/10, 746 01 Opava jako prodávajícím, pro předložení zastupitelstvu města  



Hlasování: 10-0-1













2056/59 RM 13
bod 30/59
Snížení kupní ceny - U Opavice 19, Opava

Rada města



neschvaluje



snížení kupní ceny budovy č.p. 2051, stavba občanského vybavení 
na pozemku parc.č. 1958/4, pozemku parc.č. 1958/4, zastavěná plocha             a nádvoří, pozemku parc.č. 1958/5, ostatní plocha a pozemku              parc.č. 1958/9, zahrada, to vše ležící v části obce Předměstí, zapsané 
na  LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí, na adrese 
U Opavice 19, Opava pro uzavření Kupní smlouvy 



Hlasování: 10-0-1


2057/59 RM 13
bod 31/59
Dodatky k pojistným smlouvám

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 2 (MMOPP00AKALH) k pojistné smlouvě č. 706-57747-18 
o pojištění majetku podnikatelů (MMOPP00BYOCH) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 
113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu


b)
dodatek č. 2 (MMOPP00AKAMC) k pojistné smlouvě č. 706-57593-15 
o pojištění elektronických zařízení (MMOPP00BYO9W) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 
113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu 


Hlasování: 9-0-2


2058/59 RM 13
bod 32/59
Revokace usnesení, Smlouva o zániku věcného břemene

Rada města


1.
schvaluje  


a)
revokaci usnesení RMO č. 1785/52 RM 12 odst. 1, písm r) ze dne 3.12.2012 ( RMO schvaluje smlouvu o zániku věcného břemene a zřízení věcného břemene PID MMOPP00AK8IA mezi ACCOMPLI s.r.o. se sídlem Náměstí republiky  369/11, 746 01 Opava jako vlastníkem oprávněného pozemku, Statutárním městem Opava jako vlastníkem povinných pozemků 1 a BREDOU & WEINSTEIN a.s., se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 
Praha 5 – Smíchov jako vlastníkem povinných pozemků 2

2058/59 RM 13
bod 32/59
b)
smlouvu o zániku věcného břemene a zřízení věcného břemene PID MMOPP00BOGZG mezi MARSILIUS DEVELOPMENT s.r.o. se sídlem Sokolská třída 1331/31, 702 00 Ostrava jako vlastníkem oprávněného pozemku, Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,   746 26 Opava jako vlastníkem povinných pozemků 1 a BREDOU & WEINSTEIN a.s., se sídlem Rozkošného 1058/3, 150 00 Praha 5 – Smíchov jako vlastníkem povinných pozemků 2



Hlasování: 9-0-2


2059/59 RM 13
bod 33/59
Zpráva o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Opavy v roce 2012 (PČR Opava)

Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2012 (HZS MSK, ÚO Opava)


Rada města



bere na vědomí


a)
Zprávu o situaci v oblasti vnitřní bezpečnosti a veřejného pořádku na území města Opavy v roce 2012 (PČR Opava)

b)
Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2012 (HZS MSK, ÚO Opava)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-1



2060/59 RM 13
bod 35/59
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 18.03.2013 
do 02.04.2013


Hlasování: 11-0-0



2061/59 RM 13
bod 36/59
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 10-0-1



2062/59 RM 13
bod 40/59
Zásady programu dotace TJ/SK

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Zásady programu dotace TJ/SK“ 



Hlasování: 7-0-4 


2063/59 RM 13
bod 41/59
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje



umístění datových kabelů HDPE v trasách veřejného osvětlení na pozemcích parc.č. 2031/1, 2026/2, 2940/1, 2040, 2942, 2042 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci investiční akce „Opava – městské sady“ a na pozemcích parc.č. 2709/2, 2702/144, 2702/1, 2702/61, 2702/294, 2702/480, 2702/2, 2663/2, 2663/103 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci investiční akce „Rekonstrukce ul. Boženy Němcové“    


Hlasování: 11-0-0



2064/59 RM 13
bod 42/59
Městská policie Opava – informace o rezignaci

Rada města



bere na vědomí


rezignaci náměstka primátora pana Daniela Žídka na funkci člena zastupitelstva města pověřeného řízením Městské policie Opava v souladu s usnesením č. 36/02 ZM 10 ze dne 13.12.2010, a to ke dni 03.04.2013 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-1









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

