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Majetkové záležitosti 

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/193-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Pavlu Klimšovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1718/10)


b)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/198-zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2 k.ú. Opava-Předměstí Mgr. Ing. Regině Grygarové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)
 

c)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/171-zast.pl. a nádvoří o výměře 16 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Josefu Kufovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


d)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/53-zast.pl. a nádvoří o výměře 15 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Jaromíru Košťálkovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


e)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/261-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Petru Štěpanovskému na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


f)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/49-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Vladimíru Pospíšilovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


g)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/171-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Radimu Postřimovskému na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1780/10)


h)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/102-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Pavlu Kubínovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1718/10)


i)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/114-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Janě Štosové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


j)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/212-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Anně Vehovské na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


k)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/223-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Jiřímu Faksovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


l)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/31-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Rostislavu Kuželovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


m)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/97-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Petru Fellbaumovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


n)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/56-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Milanu Skuplíkovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


o)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/9-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Ing. Karlu a Ing Martině Boženkovým na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


p)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/76-zast.pl. a nádvoří o výměře 23 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Zdeňku Vrabelovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)
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q)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 178/25-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jaroslavu a Daniele Ivancovým na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1780/10)


r)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 178/19-zast.pl. a nádvoří o výměře 25 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Evě Škubníkové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1780/10)


s)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/31-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Marcele Černé na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


t)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2327/38-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Miroslavě Beinhauerové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1780/10)


u)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 901/6-zast.pl. a nádvoří o výměře 24 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Petru Černohorskému na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1780/10)


v)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1856/10-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Andreasu Andronikidisovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1780/10)


w)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 112/35-zast.pl. a nádvoří o výměře 18 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Renatě Najsrové a Ing. Alžbětě Zavadilové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1718/10)


x)
nájem pozemku pod garáží parc.č. st. 1687-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Kateřinky u Opavy panu Tomáši Honajzrovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1780/10)


y)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/411-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Mgr. Janu a Mgr. Evě Valouškovým na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


z)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 1007/5-zast.pl. a nádvoří o výměře 22 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Ludmile Levákové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


aa)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/336-zast.pl. a nádvoří o výměře 23 m2 k.ú. Opava-Předměstí Mgr. Tomáši Širokému na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


ab)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2373/428-zast.pl. a nádvoří o výměře 19 m2 k.ú. Opava-Předměstí Ing. Gabriele Křempkové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


ac)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2627/76-zast.pl. a nádvoří o výměře 20 m2 k.ú. Opava-Předměstí panu Vladimíru Holušovi na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


ad)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/158-zast.pl. a nádvoří o výměře 27 m2 k.ú. Opava-Předměstí paní Anně Kupčíkové na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


ae)
nájem pozemku pod garáží parc.č. 3113/163-zast.pl. a nádvoří o výměře 21 m2 k.ú. Opava-Předměstí manželům Jindřichu a Haně Vykydalovým na dobu neurčitou za 35,- Kč/m2/rok (zveřejněno č. 1873/10)


af)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/74-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

ag)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/77-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

ah)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2154/17-zast.pl. a nádvoří a parc.č. 2154/16-zahrada k.ú. Opava-Předměstí (Krnovská 74)
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2. 
 schvaluje

 a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2722/12-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí 

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 511/3-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/23-zast.pl. a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. -1702-zast.pl. a nádvoří k.ú. Kateřinky u Opavy
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Konkursní řízení na místa ředitelů PO ZŠ Opava, Mařádkova 15 a ZŠ Opava, Vrchní 19


Rada města


1.
schvaluje


a)
vyhlášení a realizaci konkursního řízení na pracovní místa ředitelů
	Základní školy Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace

Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace
ve smyslu vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí

b)
nominaci člena konkursní komise určeného zřizovatelem ve smyslu § 2 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení 
a konkursních komisí, a to:
	Mgr. Jaroslava Horáka, do funkce předsedy konkursní komise jmenovaného za zřizovatele pro ZŠ Opava, Mařádkova 15

Doc. PHDr. Jiřího Knapíka, Ph.D.,  do funkce předsedy konkursní komise jmenovaného za zřizovatele pro ZŠ Opava, Vrchní 19
Mgr. Miroslavu Konečnou, vedoucí odboru školství MMO, pro obě konkursní řízení

