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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 27. 5. 2013 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
p. David Horák
MUDr. Pavel Vágner
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Miroslava Konečná
Ing. Lenka Grigarová
paní Eliška Kučerová
Hosté
Ing. René Binar, ředitel Městský lesů Opava

Městský dopravní podnik Opava a.s.
Ing. Jiří Tichý
Ing. Tomáš Navrátil
Ing. Josef Trčka
Ing. František Vaštík
Ing. Radek Filipczyk
Ing. et. Ing. Jan Sedláček, MBA, MSc
p. František Král
Ing. Vojtěch Turek
Ing. Martina Peťovská
Technické služby Opava s.r.o
p. Aleš Žižlavský
Ing. Roman Kremser
Ing. Jan Hanslík
Ing. Miroslav Ficek
p. Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom
HALA OPAVA a.s.
p. Michal Krejčí
Mgr. Jaroslav Horák
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Jan Píšala
p. Miroslav Nedvídek
Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o.
Ing. Erich Řeháček
p. Leoš Kavan






















2148/62 RM 13
bod 1/62
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti  Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města


v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 
IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s.“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 190 (§ 132) odst. 1 obchodního zákoníku tak, že: 


1.
bere na vědomí

a)
Zprávu představenstva o hospodaření společnosti

b)
Zprávu dozorčí rady k hospodářskému výsledku 2012

2.
schvaluje 


a)
Účetní závěrku a výroční zprávu, včetně vztahů mezi propojenými osobami za rok 2012

b)
Rozdělení hospodářského výsledku běžného účetního období r. 2012 
ve výši 											 + 609 080,07 Kč takto:
            1/ příděl do zákonného rezervního fondu:		      40 000,00 Kč 
            2/ příděl do sociálního fondu				:                       569 080,07 Kč	



3. 
určuje


dle § 17 Zákona 93/2009 Sb. o auditorech  MDPO, a.s. auditora, který provede povinný audit účetní jednotky v účetním období roků 2013 až 2015: DANEPO s.r.o., 746 01  Opava, Masarykova třída 334/20

4. 
ukládá 
 


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


Hlasování: 6-0-1








2149/62 RM 13
bod 2/62
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města


v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen „společnost Technické služby Opava“), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla 
dle ustanovení § 132 zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů tak, že: 


1.
bere na vědomí

a)
zprávu o pořízení investic za rok 2012

b)
Výroční zprávu o hospodaření společnosti Technické služby Opava za rok 2012 a Zprávu o vztazích mezi propojenými osobami 

c)
výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Technické služby Opava za rok 2012

d)
zprávu Dozorčí rady společnosti Technické služby Opava o výkonu činnosti a účetní závěrce za rok 2012

2.
schvaluje

a)
předloženou účetní závěrku společnosti Technické služby Opava za rok 2012, včetně rozdělení zisku

b)
plnění osobních úkolů ředitele společnosti Technické služby Opava za rok 2012 a doplacení pobídkové mzdy do plné výše




 


c)
v návaznosti na plnění mimořádných úkolů společnosti v roce 2012 vyplacení mimořádné odměny řediteli společnosti Technické služby Opava v navržené výši

d)
předložený finanční plán hospodaření a plán investic společnosti Technické služby Opava pro rok 2013

e)
osobní úkoly ředitele společnosti Technické služby Opava v jejím rozvoji pro rok 2013 

3.
ukládá


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o..


Hlasování: 8-0-0





2150/62 RM 13
bod 3/62
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti 
HALA OPAVA a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti HALA OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 258 40 576 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2172 (dále jen „společnost HALA OPAVA“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 190 odst. 1 obchodního zákoníku tak, že: 


1.
schvaluje 


a)
účetní závěrku společnosti HALA OPAVA a.s. za rok 2012

b)
zúčtování ztráty ve výši 3 657 tis. Kč na účet 429 – Neuhrazená ztráta z minulých let


c)
auditorem společnosti za účetní období roku 2013 a období následující společnost RK – Audit, spol. s.r.o., IČ 62303538, Vrchní 1568/37, 747 05  Opava

2.
bere na vědomí


a)
výroční zprávu společnosti za rok 2012

b)
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 01.01.2012 – 31.12.2012

c)
zprávu nezávislého auditora za rok 2012

d)
dopad z nevypořádaných majetkových vztahů mezi společností a Statutárním městem Opava v souvislosti se zprávou nezávislého auditora 
za rok 2012 vč. předchozích období


3. 
ukládá 
 

a)
Radě města a současně představenstvu společnosti vyřešit v účetním období 2013 nevypořádané majetkové vztahy mezi společností a Statutárním městem Opava
Z: Rada města a představenstvo společnosti HALA OPAVA a.s.
T: do 31.12.2013

b)
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti HALA OPAVA dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti  HALA OPAVA


Hlasování: 7-0-1
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bod 4/62
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Rada města


v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. 
se sídlem Skřipov 227, PSČ 747 45, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27261 (dále jen „společnost Pila Hrabstv￭Pila Hrabství), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla 
dle ust. § 132 odst. 1 obchodního zákoníku tak, že: 


1.
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Hlasování: 7-0-1

b)
uhradit hospodářský výsledek roku 2012 z účtu nerozdělený zisk minulých let



Hlasování: 7-0-1

2.
neschvaluje


vyplacení roční prémiové složky mzdy řediteli Pily Hrabství s.r.o.



