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2107/61 RM 13
bod 1/61
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
dodatek č. 1 PID MMOPP00BOHUY k nájemní smlouvě ze dne 21.5.2004 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu - Radost jako nájemcem


b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2600 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Předměstí


c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1629/3 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Předměstí


d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 604/1 – vodní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 604/17 – vodní plocha, k.ú. Opava – Město 

e)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 405/47 – orná půda, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/193 – orná půda, 
k.ú. Kateřinky u Opavy

f)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 405/47 – orná půda, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/194 – orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy

g)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 405/47 – orná půda, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/195 – orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy

h)
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 588/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
- Město dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

i)
záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2665 – ostatní plocha,
 k.ú. Kateřinky u Opavy dle zákresu ve snímku katastrální mapy 

j)
záměr pronájmu pozemku parc. č. 2890/151 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 

k)
záměr pronájmu pozemků parc. č. 1014/7 – zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 1014/8 – ostatní plocha a části pozemku parc. č. 1014/1 - zahrada, vše v k.ú. Opava - Předměstí

l)
záměr pronájmu pozemků parc. č. 2637/4 – orná půda, parc. č. 2638/2 
– orná půda, parc. č. 2680/2 – orná půda parc. č. 2682 – orná půda, 
vše v k.ú. Kylešovice



Hlasování (o bodech 1a – 1l): 7-0-0 
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2.
schvaluje


- garážiště Otická

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/9 - zastavěná plocha        
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/386 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/447 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/467 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/11 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/443 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/606 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/465 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/400 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/379 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/461 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/27 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/30 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

n)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/413 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

o)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/13 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování (o bodech 2a)-2o)): 7-0-0

3.
schvaluje



- garážiště Hradecká


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/14 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava – Předměstí


b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/17 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava – Předměstí

2107/61 RM 13
bod 1/61
c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/18 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/20 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/21 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

f)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/22 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

g)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/24 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí



h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/25 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/28 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/29 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/30 - zastavěná plocha           a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. 2627/186 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu  o velikosti 2/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/31 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava – Předměstí
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m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/32 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

n)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/33 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

o)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/35 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

p)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/36 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

q)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/38 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

r)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/114 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

s)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/115 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

t)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/116 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

u)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/117 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

v)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/118 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

w)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/123 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

x)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/124 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí
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y)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/127 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

z)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/128 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

aa)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/129 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ab)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/130 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ac)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/131 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ad)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/134 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ae)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/136 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

af)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/137 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ag)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/138 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ah)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/139 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ai)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/144 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí
2107/61 RM 13
bod 1/61
aj)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/145 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ak)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/146 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

al)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/149 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

am)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/150 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

an)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/151 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ao)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/152 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ap)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/155 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

aq)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/156 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ar)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/159 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

as)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/161 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

at)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/39 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí
2107/61 RM 13
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au)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/41 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

av)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/42 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

aw)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/44 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ax)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/45 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ay)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/47 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

az)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/52 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ba)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/53 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bb)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/54 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bc)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/55 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bd)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/59 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí
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be)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/60 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bf)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/61 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bg)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/62 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bh)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/63 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bi)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/64 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bj)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/67 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bk)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/68 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bl)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/69 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bm)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/71 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bn)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/72 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bo)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/73 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí
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bp)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/74 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bq)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/75 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

br)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/76 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bs)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/77 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bt)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/78 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bu)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/80 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bv)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/81 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bw)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/83 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bx)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/84 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

by)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/87 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

bz)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/88 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí
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ca)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/90 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

cb)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/91 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

cc)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/93 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

cd)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/95 – zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava – Předměstí

ce)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/97 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

cf)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/98 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

cg)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/101 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ch)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/105 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ci)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/106- zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

cj)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/107 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

ck)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/109 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí
2107/61 RM 13
bod 1/61
cl)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/111 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

cm)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/141 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

cn)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/43 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí

co)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/99 - zastavěná plocha           a nádvoří, parc.č. 2627/102 - zastavěná plocha  a nádvoří, parc.č. 2627/108 - zastavěná plocha  a nádvoří, parc.č. 2627/110 - zastavěná plocha    a nádvoří, parc.č. 2627/100 - zastavěná plocha  a nádvoří  a podílu  o velikosti 5/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí



Hlasování (o bodech 3a-3co)): 7-0-0


4.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 1007/7 - zastavěná plocha        
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2540/6 - zastavěná plocha        
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2625/9 - zastavěná plocha        a nádvoří a parc.č. 2625/31 - zastavěná plocha a nádvoří  a podílu 
o velikosti 2/37 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

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1900 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1879 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování (o bodech 4a)-4e)): 7-0-0

5.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/13 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/441 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/21 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí
2107/61 RM 13
bod 1/61
d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/15 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/56 - zastavěná plocha        a nádvoří, a parc.č. 2172/110 - zastavěná plocha a nádvoří, 
oba v k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování (o bodech 5a)-5e)):  7-0-0



6.
neschvaluje



záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1985/98 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 1985/99 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 
dle zákresu ve snímku katastrální mapy 


Hlasování: 7-0-0




2108/61 RM 13
bod 3/61
Rozpis výkonů Technických služeb Opava s.r.o.