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


d)
nominaci odborníka s hlasem poradním v oblasti samosprávných činností ve smyslu § 2 odst. 5 výše citované vyhlášky, a to:
	pana Daniela Žídka, náměstka primátora, pro obě konkursní řízení
	Ing. Mgr. Gabrielu Mathiasovou, členku RMO, pro obě konkursní řízení



2.
stanovuje


požadavky vyhlašovaného konkursního řízení pro veřejné oznámení dle předloženého návrhu 


3.
pověřuje


funkcí tajemníka konkursní komise Ing. Andreu Štenclovou, referenta OŠ  pro obě konkursní řízení
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4.
bere na vědomí


harmonogram úkolů spojených s výše jmenovanými konkursy 


108/06 RM 11

Zřízení Základní školy Nový svět, Opava, PO

Rada města



souhlasí



s odložením zřízení Základní školy Nový svět, Opava, příspěvková organizace s účinností od 1. 9. 2012 pro předložení zastupitelstvu města
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Souhlas RMO s přijetím daru

Rada města



souhlasí



s přijetím finančního daru ve výši 178.498 Kč pro MŠ Opava, 17. listopadu, odloučené pracoviště MŠ Opava, Jateční
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Dohoda o skončení výpůjčky mezi SMO a SVČ

Rada města



schvaluje


a)
dohodu o skončení výpůjčky ze dne 30. 8. 2006 a ze dne 18. 9. 2009 
(MMOPP008V3VF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Střediskem volného času, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Jaselská 227/4, 746 01 Opava, IČ 00849782, zastoupeným Jaroslavou Polákovou, ředitelkou organizace, ke dni 31. 1. 2011


b)
převod nemovitostí k hospodaření příspěvkové organizaci Středisko volného času, Opava, Jaselská 227/4, Opava, IĆ 72071397, a to: 
	voj. objekt těžkého opevnění (bunkr) bez čp/če, na pozemku parc.č. 2729, v k.ú. Kateřinky u Opavy

pozemek parc. č. 2729 zastavěná plocha, v k.ú. Kateřinky u Opavy
pozemek parc. č. 2298/2 ostatní plochy, v k.ú. Kateřinky u Opavy, pro předložení zastupitelstvu města 
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Schválení zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska


Rada města



doporučuje


a)
zastupitelstvu města revokovat usnesení č. 511/20 ZM 01 bodu b), kterým byl Ing. arch. Pavel Mališ schválen jako zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska


b)
zastupitelstvu města schválit Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora, jako zástupce města ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska pro volebním období 2010 - 2014
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Výpůjčka prostor Slezského divadla v roce 2011

Rada města



odročuje 



projednání bodu „Výpůjčka prostor Slezského divadla v roce 2011“
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Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2011

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2011/2



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Přeložka silnice II/443 – obchvat Otic - PD




(RM 2869/83 RM 10  z 17/8)




(2212,5169,00000000,0220,0007676000000)
 +  959.064,- Kč







ab)
Přeložka silnice II/461 – jižní obchvat - BOZP - PD




(RM 2904/56 MRM 10  z 31/8)




(2212,6121,00000000,0220,0007921000000)
 +   35.640,- Kč







ac)
Kulturní dům Na Rybníčku AD - PD




(RM 2925/84 RM 10  z 14/9)




(3429,6121,00000000,0220,0007697000000)
 +  348.000,- Kč








investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 - 1.342.704,- Kč
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ad)
Malé Hoštice – splašková kanalizace




(RM 2873/83 RM 10  z 17/8)




(2321,6121,00000000,0220,0007766000000)
 +  1.204.180,- Kč








investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 - 1.204.180,- Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2011/3




statní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00013235,0020,0000000000000)
+ 231.000.000,- Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




příspěvek na péči




(4195,5410,00013235,0040,0001014000000)
+ 231.000.000,- Kč











c)
Rozpočtové opatření č. 2011/4



ve výdajích – odbor školství




Projekt „Otvíráme bránu jazyků“




rezerva




(3113,5901,00000020,0030,0002442000000)
 - 949.980,- Kč








Zájezd do Velké Británie




nákup ostatních služeb




(3113,5169,00000020,0030,0002442000000)
+ 949.980,- Kč









d)
Rozpočtové opatření č. 2011/5



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




přijaté transfery ze SR – dávky pro těžce zdrav. postižené, dávky pomoci v hmot. nouzi, ost. dávky