Hlasování: 8-0-0

3.
bere na vědomí


a)
výrok auditora  - „S výhradou“



Hlasování: 8-0-0

b)
zprávu o vztazích mezi propojenými osobami



 Hlasování: 7-0-1















2152/62 RM 13
bod 5/62
Majetkové záležitosti 

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVSI0 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Václavem Lindovským jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 214/5 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVSGA 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Lukášem Lindovským jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 214/4 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVXW3 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Miroslavou Zavadilovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/189 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVSH5 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem 
Ing. Oldřichem Solnickým a paní Hanou Viláškovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/128 - zastavěná plocha  a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVY5N 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Tomášem Benou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2172/229 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVY4S 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Květoslavou Olbrechtovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2724/20 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVXLM mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Kamilem Rosmanitem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. st. 2418 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 1.085,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle
zásad)
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h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVXNC 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Janem 
a Marií Šimkovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. st. 1045 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVY0C 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Ladislavem a Jaroslavou Nedělovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. st. 1845 - zastavěná plocha  
a nádvoří,k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


j)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVRZU
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Alešem Tůmou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/43 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


k)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVRX4 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Vladislavem Novotným jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/199 - zastavěná plocha  a nádvoří,k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


l)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVRYZ 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Kamilem a Jitkou Škrobánkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2166/20 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

m)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00B0HYE 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Janou Sedláčkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 553/10 - zastavěná plocha  a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


n)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00B0HZ9 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Tomášem Pacigovičem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/100 - zastavěná plocha  a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


o)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00B0HWO 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Janem Halfarem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/151 - zastavěná plocha  a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)



Hlasování (o bodech 1a) – 1o)): 8-0-0
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p)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00BOHDB mezi paní Alenou Bubeníčkovou a JUDr. Evou Chalupovou  jako pronajímatelem a Statutárním městem Opavou jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 513/1 - zastavěná plocha  a nádvoří a parc.č. 569/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 
35.040,00 Kč/rok, tj. 60,00 Kč/m2/rok (cena dohodou) 


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

r)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1658/3– zastavěná  plocha a nádvoří a parc.č. 1658/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování (o bodech 1p – 1r)): 8-0-0

2.
odročuje


projednání záměru prodeje části pozemku parc.č. 2928 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice dle zákresu ve snímku katastrální mapy



Hlasování: 8-0-0

3.
schvaluje



- garážiště Otická

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/427 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/451 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/456 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/463 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/468 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/448 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/424 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/457 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

i)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/419 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

j)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/420 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

k)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/422 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

l)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/423 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

m)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/425 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

n)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/432 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí
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o)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/433 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


p)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/434 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

q)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/436 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

r)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/438 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

s)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/442 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

t)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/455 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí



Hlasování (o bodech 3a – 3t)): 8-0-0

4.
schvaluje


- garážiště Hradecká

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/51 - 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. 2627/103 - 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

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/16 - 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. 2627/52 - 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

e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/125 - 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. 2627/34 - 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


Hlasování (o bodu 4a) – 4f)): 8-0-0
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5. 
schvaluje


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1045 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ost.plocha,                      vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování: 8-0-0

6.
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/354 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1522/2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí


Hlasování: 8-0-0

7.
souhlasí


s prodejem části pozemku parc.č. 2776 – ostatní plocha  dle nepsaného geometrického plánu jako parc.č. 2776/2 – ostatní plocha, k.ú. Kylešovice ve vlastnictví ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových společnosti Ekotoxa


Hlasování: 8-0-0

8.
neschvaluje


a)
zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek 
parc.č. 2154/16 - zahrada, k.ú. Opava-Předměstí pro paní Irenu Eškuličovou k pozemku parc.č. 2154/68, zastavěná plocha a nádvoří,                  k.ú. Opava-Předměstí


b)
zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu přes pozemek 
parc.č. 2154/16 - zahrada, k.ú. Opava-Předměstí pro společnost MORAVA STAVBY s.r.o., k pozemku parc.č. 2154/69, zastavěná plocha a nádvoří,                  k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování: 7-0-1



2153/62 RM 13
bod 6/62
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.


schvaluje 



a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRHC mezi panem Robertem Holeschem a panem Bruno Holešem jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 666/99 – ostatní plocha, pozemku parc.č. 666/100 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 666/4 -  trvalý travní porost označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“, vše  k.ú. Malé Hoštice za kupní cenu 297.670,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) 
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b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00AK8X7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností DJUSU Opava, s.r.o   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2143/10 – ostatní plocha ,k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 280.000,00 Kč (cena 
dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
 

c)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00DVRER mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a panem Cyrilem Maskem na straně druhé, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. st.184/1 na nezapsaném geometrickém plánu značené jako díl „a“, části pozemku parc.č. 192 na nezapsaném geometrickém plánu značené jako díl „f“ a pozemku parc.č. st.184/2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc. č. 193/1 na nezapsaném geometrickém plánu značenou jako díl „c“, 
ve vlastnictví pana Cyrila Maska, vše v k.ú. Kateřinky u Opavy 


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLY57 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Michaelou Zelenkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1750/10000 pozemku 
pod domem parc.č. 449 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 49.014,00 Kč (cena dle zásad)

e)
návrh smlouvy o nájmu a o budoucí kupní smlouvě PID MMOPP00AK8ZX mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a budoucím prodávajícím a společností Domus Peculium s.r.o. jako nájemcem 
a budoucím kupujícím, jejímž předmětem je pozemek parc.č. 207/1 
– zahrada, v k.ú. Opava – Předměstí 


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00ABO1S mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností KRATEGUS s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem  je prodej části pozemku parc.č. 292/1 – zastavěná plocha a nádvoří, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 292/12 - ostatní plocha, v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu podle znaleckého posudku ve výši 7.350,00 Kč, tj. 1.225,00 Kč/m2 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

g)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00BOH6A mezi Statutárním městem Opavou 
jako prodávajícím a manžely Ing. Romanem a Mgr. Renátou Šťastnými 
jako kupujícími a povinnými z věcného břemene a manžely Kamilem 
a Žanetou Bendíkovými a paní Věrou Bendíkovou jako oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 95
 – ostatní plocha, na nezapsaném geometrickém plánu značené 
novým parc.č. 95/2 - ostatní plocha, v k.ú. Jaktař za kupní cenu ve výši 35.280,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodech 1a) – g)): 8-0-0
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2.
schvaluje
- garážiště Krátká