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Rozpis výkonů Technických služeb Opava s.r.o.“


Hlasování: 9-0-1




2109/61 RM 13
bod 4/61
Licenční smlouva na použití fotografií z archivu MSK


Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00BOXD7 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným                              prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                      a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,               IČ 70890692, zastoupeným Ing. Tomášem Kotyzou, ředitelem krajského úřadu


Hlasování: 10-0-0









2110/61 RM 13
bod 5/61
Investiční akce – veřejné zakázky

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 8/2013/PRI (MMOPP009TFVC) pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a Ing. arch. Jiřím Horákem, Dostojevského 26, 746 01 Opava, 
IČ: 12122173, DIČ: CZ6109131028 na zakázku malého rozsahu 
„MŠ 17. listopadu“ (zateplení + výměna oken) za cenu nejvýše přípustnou 78.000,00 Kč bez DPH (94.380,00 Kč vč. DPH)

b)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 9/2013/PRI (MMOPP009TFTM) pro územní rozhodnutí mezi Statutárním městem Opava a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o., Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 42767377,
DIČ: CZ42767377 na zakázku malého rozsahu „Přeložka silnic II/461 a II/443“ (Jižní obchvat Hradecká - Olomoucká) – okružní křižovatka na silnici I/46 za cenu nejvýše přípustnou 491.120,00 Kč bez DPH (594.255,00 Kč 
vč. DPH)


c)
dodatek č. 2 (MMOPP009TFUH) ke smlouvě na zhotovení projektové dokumentace č. 49/2012/PRI (MMOPP009TH2Z) mezi Statutárním městem Opava a společností City Work s.r.o., Na Baště Sv. Jiří 7, 160 00 Praha 6, Hradčany, IČ: 28181760, DIČ: CZ28181760 na úpravu doby plnění zakázky „Penzion IV., ul. Hálkova“ 


  d)
Rozpočtové opatření č. 2013/81



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



da)
MŠ 17. listopadu - PD




(3111,6121,00000,0220,0007754000000) 
      +       94.380,00 Kč







db)
Jižní obchvat Hradecká – Olomoucká - PD




(2212,5169,00000,0220,0007817000000) 
      +     299.255,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000,0220,0000000000000)   
      -      393.635,00 Kč


Hlasování: 10-0-0


2111/61 RM 13
bod 6/61
Smlouva o poskytování služeb

Rada města



schvaluje



smlouvu o poskytování služeb MMOPP009KHP1 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností T-Cars System s.r.o., se sídlem Na Stráni 667, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 27731316, zastoupenou Ing. Jiřím Zerzáněm, jednatelem


Hlasování: 9-0-1

2112/61 RM 13
bod 7/61
Dohoda o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 186/2006 uzavřené dne 24.07.2006


Rada města



schvaluje



dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce č. 186/2006 uzavřené dne 24.07.2006, MMOPP004FK5E, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným           prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje 
se sídlem Výškovická 40, 700 30 Ostrava - Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným plk. Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem


Hlasování: 10-0-0


2113/61 RM 13
bod 8/61
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – „Silnice I/11 Opava, severní obchvat-západní část“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D758J) na vypracování projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na stavbu „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část“ uzavřený mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem


Hlasování: 10-0-0





















2114/61 RM 13
bod 9/61
Návrh obce s rozšířenou působností na přidělení finančních příspěvků - Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností

Rada města


1.
doporučuje


Ministerstvu kultury České republiky schválit přidělení příspěvků dle bodu 10 článku II. Zásad pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury České republiky stanovených pro program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ ve II. kole těmto žadatelům:
Žadatel
Památka
Název projektu
Částka
(v Kč)

Obec Jezdkovice
zámek (erby)
Restaurování 3 ks kamenných erbů
             51.000,00

Obec Velké Heraltice
ohradní zeď
Obnova ohradní zdi kostela ve Velkých Heralticích
100.000,00

Římskokatolická farnost Dolní Životice
farní kostel Nejsvětějšího Spasitele v Dolních Životicích
Restaurování vstupních dveří s figurální malbou Božského spasitele v Dolních Životicích
90.000,00

Římskokatolická farnost Opava-Jaktař
farní kostel sv. Petra a Pavla
Oprava interiéru kostela sv. Petra a Pavla
203.000,00

Římskokatolická farnost Stěbořice
kostel Narození Panny Marie ve Stěbořicích 
Restaurování štukového oltáře sv. Kříže v interiéru kostela Narození Panny Marie ve Stěbořicích
100.000,00

CELKEM

544.000,00






2.
ukládá


doručit přijaté žádosti Ministerstvu kultury České republiky, odboru památkové péče
Z: odbor rozvoje města a strategického plánování
T: 31.05.2013 