(0000,4116,00013306,0020,0000000000000)
+ 68.000.000,- Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




hmotná nouze – příspěvek na živobytí




(4171,5410,00013306,0040,0001024000000)
+ 30.000.000,- Kč








hmotná nouze – doplatek na bydlení




(4172,5410,00013306,0040,0001024000000)
 + 5.000.000,- Kč








hmotná nouze – mimořádná okamžitá pomoc




(4173,5410,00013306,0040,0001024000000)
+ 390.000,- Kč
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hmotná nouze – dávky soc. péče pro soc. vyloučené




(4177,5410,00013306,0040,0001022000000)
+ 60.000,- Kč








jedn. příspěvek na zvl. pomůcky




(4182,5410,00013306,0040,0001021000000)
+ 11.000.000,- Kč








příspěvek na úpravu bytu




(4183,5410,00013306,0040,0001020000000)
 + 1.500.000,- Kč








přísp. na zakoupení, opravu a zvl. úpravu mot. vozidla




(4184,5410,00013306,0040,0001019000000)
+ 6.000.000,- Kč








přísp. na provoz motorového vozidla




(4185,5410,00013306,0040,0001018000000)
+ 12.000.000,- Kč








přísp. úplně nebo prakt. nevid. občanům




(4182,5410,00013306,0040,0001015000000)
+ 150.000,- Kč








přísp. na úhradu bezb. bytu a garáže




(4183,5410,00013306,0040,0001016000000)
 + 500.000,- Kč








přísp. na individuální dopravu




(4186,5410,00013306,0040,0001017000000)
+ 1.400.000,- Kč











e)
Rozpočtové opatření č. 2011/6



ve výdajích – odbor sociálních věcí




OSPOD – nespecifikované rezervy




(6171,5901,00000000,0040,0002556000000)
 - 28.000,- Kč








OSPOD – služby telekomunikací a radiokomunikací




(6171,5162,00000000,0040,0002556000000)
+ 15.000,- Kč








OSPOD – služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0040,0002556000000)
+ 5.000,- Kč








OSPOD – pohonné hmoty a maziva




(6171,5156,00000000,0040,0002556000000)
+ 7.000,- Kč








OSPOD - cestovné




(6171,5173,00000000,0040,0002556000000)
+ 1.000,- Kč
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f)
Rozpočtové opatření č. 2011/7



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)
+   81.600,- Kč


15% SR
(0000,4116,33113234,0020,0002520000000)
+   14.400,- Kč



(0000,4116,00013101,0020,0002520000000)
+ 216.000,- Kč







Ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. PAM




Veřejně prospěšné práce – platy



85% EU
(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
+   60.895,- Kč


15% SR
(3639,5011,33113234,0192,0002520000000)
+   10.745,- Kč



(3639,5011,00013101,0192,0002520000000)
+ 161.193,- Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85% EU
(3639,5031,33513234,0192,0002520000000)
+ 15.224,- Kč


15% SR
(3639,5031,33113234,0192,0002520000000)
+   2.687,- Kč



(3639,5031,00013101,0192,0002520000000)
+ 40.299,- Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85% EU
(3639,5032,33513234,0192,0002520000000)
+   5.481,- Kč


15% SR
(3639,5032,33113234,0192,0002520000000)
+      968,- Kč



(3639,5032,00013101,0192,0002520000000)
+ 14.508,- Kč
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Finanční prostředky určené na provoz a údržbu sportovní haly společnosti HALA OPAVA a.s.


Rada města



bere na vědomí 



platební kalendář, podle kterého budou uvolňovány finanční prostředky určené na provoz a údržbu sportovní haly společnosti HALA OPAVA a.s.
 