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOID4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Karlem a MUDr. Vlastou Balcarovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/274 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.574,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOIAJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Oldřichem a Mgr. Evou Krčovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/279 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.574,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOI8T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Věrou Ježkovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/283 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 15.574,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOI63 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Vladimírou Herberovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/273 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.074,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOI58 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Rudolfem a Ing. Zitou Lebedovou   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/282 - zastavěná plocha, pozemku pod garáží parc.č. 2890/286 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 2/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 27.148,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOI90 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Ingrid Horákovou a paní Dagmar Müllerovou   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/280 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.074,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOI3I mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Marií Fialovou   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/276 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
13.074,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOIBE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Zuzanou Bornovou   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/277 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
13.074,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOI7Y mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Danielem Čášem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/285 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 14.574,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOI2N mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Vladanem Škrobánkem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/281 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.574,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOIC9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Schneiderem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/275 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 13.074,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOI4D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností Povodí Odry, státní podnik   jako kupujícím, podílu o velikosti 1/19 části pozemku parc.č. 2890/110 ost. plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/453 ost. plocha, vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
4.074,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodech 2a) – 2l)): 8-0-0
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3.
schvaluje
- garážiště Jurečkova

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGRK mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Lubomírem Premusem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/38 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 574/4 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.975,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGTA mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Dvořákem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/36 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 574/4 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 16.475,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGSF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Jančíkem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/42 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 574/4 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 20.975,00 Kč (cena dle zásad) 


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOH75 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Michalem a Kamilou Kaštovskými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/40 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 574/4 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 14.475,00 Kč (cena dle zásad) 


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGU5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Vladimír Maršík  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 574/34 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/8 pozemku parc.č. 574/4 – ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 13.475,00 Kč (cena dle zásad) 



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodech 3a -3e)): 8-0-0

4.
schvaluje
- garážiště Wolkerova

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOG92 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Františkem a Irmgard Fialovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1043 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 

2153/62 RM 13
bod 6/62
b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGBS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Ludmilou Reichertovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1037 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.840,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGG3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Rostislavem Friedlem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1379 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 21.840,00 Kč (cena dle zásad) 


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGHY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Josefem Sordylem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1032 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGAX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Tomářem Riplem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1039 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.340,00 Kč (cena dle zásad) 


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGCN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vladimírem Kramolišem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1040 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 19.840,00 Kč (cena dle zásad) 


g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGED mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Schindlerem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1029 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad) 


h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGF8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Janem Kristenem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1031 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.840,00 Kč (cena dle zásad) 


i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGDI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Jaškem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1035 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 15.340,00 Kč (cena dle zásad) 

2153/62 RM 13
bod 6/62
j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGIT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Annou Holečkovou  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1065 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 17.340,00 Kč (cena dle zásad) 


k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOH9V mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Pavlem a Annou Dostálovými  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1882 -     k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 12.000,00 Kč (cena dle zásad) 


l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOHAQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Milanem a Dagmar Holasovými  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1884 -     k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 19.000,00 Kč (cena dle zásad) 


m)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOHBL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jaromírem a Marii Nedělovými  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1887 -     k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 14.000,00 Kč (cena dle zásad) 


n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVY7D mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Martinem Smutkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1883 - zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 12.500,00 Kč (cena dle zásad)

o)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXXI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Libuší Horákovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1885 - zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 19.000,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodech 4a) – 4o)): 8-0-0

5.
schvaluje
- garážiště Jánská


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXT2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jaromírem Slezákem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/9 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLY1R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely ing. Ivem a Renatou Čechovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/11 – zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXZ8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Milanem a Alenou Ondrákovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/13 – zastavěná plocha  nádvoří k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu
 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 

2153/62 RM 13
bod 6/62
d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXUX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MUDr. Zdeňkem a MUDr. Jarmilou Flášarovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/14 - k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500 Kč (cena dle zásad) 


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXRC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Miroslavem a Vladimírou Hendrychovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2702/353 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad) 


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPPBLXF0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ladislavem a Danou Tesařovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 730/5 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 12.500,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodech 5a) – 5f)): 8-0-0

6.
schvaluje 

-garážiště Stará silnice

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWQO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Miroslavem a Drahomírou Slaninovými jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/24 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWSE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a JUDr. Alešem Chovancem   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/25 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWPT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Michalem Valečkem   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/26 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWRJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Zinou Tichými   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/27 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVRGH mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marii Pospíšilovou   jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/28 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 




2153/62 RM 13
bod 6/62
f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWOY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Miluši Borákovými  jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2166/29 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodech 6a – 6f)): 8-0-0

7.
schvaluje

- garážiště Otická


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXS7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Janem a Ingrid Vybíralovými jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/21 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOH80 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Milanem Tolochem jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/2 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč 
(cena dle zásad) 


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXAP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Hubertem a Ludmilou Černohorskými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/8 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLX9U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vladimírem a Alžbětou Ondruchovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2542/14 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXGV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Břetislavem a Janou Magerovými 
a panem Dušanem Matýskem  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/421 – zastavěná plocha a nádvoří 
 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad) 


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLY62 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Otmarem a Marií Kremserovými 
a manžely Ing. Alešem a Naděždou Soldátovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/428 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad) 



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodech 7a)-7f)): 8-0-0
2153/62 RM 13
bod 6/62
8.
schvaluje 