Hlasování: 10-0-0


2115/61 RM 13
bod 10/61
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – 
17. ročník festivalu „Další břehy“ – 150.000,00 Kč

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D74Y4) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem




b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 ve výši 150.000,00 Kč na realizaci projektu „17. ročník festivalu Další břehy“




  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/82



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů 




(0000,4122,00000341,0020,0001066000000)
 + 150.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář primátora




17. ročník festivalu „Další Břehy“




(3319,5169,00000341,0121,0001066000000)
+ 150.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0


2116/61 RM 13
bod 11/61
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH (100.000 Kč)


Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D757O) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem




b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 ve výši 100.000 Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH Statutárního města Opavy v kategorii JPO II.





  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/83



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté dotace z MSK – zabezpečení akceschopnosti JSDH 




(0000,4122,00014004,0020,0002450000000)
 + 100,000,00 Kč





2116/61 RM 13
bod 11/61

ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




ostatní osobní výdaje - JSDH




(5512,5021,00014004,0192,0002450000000)
+ 87.000,00 Kč



soc. poj. - JSDH
+ 8.700,00 Kč



(5512,5031,00014004,0192,0002450000000)









zdrav. poj. - JSDH
+ 4.300,00 Kč



(5512,5032,00014004,0192,0002450000000)



Hlasování: 10-0-0


2117/61 RM 13
bod 12/61
Převod bytu

Rada města



schvaluje

 

převod bytové jednotky č. 1131/3 se spoluvlastnickým podílem 
na společných částech domu č.p.1131 stojícího na pozemku parc.č. 201/1 a id. podíl pozemku parc.č. 201/1 zast.plocha a nádvoří v k.ú.  Opava-Předměstí z paní Marty Kovalské na dceru Kateřinu Kovalskou s tím, 
že splátková povinnost (zástava) přechází na paní Kateřinu Kovalskou


Hlasování: 10-0-0


2118/61 RM 13
bod 13/61
Dohoda o prominutí dluhu

Rada města



schvaluje

 

návrh Dohody o prominutí dluhu (MMOPP00BOHOS), jejímž obsahem 
je prominutí smluvní pokuty ve výši 77.695,00 Kč dlužníkovi Ing. Martinu Krempaskému, bytem Opavapro předložení zastupitelstva města


Hlasování: 7-0-3


2119/61 RM 13
bod 14/61
Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opava pro sídliště Kateřinky – výzva č. 5.2b - 7

Rada města



schvaluje


a)
výsledky hodnocení žádostí o dotaci podaných v rámci Výzvy k předkládání žádostí o dotaci č. 5.2 b – 7 (aktivita regenerace bytových domů) v rámci Integrovaného plánu rozvoje Statutárního města Opava pro sídliště Kateřinky

2119/61 RM 13
bod 14/61
b)
vydání Potvrzení o výběru projektu všem žadatelům uvedených v Doporučení k vydání potvrzení o výběru projektů vystaveného Řídícím výborem IPRM ze dne 25.4.2013


Hlasování: 10-0-0


2120/61 RM 13
bod 16/61
Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  a Dodatek č.5 ke Smlouvě o úpravě některých vztahů vyplývajících ze zákona 
č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů


Rada města



schvaluje


a)
Dodatek č.1 Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (MMOPP002GGV5) ze dne 18.07.2006 mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ASEKOL s.r.o. se sídlem Československého exilu 2 062/8, 143 00 Praha 4, IČ 27373231, zastoupenou RNDr. Evou Zvěřinovou, ředitelku oddělení sběrné sítě, na základě plné moci ze dne 02.05.2010,

 
b)
Dodatek č. 5 ke Smlouvě o úpravě některých vztahů vyplývajících 
ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů (MMOPP0028M6C) ze dne 28.03.2002 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


Hlasování: 11-0-0  



2121/61 RM 13
bod 17/61
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. Josefu Hendrychovi trvale bytem Opava

b)
přidělení volné obytné místnosti č.9 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Jateční 7 v Opavě žadateli p. Josefu Sýkorovi trvale bytem Opava

c)
mimořádné přidělení volného bytu č.10 velikosti 2+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě 7 v Opavě žadateli p.Jarmile Prášilové trvale bytem Opava

d)
přidělení volné obytné místnosti č.14 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p. Karlu Dužíkovi trvale bytem Opava

e)
přidělení volné obytné místnosti č.21 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1  v Opavě žadatelce p. Anně Cibulové trvale bytem Opava