115/06 RM 11

Mandátní smlouva na realizaci tří veřejných zakázek na služby vyhlašované v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

Rada města



rozhodla



o uzavření mandátní smlouvy (MMOPP0053P9Q) na komplexní organizační a věcné zajištění tří veřejných zakázek, první veřejná zakázka je vyhlašováno podle § 21 odst. 1 písm. a) – (otevřené nadlimitní zadávací řízení na služby), druhá veřejná zakázka je vyhlašována podle § 21 odst. 1 písm. a) – (otevřené nadlimitní zadávací řízení na služby) 
a  třetí veřejná zakázka je vyhlašováno podle § 6 (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění na akce s těmito názvy „Poskytnutí úvěrového rámce a dlouhodobého úvěru“, „Poskytnutí dlouhodobého úvěru“ a „Krátkodobý překlenovací úvěr“se společností: RECTE.CZ, s. r. o.,se sídlem: Ostrava, Moravská Ostrava, Matiční 730/3, PSČ 702 00, jednatel: Petr Hnízda, IČ: 61972690 za cenu nejvýše přípustnou: 45.000,00 Kč bez DPH (vč. DPH = 54.000,00 Kč)


116/06 RM 11

Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby – otevřené řízení – s názvem Poskytnutí úvěrového rámce a dlouhodobého úvěru

Rada města



rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle 
§ 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění, na služby s názvem „ Poskytnutí úvěrového rámce a dlouhodobého úvěru – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


117/06 RM 11

Zahájení zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem Krátkodobý překlenovací úvěr


Rada města



rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu dle 
§ 6 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění, na služby s názvem „ Krátkodobý překlenovací úvěr“  – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy




b)
o  zaslání výzvy k podání nabídky těmto společnostem:
1. Československá obchodní banka, a.s. 
2. Česká spořitelna, a.s.
3. Komerční banka, a.s.
4. Raiffeisenbank a.s.
5. GE Money Bank, a.s.
6. Citibank, a.s.
7. Oberbank AG, pobočka Česká republika
118/06 RM 11

Statutární město Opava vs. Ing. Zbyněk Šimetka o zaplacení 259.063,- Kč s přísl. – schválení návrhu soudního smíru

Rada města



schvaluje



návrh soudního smíru dle předloženého návrhu, jehož obsahem je dohoda 
o narovnání mezi Statutárním městem Opavou a Ing. Zbyňkem Šimetkou, nar. 9. 1. 1963, bytem Opava – Kylešovice, Česká 8, PSČ: 747 06, IČ: 11546310, kterýmžto smírem bude ukončeno soudní řízení vedené v právní věci žalobce Statutární město Opava proti žalovanému Ing. Zbyňku Šimetkovi o zaplacení 259.063,- Kč s přísl. u Okresního soudu v Opavě pod spisovou značkou 6 C 74/2005 



119/06 RM 11

Povodňová komise města Opavy

Rada města


1.
odvolává



Mgr. Jaroslava Horáka z funkce místopředsedy Povodňové komise města Opavy a Ing. arch. Pavla Mališe, člena Povodňové komise města Opavy ke dni 1.2.2011



2. 
jmenuje




















a)
do funkce místopředsedy Povodňové komise města Opavy Daniela Žídka, náměstka primátora 


b)
do funkce člena Povodňové komise Ing. Pavlu Brady, 1. náměstkyni primátora


c)
do funkce člena Povodňové komise Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora
 



s účinností od 1. 2. 2011



3.
bere na vědomí







aktualizované složení Povodňové komise města Opavy:  Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., p. Daniel Žídek, Ing. Pavla Brady, Mgr. Dalibor Halátek, Ing. Přemysl Kubesa, JUDr. Tomáš Elis, Ing. Marie Vavrečková, Jiří Stehlík, Ing. Richard Szotkowski, Mgr. Svatava Krpcová, Ing. Miroslav Drössler, Bc. Jaroslav Vávra, Mgr. Miroslava Konečná, Ing. Venuše Drochytková, Ing. Roman Otipka







120/06 RM 11

Personální záležitosti

Rada města



pověřuje



řízením kanceláře tajemníka MMO vedoucí oddělení hospodářské správy kanceláře tajemníka MMO paní Ing. Martinu Věntusovou, a to s účinností od 25. 1. 2011 po dobu uvolnění dosavadního vedoucího odboru 
pana Mgr. Vladimíra Tancíka k výkonu veřejné funkce 



121/06 RM 11

Povolení výjimky ze stavební uzávěry v městské části Opava - Vlaštovičky

Rada města



schvaluje


a)
povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Janu Režnarovi, bytem v Opavě – Vlaštovičkách, na Okružní ul. č. 64/12 na stavbu rodinného domu, zpevněných ploch, inženýrských sítí, vjezdu, oplocení, pergoly, bazénu na pozemku parc. č. 189/14, k. ú. Jarkovice (geometrický plán č. 148-15/2009 ze dne 14.4.2009) 


b)
povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl manželům Jiřímu a Leoně Kurkovým, bytem v Opavě na Pekařské ul. na změnu využití části pozemků parc. č. 198/3 a 198/4, k. ú. Jarkovice z orné půdy na zahradu 