- garážiště Jiráskova

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLY0W mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Josefem Němcem jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/43 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWT9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Ing. Alenou Seidlerovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/49 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodech 8a) - 8b)): 8-0-0

9.
schvaluje

- garážiště Jurečkova II


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOGYL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vojtěchem Jurákem, manžely Valtrem a Bronislavou Janíkovými, manžely Markem a Mgr. Gabrielou Víchovými, panem Ivem Swěntým, panem Otakarem Šindlerem, paní Danou Legutovou, Mgr. Davidem Piňosem, Mgr. Evou Konderlovou, panem Karlem Zajícem, panem Jiřím Týnem, manžely Radomírem a Libuší Weichtovými a manžely Břetislavem a Jaroslavou Tvarůžkovými 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2626/147 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/144 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/154 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/158 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/145 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/146 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/149 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/150 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/151 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/152 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/153 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2626/157 – zastavěná plocha a nádvoří a podílu 
o velikosti 12/17 pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava
-Předměstí, za kupní cenu 164.428,00 Kč (cena dle zásad)  


Hlasování: 8-0-0

10.
schvaluje

- ostatní pozemky pod garážemi


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOHCG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely JUDr. Jaroslavem a Annou Humpolcovými jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2530/266 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLWN3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Jiřinou Gebkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku   parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha 
a nádvoří na nezapsaném geometrickém plánu značená novým parc.č. 2626/361 o výměře 295 m2 k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
4.917,00 Kč (cena dle zásad) 
2153/62 RM 13
bod 6/62
c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXE5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jiřím Glogarem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/231 – zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)  


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLX5E mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Glabazňou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 1007/6 
– zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč (cena dle zásad)  


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXCF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely MVDr. Ladislavem CSc. a 
Mgr. Lidmilou Dedkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/358 – zastavěná plocha a nádvoří  
k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč (cena dle zásad)  


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVY6I mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a RNDr. Alešem Huskem, CSc. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 553/5 
– zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč (cena dle zásad)  


g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BLXDA mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Šárkou Klementovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2890/456 
– zastavěná plocha a nádvoří  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 1.000,00 Kč (cena dle zásad)  



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodech 10a) – 10 g)): 8-0-0

11.
schvaluje

a)
návrh na revokaci usnesení ZMO, č.u: 295/15 ZM12 odst.1, písm.n) ze dne 10.12.2012 (ZMO schvaluje kupní smlouvu a smlouvu o zřízení zástavního práva PID MMOPP00ANBDB mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Janou Golombkovou, manžely Josefem Karpíškem  
a Zdeňkou Karpíškovou, manžely Pavlem Pravdou a Janou Pravdovou 
a panem Miroslavem Solným jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 632/1- zahrada a parc.č. 634 - ost.pl. , v k.ú. Opava - Předměstí za kupní cenu 680.800,00 Kč (cena dle zásad))


b)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva 
PID MMOPP00BLYEY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Janou Golombkovou, manžely Josefem a Zdeňkou Karpíškovými, manžely Pavlem a Janou Pravdovými a panem Miroslavem Solným  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 632/1 – zahrada a parc.č. 634 – ostatní plocha v  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 666.497,00 Kč (cena dle zásad) 


c)
návrh na revokaci usnesení ZMO, č.u: 355/20 ZM05 odst.1, písm.b) ze dne 3.5.2005 (ZMO schvaluje prodej části pozemku parc.č. 302-zast. pl. 
a nádvoří, výměra dle geometrického zaměření k.ú. Opava-Město spoluvlastníkům domu Kolářská 4 (dle předložené žádosti) za 200,00 Kč/m2 (zveřejněno č. 1909/04) 
2153/62 RM 13
bod 6/62
d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00BOH2U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a pány Luďkem Dvořákem a Jaroslavem Křeskou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 302/4 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava-Město, za kupní cenu 
20.600,00 Kč, tj. 200,00 Kč/m2 


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování (o bodech 11a) – 11d)): 8-0-0



12.
neschvaluje



a)
záměr prodeje části  pozemku parc.č. 606/1 – ostatní plocha a parc.č. 604 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje a bezúplatného převodu části  pozemku parc.č. 2407/10, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

c)
nabytí pozemku parc.č. 1553/28 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

d)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2  na cenu 200,00 Kč/m2  za prodej pozemku parc.č. 420-zahrada, k.ú. Opava-Předměstí 


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování (o bodech 12a) – 12d)): 8-0-0





2154/62 RM 13
bod 7/62
Výroční zpráva o činnosti Městské policie Opava za rok 2012
Zpráva o aktuální bezpečnostní situaci v souvislosti s činností Městské policie Opava

Rada města



bere na vědomí


a)
Výroční zprávu o činnosti Městské policie Opava za rok 2012 pro předložení zastupitelstvu města

b)
Zprávu o aktuální bezpečnostní situaci v souvislosti s činností Městské policie Opava pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-1
    








2155/62 RM 13
bod 8/62
Rámcová smlouva o zajištění dodávek výstrojních součástí pro Městskou policii Opava


Rada města



schvaluje



Rámcovou smlouvu o zajištění dodávek výstrojních součástí pro Městskou policii Opava (MMOPP009M0M1), mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Bartolini s.r.o.,  se sídlem Veveří 39, 602 00 Brno, IČ 28267672, zastoupenou Petrem Bartoškem, jednatelem společnosti



Hlasování: 7-0-1


2156/62 RM 13
bod 9/62
Smlouva o poskytnutí služeb přenosu dat o poloze vozidel v síti GSM v reálném čase na území ČR