Hlasování: 8-0-0

2122/61 RM 13
bod 18/61
Prominutí poplatků

Rada města



neschvaluje 


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: 6-0-3



2123/61 RM 13
bod 19/61
Výpovědi z nájmů bytů

Rada města



schvaluje


a)
výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu v souladu s ust.§ 711 odst.2 písm.b) zák.č.40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění ( pro hrubé porušování povinností nájemce vyplývající z nájmu bytu ) :

paní Martě Halfarové - nájemkyni bytu č.1  velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 13 v Opavě

paní Daniele Procházkové - nájemkyni bytu č.3 velikosti 2+1 v domě 
na adrese Horní náměstí 35 v Opavě

paní Bohumíře Patrmanové - nájemkyni bytu č.2  velikosti 2+1 v domě 
na adrese Masarykova třída 25 v Opavě

paní Marceli Čalkovské - nájemkyni bytu č.10  velikosti 2+1 v domě 
na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě

paní Ivaně Godajové - nájemkyni bytu č.8  velikosti 2+1 v domě na adrese Dolní náměstí 23 v Opavě

panu Michalu Godajovi - nájemci bytu č.8  velikosti 2+1 v domě na adrese Dolní náměstí 23 v Opavě


b)
podání žaloby na vyklizení bytu v případě, že nájemci uvedení v bodu 1a) tohoto usnesení  nepodají žalobu na určení neplatnosti výpovědi ( § 711 odst.5 zák.č.40/1964 Sb., v platném znění ) a dobrovolně nevyklidí 
a nepředají předmětný byt po uplynutí výpovědní lhůty



Hlasování: 10-0-0





2124/61 RM 13
bod 20/61
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BLQ97) 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 zastoupenou Martinou Laškovou 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 pozemku parc.č. 897/25 v k.ú. Suché Lazce 
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Suché Lazce, Přerovecká, pro parc.č. 65, stavebník: Valík, přípojka vNN, IP-12-8012628“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BLQUA) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností Profiprojekt s.r.o. se sídlem Zahradní 762, 739 21 Paskov, IČ 27779319 jednající Petrem Obdržálkem, 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 pozemcích parc.č. 747/1, 969/1, 841/24, 841/3 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Opava, parc.č. 749/1, Baran, přípojka NN, IP-12-8013828“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00BLQSK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Elok-Opava spol. s r.o. se sídlem Velké Heraltice – Sádek 17, 747 75, 
IČ 46576525 jednající Ing. Jiřím Kleinem, jednatelem pro umístění podzemního vedení přípojky plynu v pozemcích parc.č. 2184/5, 2977 v k.ú.  Opava - Předměstí pro stavbu: "Stavební úpravy skladu elektromateriálu 
ul. Železničářská 2899/1, parc.č. 2184/105 k.ú. Opava – Předměstí – přípojka plynu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 10.000,00 Kč + DPH

d) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVIDN) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692 zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje 
pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky splaškové kanalizace, přípojky dešťové kanalizace a přípojky plynu v pozemku parc.č. 2789, Kateřinky u Opavy a zřízením sjezdu na účelovou komunikaci 
na pozemku parc.č. 2745 v k.ú. Kateřinky u Opavy za účelem přístupu a příjezdu k budově na pozemku parc.č. 2744 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro stavbu: „Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH 


Hlasování (o bodech 1a)-1d)): 7-0-0
2124/61 RM 13
bod 20/61
e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8P1_varianta_2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Stavebním bytovým družstvem Stavbař se sídlem Krnovská 2034/2, 746 01, Opava, IČ 00575909 zastoupen Janem Hampelem předsedou představenstva a Alenou Krzestanovou, členem představenstva pro umístění podzemního vedení plynovodního řadu včetně plynovodní přípojky  v pozemcích parc.č. 2925, 2929, 1915/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "STL plynovodní řad na ul. Mostní 
a ul. U Opavice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 104.000,00 Kč + DPH


Hlasování: 8-0-0





2125/61 RM 13
bod 21/61
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje



umístění podzemního vedení nízkého napětí, hloubkové uzemňovací anody a pilíře stanice katodické ochrany na pozemku parc.č. 757 v k.ú. Suché Lazce v rámci realizace stavby: „Rekonstrukce protikorozní ochrany přivaděčů KSV, BSV – Oprava SKAO Suché Lazce“


Hlasování: 11-0-0




2126/61 RM 13
bod 22/61
Školní jídelna U Hřiště – výměna výtahu


Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava rekonstrukci výtahu 
na odloučeném pracovišti Školní jídelna U Hřiště 35 v hodnotě 
445.280,00 Kč vč. DPH z investičního fondu PO


Hlasování: 9-0-2












2127/61 RM 13
bod 23/61
Dodatek č. 2 k dohodě o bezúplatném užívání částí nemovitosti

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 (MMOPP00AKAIW) k dohodě o bezúplatném užívání částí nemovitosti (MMOPP008TWGL) ze dne 10.11.2006 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou 
Ing. Karlem Záleským, předsedou a Mgr. Janem Novákem, místopředsedou