122/06 RM 11

Kupní smlouva – prodej VT

Rada města



schvaluje



kupní smlouvu na prodej výpočetní techniky, (MMOPP00B1U62), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a panem Daliborem Majdanicsem, Školní 65, 741 41 Branka u Opavy ve výši 1. 600,- Kč










123/06 RM 11

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 (MMOPP008D2N8) 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 O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336, zastoupenou Slezskomoravskými telekomunikacemi Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ: 43964435, zastoupenou Ing. Zdeňkem Salzmannem, vedoucím střediska projekce pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě a nadzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě  do pozemků parc.č. 18, 23, 126/23, 133/19, 133/28, 142/1, 171/1 a 175/2 v kat. území Držkovice pro  stavbu: „11010-032543 Opava, limnigraf. stan. Držkovice, připoj.“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 50.000,- Kč + DPH v platné výši

b)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP008SP6P) 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 O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336, zastoupenou Slezskomoravskými telekomunikacemi Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ: 43964435, zastoupenou Ludmilou Královou pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 1153/109 a 1810 v kat. území Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „11010-029775.001 E1-3G-OPKYS, Opava, Hlavní 202“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 10.000,- Kč + DPH v platné výši

c)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP008SP5U) 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 O2 Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ: 60193336, zastoupenou Slezskomoravskými telekomunikacemi Opava spol. s r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ: 43964435, zastoupenou Ludmilou Královou pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 2184/5, 2977 a 2326 v kat. území Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „11010-016171,0370/09 Opava, Dukelská, Lídl, MK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 10.000,- Kč + DPH v platné výši


124/06 RM 11

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje


a)
umístění ntl plynovodu a ntl plynovodních přípojek do pozemků parc.č. 1832 a 1803 v k.ú. Kylešovice v rámci stavby „REKO NTL Opava, Ruská“
124/06 RM 11

b)
umístění ntl a stl plynovodů a ntl a stl plynovodních přípojek do pozemku parc.č. 2925 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci stavby „REKO NTL Opava, Sadová, II. část“  

c)
umístění ntl plynovodu a ntl plynovodních přípojek do pozemků  parc.č. 1831, 1834, 1014/2 v k.ú. Kylešovice v rámci stavby „REKO NTL MS Opava, ul. Vaníčkova“

d) 
umístění stl plynovodu a stl plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 342 v k.ú. Zlatníky u Opavy v rámci stavby „Plynovod a plynopřípojka + venkovní plynoinstalace pro RD na parcele č. 68/5 v k.ú. Zlatníky u Opavy“

e) 
umístění plynovodu a středotlaké přípojky plynu do pozemku parc.č. 2893/33 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci stavby „STL plynovod a středotlaká přípojka plynu + venkovní plynoinstalace pro objekt na parcele č. 2886/22 a 2886/23 v k.ú. Opava – Předměstí“ 

f) 
umístění podzemního vedení vysokého napětí a podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 2893/3, 2893/33 a 2888/1 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci stavby: „Opava, Těšínská – Trafostanice 22/0,4 kV, kabel VN a NN“



125/06 RM 11

Souhlas ke stavbě „Rekonstrukce a přístavba objektu Bezručovo náměstí 14, Opava“ dle zákona o ochraně ovzduší

Rada města



souhlasí



s umístěním stavby „Rekonstrukce a přístavba objektu Bezručovo náměstí 14, Opava“ na pozemku parc.č. 523 v k.ú. Opava – Předměstí dle §17 zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 



126/06 RM 11

Smlouvy o zrušení věcného břemene – bývalé kryty CO

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o zrušení věcného břemene MMOPP003FFQX, uzavřenou mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako povinným a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, PSČ 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 70884561, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, jako oprávněným - zánik věcného břemene uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy, týkajícího se úkrytu civilní ochrany č.: 08060009, adresa Hrnčířská, č. or. 3 a č. or. 5, 746 01 Opava