Rada města



schvaluje



smlouvu o poskytnutí služeb přenosu dat o poloze vozidel v síti GSM v reálném čase na území ČR (MMOPP009M0JG), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  
IČ  00300535,  zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou ECHOTON, a.s., se sídlem, Josefa Šavla 21, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 47677503, zastoupenou Ing. Pavlem Červenkou, předsedou představenstva a Šárkou Vavříkovou, místopředsedkyní představenstva



Hlasování: 7-0-1




2157/62 RM 13
bod 11/62
Návrh na jmenování ředitele Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace


Rada města



jmenuje



Mgr. Aleše Moravce na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace s účinností od 01.08.2013 na základě výsledků konkursního řízení


Hlasování: 8-0-0


2158/62 RM 13
bod 12/62
Informace o zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2013/2014

Rada města



bere na vědomí



informaci o zápisu dětí do mateřských škol pro školní rok 2013/2014 


Hlasování: 8-0-0


2159/62 RM 13
bod 13/62
Smlouva o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních kontejnerů  a Dodatek č.6 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)
smlouvu o spolupráci (MMOPP009JAYI)  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, ředitelkou oddělení sběrné sítě, na základě plné moci ze dne 02.05.2010


b)
Dodatek č. 6 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: 8-0-0



2160/62 RM 13
bod 14/62
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ Otická - tělocvična - podlaha“ – výsledné pořadí 


Rada města



bere na vědomí



výsledné pořadí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce              s názvem „ZŠ Otická – tělocvična - podlaha“ na opravu podlahy tělocvičny Základní školy Opava, Otická 18 – příspěvkové organizace



Hlasování: 8-0-0



2161/62 RM 13
bod 16/62
Veřejně prospěšné práce

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 6. 2013 do 31. 5. 2014 na Městské části Opava-Komárov 


b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. TOP-VN-69/2013 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (MMOPP00AZ0MV) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ  00300535,   zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným 
Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky 




 c)
Rozpočtové opatření č. 2013/100



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000080)
+ 63.898,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000080)
+ 11.276,00 Kč







Ve výdajích – městská část Komárov




Veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0800,0002520000000)
+ 47.685,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0800,0002520000000)
+ 8.415,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0800,0002520000000)
+ 11.921,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0800,0002520000000)
 + 2.104,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0800,0002520000000)
+ 4.292,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0800,0002520000000)
+ 757,00 Kč


Hlasování: 8-0-0











2162/62 RM 13
bod 17/62
Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko“, MMOPP00D7CEC, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady


b)
Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt „Regenerace městských parků v Opavě“, MMOPP00D7CF7, 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko, se sídlem Na Jízdárně 2824/2, 702 00 
Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady


Hlasování: 8-0-0



2163/62 RM 13
bod 18/62
Souhlas se záměrem a spolufinancováním projektů ZŠ I. Hurníka Opava, Ochranova 6, ZŠ T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 a Střediska volného času Opava z dotačního programu MSK


Rada města



schvaluje


a)
záměr projektu „Arboretum pro slavíky“ Základní školy I. Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace, a doporučuje jej k předložení 
do dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014“


b)
záměr projektu „Dětské přírodovědné bádání aneb Motýl, voda, bříza, myš, zkoumáním víc pochopíš“ Základní školy T. G. Masaryka Opava, 
Riegrova 13 – příspěvková organizace, a doporučuje jej k předložení 
do dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014“



c)
záměr projektu „Staň se badatelem“ Střediska volného času Opava – příspěvková organizace, a doporučuje jej k předložení do dotačního programu Moravskoslezského kraje „Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty pro školní rok 2013/2014“






d)
spolufinancování projektu „Arboretum pro slavíky“ Základní školy I. Hurníka Opava, Ochranova 6 – příspěvková organizace 

2163/62 RM 13
bod 18/62
e)
spolufinancování projektu „Dětské přírodovědné bádání aneb Motýl, voda, bříza, myš, zkoumáním víc pochopíš“ Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace 


Hlasování: 7-0-1

2164/62 RM 13
bod 19/62
Rozpis výkonů Technických služeb Opava s.r.o.

Rada města



schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2013/101


ve výdajích - odbor majetku města
Technické služby Opava s.r.o. - výkony


Sportoviště v majetku obce - provoz
- plyn
(3412,5153,00000000,0790,0001102000000)	         - 220.000,00 Kč


SFC Kylešovice - hřiště s umělým povrchem
- opravy a udržování
(3412,5171,00000000,0790,0001104000000)	        + 220.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



2165/62 RM 13
bod 20/62
Personální záležitosti

Rada města


1.
zřizuje


nové funkční místo „referent exekučního oddělení“ na exekučním oddělení právního a  organizačního odboru Magistrátu města Opavy na dobu určitou od 1. 7. 2013 do 31. 12. 2014 


2. 
stanoví


v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 312,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 10 pracovních míst na veřejně prospěšné práce + 3 pracovní místa 
na Městském útulku pro psy s účinností od 1. 7. 2013 

3.
schvaluje

a)
v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanou změnou dle bodu 1 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 7. 2013

  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/102



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000000.0020.0002996000000)
 - 126.160,00 Kč
2165/62 RM 13
bod 20/62

ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PERS




platy zaměstnanců




(6171,5011,0000000,0192,0001096000000)
+ 94.150,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,0000000,0192,0001096000000) 
+ 23.540,00 Kč








zdravotní pojištění
+ 8.470,00 Kč



(6171,5032,0000000,0192,0001096000000)