Hlasování: 11-0-0



2128/61 RM 13
bod 24/61
Dodatek č. 2 k dohodě o výpůjčce nemovitosti

Rada města



schvaluje



dodatek č. 2 (MMOPP00AKAH1) ke smlouvě o výpůjčce nemovitosti 
ze dne 22.08.2006 (MMOPP008SO51) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a občanským sdružením Street Hockey club Opava se sídlem Pekařská 13, 746 01 Opava, IČ 68177461, zastoupenou Ing. Jiřím Cygalem, předsedou sdružení


Hlasování: 11-0-0



2129/61 RM 13
bod 25/61
Záměr pronájmu – Tyršův stadion v Opavě

Rada města



odročuje 



projednání záměru pronájmu nebytového prostoru označeného jako tělocvična umístěného v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku parc.č. 2702/389, zastavěná plocha a nádvoří, v kat. území Opava-Předměstí (budova Tyršova stadionu v Opavě) 


Hlasování: 11-0-0







2130/61 RM 13
bod 26/61
Rámcové smlouvy

Rada města



schvaluje


a)
rámcovou smlouvu, PID MMOPP00AKAWY mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako objednatelem a Bohumírem Lorenzem, Jiráskova 2209/5, 746 01 Opava, IČ: 88571238, jako poskytovatelem


b)
rámcovou smlouvu, PID MMOPP00AKAU8 mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako objednatelem a Jiřím Novobilským, Hlavní 30/102, 747 06 Opava, 
IČ: 12696722, jako poskytovatelem


c)
rámcovou smlouvu, PID MMOPP00AKARN, uzavřenou mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako objednatelem a Jaromírem Krzestanem, Grudova 1172/2, 747 05 Opava, IČ: 18061907, jako poskytovatelem

d)
rámcovou smlouvu, PID MMOPP00AKAQS mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako objednatelem a Michalem Chmurou, Palackého 1511/28, 746 01 Opava, IČ: 73258547, jako poskytovatelem


e)
rámcovou smlouvu, PID MMOPP00AKAPX mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako objednatelem a Jaromírem Majewskim, Slavkovská 171, 747 81 Otice, 
IČ: 40357741, jako poskytovatelem


f)
rámcovou smlouvu, PID MMOPP00AKAV3 mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako objednatelem a Grigar, s.r.o., U Náhonu 2832/6 71, 746 01 Opava, 
IČ: 25826638, jako poskytovatelem


g)
rámcovou smlouvu, PID MMOPP006AKASI mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako objednatelem a Václavem Stružíkem, Gudrichova 86, 747 61 Raduň, 
IČ: 42952000, jako poskytovatelem


h)
rámcovou smlouvu, PID MMOPP00AKATD mezi Statutárním městem Opavou se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako objednatelem a Karlem Mrůzkem, Hlavní 1474/191, 747 06 Opava, 
IČ: 61609218, jako poskytovatelem


Hlasování: 11-0-0




2131/61 RM 13
bod 27/61
Smlouva o dílo - výroba a instalace kancelářského vybavení pro FARO

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Smlouva o dílo - výroba a instalace kancelářského vybavení pro FARO“


Hlasování: 10-0-1



2132/61 RM 13
bod 28/61
Smlouva o poskytnutí maintenance aplikace EFESSO

Rada města



schvaluje



smlouvu o poskytnutí maintenance aplikace EFESSO, (MMOPP00B1QQ2), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností CORTIS Consulting, s.r.o, se sídlem Teslova 1202/3, 301 00 Plzeň, IČ: 26397668, zastoupená Ing. Davidem Melicharem, Ph.D., jednatelem, ve výši 37.026,00 Kč/rok


Hlasování: 11-0-0



2133/61 RM 13
bod 29/61
Smlouva o poskytnutí dotace MSK pro Slezské divadlo

Rada města


1.
schvaluje



přijetí  dotace  z  rozpočtu  Moravskoslezského kraje  ve výši 720.000,00 Kč 
pro Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava


2.
ukládá


řediteli Slezského divadla Opava uzavřít Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje schválenou zastupitelstvem kraje usnesením č. 3/186 dne 21. 03. 2013


Hlasování: 10-0-0








2134/61 RM 13
bod 30/61
Účelový dar pro Opavskou kulturní organizaci, příspěvkovou organizaci


Rada města



schvaluje



přijetí účelového daru od firmy ReTisk ve výši 800,00 Kč pro účely financování plesu Obecního domu pořádaného Opavskou kulturní organizací, příspěvkovou organizací


Hlasování: 10-0-1



2135/61 RM 13
bod 31/61
Smlouva o roznášce informačních/propagačních materiálů

Rada města


1. 
revokuje 


a)
usnesení č. 2043/59 RM 13 ze dne 8. 4. 2013 (Rada města schválila uzavření smlouvy, (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) 


b)
usnesení č. 2043/59 RM 13 ze dne 8. 4. 2013 (Rada města pověřila 
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)


2. 
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. Lubomírem Petrlou, ředitelem odboru firemní obchod