126/06 RM 11

b)
smlouvu o zrušení věcného břemene MMOPP003FFP2, uzavřenou mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako povinným a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 40, PSČ 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČO: 70884561, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, jako oprávněným - zánik věcného břemene uvedeného v čl. I. odst. 1 této smlouvy, týkajícího se úkrytu civilní ochrany č.: 08060019, adresa Hrnčířská, č. or. 11, 746 01 Opava


127/06 RM 11

Nebytový prostor Mezi Trhy 3,5, Opava

Rada města



schvaluje



pořadí žadatelů o nebytový prostor v budově č.p. 109 a 110, objekty k bydlení ležící v části obce Město na pozemcích parc.č. 365 a 364, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Mezi Trhy 3 a 5, Opava, pro uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor:

1. Ludmila Pachová, Zeyerova 8, 747 05  Opava
2. Bedřich Pola,  Kamenec 28, 747 74  Neplachovice
3. MONA CLASSIC TRADE s.r.o., Sadová 38A, 746 01  Opava



128/06 RM 11

Nebytový prostor – restaurace „Hasičský dům“, Na Pastvisku 78, Opava

Rada města



schvaluje



pořadí žadatelů o nebytový prostor v budově č.p. 1587, stavba občanského vybavení ležící v části obce Kateřinky, na pozemku parc.č. 2213, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Na Pastvisku 78, Opava, pro uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor:
	Milan Kašpárek, Skřivánčí 2745/4, Opava

Vladimír Žůrek, Černá 3, Opava



129/06 RM 11

Dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor  

Rada města



schvaluje



dodatek č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor MMOPP006QZLC 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, Zámecká 67, 747 31  Velké Hoštice,  IČ: 67715796 (nebytový prostor na adrese Mezi trhy 4,6,8, 746 01  Opava)
130/06 RM 11

Dodatky k pojistným smlouvám

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 5 (MMOPP008SPGB) k pojistné smlouvě č. 706-57747-18 o pojištění majetku podnikatelů (MMOPP004UV5U) ze dne 22.9.2008 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. 9 (MMOPP008SPH6) k pojistné smlouvě č. 706-56748-12 o pojištění odpovědnosti za škodu (MMOPP004UUZV) ze dne 22.9.2008 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



131/06 RM 11

Pronájem nebytových prostor ve správě TSO s.r.o.

Rada města



schvaluje


 a)
smlouvu o nájmu nebytových prostor (MMOPP008SPB0), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností Coca-Cola HBC Česká republika, s.r.o. se sídlem Českobrodská 1329, 198 21 Praha 9 – Kyje, IČ 41189698


 b)
smlouvu o nájmu nebytových prostor (MMOPP008SPKR), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností INVESTMENT CONSULTING OSTRAVA spol. s r.o. se sídlem Zámecký okruh 8, 746 01 Opava, IČ 47681411

 c)
záměr pronájmu nebytového prostoru (drobný prodej) umístěného v budově bez čp/če , stavba občanského vybavení, ležící na pozemku parc.č. 271/3, zastavěná plocha a nádvoří v k.ú. Opava-Předměstí, který se nachází v přízemí, o výměře 5,77 m2 (budova veřejného WC na Krnovské ulici v Opavě) 







132/06 RM 11

Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce – otevřené řízení – s názvem „Vnitroblok ul. Holasická – Grudova – Vítečkova“


Rada města



rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „ Vnitroblok ul. Holasická – Grudova – Vítečkova“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy



133/06 RM 11

Souhlas pronajímatele s podnájmem – Mezi Trhy 4,6,8, Opava

Rada města



schvaluje



souhlas pronajímatele s podnájmem části nebytových prostor třetí osobě pro Smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP006QZBQ,  kterou  uzavřelo Statutární město  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupené  Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města, ve znění Dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor MMOPP006QZLC, který uzavřelo Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupené Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a nájemcem ing. Tomášem Sprinzem, Zámecká 67, 747 31  Velké Hoštice, IČ 67715796 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 4,6,8, 746 01 Opava) 




134/06 RM 11

Zahájení zadávacího řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na služby – otevřené řízení – s názvem Poskytnutí dlouhodobého úvěru


Rada města



rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle 
§ 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění, na služby s názvem „ Poskytnutí dlouhodobého úvěru – v rozsahu dle zadávací dokumentace ve výši 23.400. 000,- Kč




                         Mgr. Dalibor Halátek   v.r.                                    Daniel Žídek  v.r.
                           náměstek primátor			a               	                            náměstek primátora