Hlasování: 9-0-0





2166/62 RM 13
bod 21/62
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 7/2013/PRI (MMOPP009TFW7) mezi Statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 na umístění čerpací stanice splaškových vod vč. přípojek na IS na pozemku parc. č. 1123 v k.ú. Jaktař za jednorázovou finanční náhradu stanovenou dohodou v rámci akce „Úprava Staré Jaktarky“                    


b)
smlouvu o zajištění přeložky rozvaděče veřejného osvětlení a smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 11/2013/PRI (MMOPP009TFRW) mezi společností GYPSTREND s.r.o., Stiborská 790, 747 27 Kobeřice, IČ: 60322616, Zdeňkem Jeníkem, Krnov, Ing. Hanou Bíbovou, Opava, Ing. Bohumírem Bíbou, Opava, Martinou Kalafovou, Opava, MUDr. Henrichem Kalafou, Opava a Statutárním městem Opava 
na přeložku rozvaděče veřejného osvětlení a umístění  kabelů veřejného osvětlení v pozemku parc. č. 2663/269 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci akce „Rekonstrukce ulice Gudrichovy“                


c)
smlouvu o zajištění přeložky oplocení č. 12/2013/PRI (MMOPP009TFQ1) mezi Tomášem Beinhauerem, Opava, Irmou Beinhauerovou, Opava, Dagmar Kopičovou, Opava a Statutárním městem Opava na přeložku části oplocení pozemku parc. č. 2702/163 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci akce „Rekonstrukce ulice Gudrichovy“                



Hlasování: 9-0-0









2167/62 RM 13
bod 22/62
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu 

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 14/2013/PRI (MMOPP009TFNG) pro stavební povolení, pro provádění stavby a autorský dozor mezi Statutárním městem Opava a Ing. arch. Jiřím Horákem, Dostojevského 26, 746 01 Opava, IČ: 12122173, DIČ: CZ6109131028 
na zakázku malého rozsahu „MŠ Vaníčkova“ (zateplení + výměna oken)  
za cenu nejvýše přípustnou 99.000,00 Kč bez DPH (119.790,00 Kč 
vč. DPH)


b)
smlouvu o dílo č. 15/2013/PRI (MMOPP009TFOB) mezi Statutárním městem Opava a společností GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638 na realizaci zakázky malého rozsahu „MŠ Vlaštovičky - rekonstrukce“ za cenu nejvýše přípustnou 1.074.651,00 Kč bez DPH (1.300.328,00 Kč vč. DPH)


c)
dohodu o provedení záchranného archeologického výzkumu 
č. 13/2013/PRI (MMOPP009TFP6) mezi Statutárním městem Opava 
a Národním památkovým ústavem, Valdštejnské náměstí 3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333 v rámci akce „Vnitroblok ul. Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická - Štefánikova“ za cenu nejvýše přípustnou 121.900,00 Kč bez DPH (147.499,00 Kč vč. DPH)


  d)
Rozpočtové opatření č. 2013/103



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



da)
MŠ Vaníčkova - PD




(3111,6121,00000000,0220,0007693000000) 
      +     119.790,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -      119.790,00 Kč







db)
MŠ Vlaštovičky 




(3111,6121,00000120,0220,0007724000000) 
       -     399.672,00 Kč







dc)
Vnitroblok ul. Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická - Štefánikova - ZAV




(2219,6121,00000000,0220,0007673000000) 
      +     147.499,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)   
      +     399.672,00 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -      147.499,00 Kč


Hlasování: 9-0-0






2168/62 RM 13
bod 23/62
Smlouva na zajištění Opavského kulturního léta

Rada města


1.
schvaluje



smlouvu MMOPP00BOWF4, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Martinem Žižlavský s místem podnikání Krnovská 45, 746 01 Opava,   IČ 65518161

2.
uděluje


výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Martinu Žižlavskému v rámci realizace městské akce Opavské kulturní léto v následujících termínech:

	10.07.2013 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)

17.07.2013 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
24.07.2013 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
31.07.2013 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
07.08.2013 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
14.08.2013 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
21.08.2013 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)
28.08.2013 do 24:00 hodin (letní kino na Dolním náměstí)



Hlasování: 9-0-0




2169/62 RM 13
bod 24/62
Plán hospodaření příspěvkové organizace Městské lesy Opava

Rada města



bere na vědomí



Plán hospodaření na rok 2013 příspěvkové organizace Městské lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669


Hlasování: 8-0-0














2170/62 RM 13
bod 25/62
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.
revokuje


a)
usnesení č. 1591/46 RM 12 2.a) ze dne 24. 9. 2012 (Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C7LGS_upr) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Josefem Krečmerem bytem Opava-Kateřinky 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Petrem Štíhlem, předsedou představenstva pro umístění přípojky veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 1985/21 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 452 – VO prodloužené Mostní a přeložky silnice III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH)


b)
usnesení č. 192/56 RM 13 a) ze dne 18. 2. 2013 (Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0U9J) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a MVDr. Janem Urbánkem, bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky kanalizace v pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy a stavby sjezdu přes sníženou obrubu na pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č.20/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu a veterinární ordinace na pozemku parc.č. 20/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  11.000,00 Kč + DPH)

2.
schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C7LGS_upr_2) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Josefem Krečmerem bytem Opava-Kateřinky 
a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti pro umístění veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 1985/21 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 452 – VO prodloužené Mostní a přeložky silnice III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 10.000,00 Kč + DPH
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b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C0U9J_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a MVDr. Janem Urbánkem, bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky kanalizace v pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy a stavby sjezdu přes sníženou obrubu na pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č.20/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu a veterinární ordinace na pozemku parc.č. 20/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  11.000,00 Kč + DPH

c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVIFD) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 27, 746 01 Opava, IČ 28611535 jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem  a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, Rolnická, Urbánek, přípojka kNN“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVIEI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem 
Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava  a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 45193665 jednající prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem pro umístění podzemního vedení kanalizace do pozemku parc.č. 2336/5 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, ul. Hillova – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy + DPH

e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVIG8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava  a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 45193665 jednající prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva pro umístění podzemního vedení vodovodu v pozemcích parc.č. 71/2, 1566/1, 2345/3 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Fürstova – rekonstrukce vodovodního řadu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši  36.400,00 Kč + DPH
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f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVICS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností Slezskomoravské telekomunikace 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. 248, 378/4, st. 60/1 v k.ú. Skřipov pro zrealizovanou  stavbu: "11010-001725 HON nábytek Skřipov, napojení“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH


Hlasování: 9-0-0



2171/62 RM 13
bod 26/62
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění STL plynovodu do pozemků parc.č. 587, 316/1, 103/2, 103/4 v k.ú. Opava - Město v rámci realizace stavby: „REKO MS Opava, Solná“

b) 
umístění NTL plynovodu do pozemků parc.č. 2953/4, 2953/2, 2974, 2952/4, 2958, 2953/1, 89/1 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „REKO MS Opava, Krnovská II“


c)
umístění STL plynovodu do pozemků parc.č. 2344/1, 2344/24, 2370/51 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „REKO MS Opava, Olomoucká +1


d) 
umístění NTL plynovodu do pozemků parc.č. 2897/11, 1156/12, 2897/15, 2897/11, 1156/1 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „REKO MS Opava, Ratibořská 14-28“


e) 
umístění dešťové kanalizace do pozemků parc.č. 530/6, 530/5 v k.ú. Kateřinky u Opavy a parc.č. 755/18, 935/11 v k.ú. Malé Hoštice v rámci realizace stavby „Dešťová kanalizace – Zahradnictví Adametz"



Hlasování: 9-0-0














2172/62 RM 13
bod 27/62
Smlouva o budoucí kupní smlouvě – dešťová kanalizace v lokalitě ulic Hlavní – Joži Davida

Rada města



schvaluje


a)
návrh na uzavření smlouvy o budoucí kupní smlouvě, (MMOPP00BP8LL) mezi Ing. Richardem Palisou bytem Opava, Kylešovice a Ing. Zdeňkem Celtou, bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města týkající se převodu dešťové kanalizace v lokalitě ulice Hlavní – Joži Davida za maximální kupní cenu představující 34 % nákladů spojených s vybudováním společné kanalizace tj. 718.975,00 Kč + DPH pro předložení zastupitelstvu města

b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8JV) mezi Ing. Richardem Palisou bytem Opava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Richardem Palisou bytem Opava a Ing. Zdeňkem Celtou bytem Opava pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 1397/29 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Dešťová kanalizace lokalita ul. Hlavní – Joži Davida“ za  bezúplatné zřízení věcného břemene 

c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8H5) mezi Zdeňkem Pospěchem bytem Praha, Veleslavín a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Richardem Palisou bytem Opava a Ing. Zdeňkem Celtou bytem Opava pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 1399/1, 1397/28 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Dešťová kanalizace lokalita ul. Hlavní – Joži Davida“ za  bezúplatné zřízení věcného břemene

d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8I0) mezi MUDr. Otou Staňkem bytem Opava, Kateřinky a Ing. Richardem Palisou bytem Opava, Kylešovice a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Richardem Palisou bytem Opava, Kylešovice a Ing. Zdeňkem Celtou bytem Opava pro umístění podzemního vedení dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 1392/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Dešťová kanalizace lokalita ul. Hlavní – Joži Davida“ za  bezúplatné zřízení věcného břemene



Hlasování: 9-0-0











2173/62 RM 13
bod 28/62
Smlouva o dílo - odstranění stavby rodinného domu, Vančurova

Rada města



schvaluje


a)




 
Smlouvu o dílo MMOPP00BP5XI, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a společností GRIGAR,s.r.o., se sídlem U Náhonu 2832/ 6,  746 01 Opava, IČ 25826638, jednající ing. Kamilem Grigarem, jednatelem společnosti

  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/104



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 165.528,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




nákup ostatních služeb




(3699,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 165.528,00 Kč


Hlasování: 9-0-0



2174/62 RM 13
bod 29/62
Jmenování člena a náhradníka člena hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“



Rada města



jmenuje


a)
člena komise pro hodnocení nabídek – Daniela Žídka


b)
náhradníka člena komise pro hodnocení nabídek – Mgr. Dalibora Halátka


Hlasování: 9-0-0


2175/62 RM 13
bod 30/62
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje


a)
společný nájem bytu č.10 velikosti 2+1 v domě na adrese Hobzíkova 33 v Opavě nájemce p.Marie Dudové pro žadatelku paní Hanu Dudovou

b)
společný nájem bytu č.4 velikosti 0+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě nájemce p.Radima Adametze pro žadatelku paní Terezu Adametzovou


Hlasování: 8-0-1

2176/62 RM 13
bod 31/62
Účetní závěrka SMO ke dni 31.12.2012 a závěrečný účet SMO za rok 2012

Rada města



schvaluje


a)
účetní závěrku Statutárního města Opavy sestavenou ke dni 31.12.2012

b)
zprávu o přezkumu hospodaření s výhradou

c)
závěrečný účet Statutárního města Opavy  za rok 2012 

  d)
Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



v příjmech – odbor  finanční a rozpočtový




daň z příjmu placená obcí




(0000,1122,00000000,0020,0000000000000)
 + 6.604.260,00 Kč







ve výdajích – odbor  finanční a rozpočtový




daň z příjmu placená obcí




(6399,5362,00000000,0020,0000000000000)
 + 6.604.260,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0


2177/62 RM 13
bod 32/62
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/105



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000201,0020,0000000000035)
+ 877.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Knihovna Petra Bezruče v Opavě