3.
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






2136/61 RM 13
bod 32/61
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Oprava pomníků obětem 1. a 2. světové války“- výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje

a)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče 
Rest ART M. Müllerová s.r.o., se sídlem Jasmínová 1617/5, 
708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 28577752, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


b)
smlouvu, MMOPP009KGGH mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 
Rest ART M. Müllerová s.r.o., se sídlem Jasmínová 1617/5, 
708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 28577752,  zastoupenou Mgr. Markétou Müllerovou, DiS., jednatelkou společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 398.500,00 Kč bez DPH


Hlasování: 11-0-0


2137/61 RM 13
bod 33/61
Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Plán udržitelné městské mobility Opava“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení 
dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na služby s názvem „Plán udržitelné městské mobility Opava“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2.
jmenuje

a)
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. Zuzana Prokšová
3. Mgr. Pavel Hrbáč

b)
v souladu s § 71 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, náhradníky členů komisi pro otevírání obálek ve složení:
1. Mgr. Reka Struhár
2. Ing. arch. Zdeněk Bendík
3. paní Hana Fraňková

c)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst.3 zákona, ve složení:
1. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. arch. Zdeněk Bendík
3. pan Daniel Žídek
4. Ing. František Kopecký, Ph.D.
5. Ing. Daniel Michalík
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d)
v souladu s § 74 odst. 1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
ve znění pozdějších předpisů, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst.3 zákona, ve složení:
1. pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
2. Ing. Zuzana Prokšová
3. paní Jitka Měchová
4. doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.
5. MUDr. Jindřich Sobotka


Hlasování: 10-0-1 


2138/61 RM 13
bod 35/61
Smlouva o zajištění koncertu v rámci festivalu Janáčkův máj 


Rada města



schvaluje



smlouvu, (PID MMOPP00BOW4N),  mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem 28. října 124/2556, 702 00 Ostrava, IČ 26807882, zastoupenou Mgr. Jaromírem Javůrkem, ředitelem



Hlasování: 10-0-0


2139/61 RM 13
bod 36/61
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města



schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2013/84



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Rekonstrukce ul. B. Němcové - PD




(poplatek)




(2212,6121,00000000,0220,0007903000000)
+ 171,00 Kč







ab)
Rekonstrukce objektu měnírny - PD 




(připojovací poplatek)




(3322,6121,00000,0220,0007642000000) 
+ 12.500,00 Kč







ac)
Podvihov + Komárovské Chaloupky – splašková kanalizace - PD




(poplatek)




(2321,6121,00000000,0220,0007763000000)
+ 214,00 Kč







ad)
Vnitroblok ul. Rolnická – Hálkova - Šrámkova - BOZP




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007672000000)
+ 37.026,00 Kč
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ae)
Rekonstrukce objektu měnírny - PD




(objednávka - úspora)




(3322,6121,00000000,0220,0007642000000)
	 1.452,00 Kč    









Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
	 48.459,00 Kč








af)
Vnitroblok ul. Rolnická – Hálkova - Šrámkova - ZAV




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007672000000)
+ 13.612,50 Kč    








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 13.612,50 Kč






  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/85



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,32533123,0020,0000000000019)
+ 911.771,54 Kč    



(0000,4116,32133123,0020,0000000000019)
+ 160.900,86 Kč    







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Englišova




OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost




projekt „Cesta kvality a inovace“




(3113,5336,32533123,0030,0001002000019)
+ 911.771,54 Kč    



(3113,5336,32133123,0030,0001002000019)
+ 160.900,86 Kč    






  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/86



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Program „Podpora terénní práce 2013“ – Romské komunity




platy zaměstnanců




(4342,5011,00000000,0040,0002449000000)
+ 130.480,00 Kč








Povinné pojistné na soc. zabezpečení




(4342,5031,00000000,0040,0002449000000)
 + 32.620,00 Kč








Povinné pojistné na zdrav. pojištění




(4342,5032,00000000,0040,0002449000000)
 +11.740,00 Kč








Knihy, učební pomůcky a tisk




(4342,5136,00000000,0040,0002449000000)
 + 2.000,00 Kč








Nákup materiálu




(4342,5139,00000000,0040,0002449000000)
 + 8.000,00 Kč
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Služby telekomunikací




(4342,5162,00000000,0040,0002449000000)
 + 8.000,00 Kč








Služby školení a vzdělávání




(4342,5167,00000000,0040,0002449000000)
 + 12.000,00 Kč








Nákup ostatních služeb




(4342,5169,00000000,0040,0002449000000)
 + 1.000,00 Kč








Cestovné




(4342,5173,00000000,0040,0002449000000)
 + 5.000,00 Kč








Účast na konferencích




(4342,5176,00000000,0040,0002449000000)
 + 3.000,00 Kč








Věcné dary




(4342,5194,00000000,0040,0002449000000)
 + 15.000,00 Kč








Náhrady mezd v době nemoci




(4342,5424,00000000,0040,0002449000000)
+ 40,00 Kč








Romské komunity - rezerva




(4342,5901,00000000,0040,0002449000000)
- 365.000,00 Kč







 ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 136.120,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2013/87



ve výdajích – odbor majetku města




Neplánované platby - služby




(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)
	3.722,00 Kč









Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - penále




(3639,5363,00000000,0050,0000000000000)
+ 3.722,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/88



ve výdajích – odbor majetku města – neplánované platby




opravy a údržba 




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
	5.040,00 Kč









pořízení nového dopravního značení – garážiště na ul. Lepařové 




(2212,6121,00000000,0050,0001029000000)
+ 5.040,00 Kč
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f) 
Rozpočtové opatření č. 2013/89



ve výdajích – odbor majetku města




neplánované platby – komunikace – opravy a údržba




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
	180.000,00 Kč









„Tělocvična Zámecký okruh“




přemístění zastávky MHD




(2212,6121,00000000,0050,0007641000000)
+ 155.000,00 Kč








úprava dopravního značení




(2212,5171,00000000,0050,0007641000000)
+ 25.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2013/90



ve výdajích –  odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




teplo Slezanka –   období 3-12/2013




(3613,5152,00000000,0051,0001046000000)
+ 400.000,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
- 400.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2013/91



ve výdajích –  odbor majetku města



ha)
oddělení správy a evidence budov




vratky přeplatků – vyúčtování služeb 2012




(6409,5909,00000000,0051,0009096000000)
+ 200.000,00 Kč







hb)
vratky přeplatků – přeplatek ze  splátek prodeje bytů




(6409,5909,00000000,0051,0009243000000)
+ 680,00 Kč







hc)
oddělení správy a evidence pozemků




vratky přeplatků 2012




pronájmy pozemků po MěPBH




(6409,5909,00000000,0052,0009048000000)
+ 301,00 Kč








pronájmy pozemků - garážiště




(6409,5909,00000000,0052,0009049000000)
+ 194,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
- 201.175,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2013/92



v příjmech – Kancelář tajemníka, odd. HS




pojistné plnění




(6112,2322,00000000,0191,0009282000000)
+ 6.421,00 Kč
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ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




autoprovoz – opravy a udržování




(6112,5171,00000000,0191,0002512000000)
+ 6.421,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2013/93



ve výdajích – Kancelář primátora




akce města




(3399,5169,00000000,0120,0001056000000)
	 29.700,00 Kč








ve výdajích – odbor majetku




oprava a odborné práce související s pamětní plaketou - Emanuel Urban




(3326,5171,00000000,0050,0000000000000)
+ 19.200,00 Kč



(3326,5169,00000000,0050,0000000000000)
+ 10.500,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2013/94



ve výdajích – Kancelář primátora




implementace komunik. strategie - služby




(2141,5169,00000000,0120,0002560000000)
	 5.000,00 Kč








ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




služby telekomunikací




(6171,5162,00000000,0191,0000000000000)
+ 5.000,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2013/95



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HKR




soutěž o cenu primátora




(5519,5175,00000000,0193,0002519000000)
	 30.000,00 Kč








ve výdajích – Městská část Podvihov




soutěž o cenu primátora




(5512,5175,00000000,0820,0002530000000)
+ 30.000,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2013/96



ve výdajích – odbor informatiky 




výpočetní technika-veřejná správa




(6171,6125,00000000,0170,0002528000000)
- 9.000,00 Kč








výpočetní technika - zastupitelstva obcí




(6112,6125,00000000,0170,0002528000000)
+ 9.000,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2013/97



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 2.000,00 Kč
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ve výdajích – odbor životního prostředí




odvod vymožené pokuty za rok 2012 (platební poukaz MMOPX00W8QLR)




(6409,5909,00000000,0130,0009055000000)
+ 2.000,00 Kč





o)
Rozpočtové opatření č. 2013/98



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 18.500,00 Kč







ve výdajích – majetku města




znalecké posudky




(3639,5169,00000000,0051,0002525000000)
+ 18.500,00 Kč


Hlasování: 9-0-1


2140/61 RM 13
bod 37/61
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 


a)
finanční dotaci Miroslavu Masaříkovi – Mazel – soukromé agentuře se sídlem U Opavice 2248/4, 746 01 Opava, IČ 40300552, na sérii pravidelných koncertů dechových kapel, ve výši  15.000,00 Kč 


Hlasování: 10-0-1


b)
finanční dotaci Fotbalovému klubu Kylešovice se sídlem U hřiště, 747 06 Opava 6, IČ 66144272, na 3.ročník charitativní akce na pomoc postiženým dětem, ve výši 20.000,00 Kč  



Hlasování: 7-0-4


c) 
finanční dotaci Základní kynologické organizaci Opava, č. 192 se sídlem Městské sady Opava, 746 01 Opava, IČ 47813881, na náklady související s pořádáním „Voříškiády“, ve výši  10.000,00 Kč 



Hlasování: 9-1-1

d)
finanční dotaci Asociaci TOM ČR, TOM 4348 KLUBU VODÁKŮ MIRAGO 
se sídlem Klínová 6, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky – Hulváky, IČ 86786709, na spoluúčast klubu při vydání vodáckého průvodce MS kraje, ve výši 12.000,00 Kč 



Hlasování: 8-1-2


e)
finanční dotaci Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci 
se sídlem Komenského 397/5, 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související s pořádáním Turnaje mladých fyziků, ve výši 20.000,00 Kč 



Hlasování: 8-0-3

f)
finanční dotaci EUROTOPII Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 25852345, na náklady související s projektem Všichni máme šanci, ve výši 20.000,00 Kč bez možnosti hradit z této dotace mzdové náklady a odvody, DPP a DPČ


Hlasování: 7-1-1


2141/61 RM 13
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Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXFWC, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mgr.Ivanou Kmínkovou bytem Zátor, na náklady související s pořádáním druhého ročníku konference Respekt k porodu, ve výši 5.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXBP3, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Okresním fotbalovým svazem Opava se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava-Vávrovice, IČ 22880488, zastoupeným Ing. Petrem Kašným, statutárním zástupcem, na náklady související s pořádáním 12.ročníku charitativní akce „Pomozte dětem“ (účelově na náklady související s organizací charitativní akce), ve výši 30.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP00CXBQY, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města Základní školou, Opava, Dvořákovy sady 4, příspěvkovou organizací se sídlem Dvořákovy sady 174/4, 746 01 Opava, IČ 47813181, zastoupenou Mgr.Markem Balcarem, ředitelem, na realizaci ozdravného pobytu žáků  ze sociokulturně znevýhodněného prostředí spojeného s preventivními aktivitami, ve výši 31.500,00 Kč 


  d)
Rozpočtové opatření č. 2013/99



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 66.500,00 Kč








Mgr.Ivana Kmínková




(3900,5494,00000000,0020,0000457000000)
+ 5.000,00 Kč








Okresní fotbalový svaz Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000414000000)
+ 30.000,00 Kč








ZŠ Dvořákovy sady




(3113,5339,00000000,0020,0000459000000)
+ 31.500,00 Kč


Hlasování: 9-0-0








	
2142/61 RM 13
bod 39/61
Smlouvy o nájmu 


Rada města



schvaluje


a)
dohodu o ukončení smlouvy o úschově MMOPP00C4JFE mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,746 26  Opava, 
IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1,  746 01 Opava, IČ 47813059, zastoupenou Ing. Jaroslavem Kaniou, kvestorem (budova v areálu Dukelských kasáren)


b)
smlouvu o pronájmu budovy MMOPP00C4JEJ mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města  a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1,  
746 01 Opava, IČ 47813059, zastoupenou Ing. Jaroslavem Kaniou, kvestorem (budova v areálu Dukelských kasáren)


Hlasování: 9-0-0


2143/61 RM 13
bod 40/61
Souhlas spoluvlastníka s pronájmem

Rada města



schvaluje



souhlas Statutárního města Opavy jako spoluvlastníka budovy č.p. 22, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 260/4 a budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení na pozemku parc.č. 265/4, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 116, katastrální území Opava - Město, na adrese Horní náměstí 3, Opava pro spoluvlastníka výše uvedených nemovitostí, společnosti Čedok a.s., se sídlem Na příkopě 18,  111 35 Praha 1, IČ 60192755, pro uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor ve prospěch nájemce - Adama Branžovského, sídlo Říjnová 1335/18, 735 64 Havířov - Prostřední Suchá, IČ 67680348


Hlasování: 10-0-0
	


2144/61 RM 13
bod 42/61
Smlouva o užívání varhan

Rada města



schvaluje


smlouvu o užívání varhan MMOPP00BV5IF mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69, 746 26 Opava,  IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a panem Markem Tarkošem, bytem Trstín, okres Trnava 919 05, Slovenská republika


Hlasování: 10-0-0

2145/61 RM 13
bod 43/61
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu  o  činnosti  komisí  Rady statutárního města Opavy od 15. 04. 2013 
do 07.05.2013


Hlasování: 10-0-0
	

	

2146/61 RM 13
bod 44/61
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 10-0-0




2147/61 RM 13
bod 49/61
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011

Rada města



uděluje


a)
výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností FK Kylešovice, U Hřiště 59, 747 06 Opava 6, IČ: 66144272, 
na „3. ročník charitativní akce na pomoc postiženým dětem“, která proběhne dne 29.06.2013 na fotbalovém hřišti v Opavě – Kylešovicích, 
a to do 23:00 hodin


b)
výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností občanskému sdružení Opava City Entertainment, Englišova 1704/80, 746 01 Opava, IČ: 22766332, na akci  „Street Game Festival“, která proběhne dne 15. 6. 2013 ve sportovním areálu u ZŠ v Opavě – Kylešovicích, a to do 23:00 hodin 


Hlasování: 10-0-0







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