účelový příspěvek na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven




(3314,5336,00000201,0121, 0001002000035)
+ 877.000,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/106



ve výdajích – odbor informatiky




Digitalizace – Výzva 09




(6171,5901,00000120,0170,0002487000000)
- 1.746.327,94 Kč







ve výdajích – jmenovitá akce TSO




JA TS oprava obrub a předláždění chodníků na ul. K Celnici v MČ Vávrovice




(2219,6121,00000120,0790,0004113000000)
+ 1.746.327,94 Kč
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  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/107



ve výdajích – odbor majetku města – neplánované platby




komunální služby – opravy a údržba




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
	 60.000,00 Kč









komunikace – opravy a údržba




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 60.000,00 Kč


Hlasování (o bodech a) – c)): 8-0-1





  d)
Rozpočtové opatření č. 2013/108



ve výdajích – odbor FARO




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 72.600,00 Kč








ve výdajích – odbor kontroly, interního auditu a bezpečnosti




Pre-audit systému řízení příspěvkových organizací zřizovatelem




(6171,5166,00000000,0210,0002525000000)
+ 72.600,00 Kč


Hlasování (o bodu d)): 7-0-1



2178/62 RM 13
bod 33/62
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Psychiatrické léčebně v Opavě se sídlem Olomoucká 88, 746 01 Opava, IČ 00844004, na náklady související s pořádáním  kulturní akce v prostorách Psychiatrické léčebny v Opavě, ve výši 20.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-0


b)
finanční dotaci Slovácké obci VÝHONEK se sídlem Bezručovo náměstí 1, 746 01 Opava, IČ 42869382, na autobusovou dopravu na Jízdu králů do Vlčnova, ve výši 12.000,00 Kč 



Hlasování: 9-0-0

2.
neschvaluje 


finanční dotaci Natalii Volkmer bytem Opava, na náklady související s účastí Alexandry Volkmerové na soutěži Mini Miss Interbrilliant World, ve výši 80.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0

2178/62 RM 13
bod 33/62
3.
revokuje





usnesení č. 2094/60 RM 13 písm.a), b), c), d), e) a f) ze dne 22. 4. 2013 



Hlasování: 8-0-0


4.
schvaluje



a)
finanční dotaci Petru Binčíkovi bytem Opava 5, na materiálové vybavení v roce 2013, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-1

b)
finanční dotaci Marku Schusterovi bytem Opava 6, na náklady související s přípravou na MS juniorů v orientačním běhu, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování : 8-0-1

c)
finanční dotaci Filipu Hadačovi bytem Opava, na náklady související s přípravou na MS juniorů v orientačním běhu, ve výši 30.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-1

d)
finanční dotaci Tenisovému klubu Opava se sídlem Nerudova 2598/25a, 
746 01 Opava, IČ 68941633, na náklady související s pořádáním tenisových turnajů v roce 2013, ve výši 40.000,00 Kč 


Hlasování: 7-0-2


e)
finanční dotaci sdružení Přátelé orientačního běhu Opava, o.s. se sídlem Vojanova 2978/31A, 746 01 Opava, IČ 26534991, na zpracování mapy v souvislosti s pořádáním závodů v orientačním běhu Grand Prix Silesia, ve výši 30.000,00 Kč 



Hlasování: 8-0-1

f)
finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, na nákup sportovního materiálu, úhradu přepravních a pobytových nákladů spojených s účastí závodníků a trenérů na ME v Budapešti a MS v Poreči v šermu fleretem, ve výši   30.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-1



2179/62 RM 13
bod 34/62
Stanovisko Statutárního města Opavy k investiční akci Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace

Rada města


1.
souhlasí



s realizací stavby „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 a III/4662 v Opavě-Komárově“ s tím, že finanční závazky Statutárního města Opavy budou řešeny samostatně na základě příslušné smlouvy

2.
schvaluje


stanovisko Statutárního města Opavy k investiční akci Správy silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace „Rekonstrukce křižovatky silnic III/4661 a III/4662 v Opavě-Komárově“


Hlasování: 8-0-0


2180/62 RM 13
bod 35/62
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2013


Rada města



schvaluje


a)
finanční dotaci sdružení OPEN HOUSE, se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál, IČ 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, ve výši 80.000,00 Kč





  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




OPEN HOUSE – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040, 0000167000000)
+ 80.000,00 Kč 








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2013




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 80.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města

Hlasování: 8-0-0



2181/62 RM 13
bod 36/62
Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

Rada města



schvaluje



systém možnosti získání dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2014, včetně příloh:  Harmonogram na rok 2014, Výzva, Zásady pro poskytování účelových dotací, Manuál pro vykazování ukazatelů v sociálních službách 
a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Pravidla 
pro monitoring poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci 
z rozpočtu statutárního města Opavy, Zápis z monitoringu poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu SMO, Žádost o poskytnutí účelové dotace, Rozpočet projektu, Personální zajištění projektu, Hodnotící kritéria pro posuzování žádosti, Stanovisko manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Zásady užití loga pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0










2182/62 RM 13
bod 37/62
Obdarování držitelů Zlaté plakety prof. MUDr. Jana Janského

Rada města



schvaluje



přidělení odměn ve výši 1.000,00 Kč držitelům Zlaté plakety 
prof. MUDr. Jana Janského dle přiloženého seznamu za bezpříspěvkové dárcovství krve 


Hlasování: 8-0-0



2183/62 RM 13
bod 38/62
Přihlášení Statutárního města Opavy do soutěže o organizátora Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2014


Rada města



schvaluje



přihlášení Statutárního města Opavy do soutěže o organizátora Národního zahájení Dnů evropského dědictví 2014



Hlasování: 8-0-0



2184/62 RM 13
bod 39/62
Dodatek č.3 - ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb

Rada města



schvaluje



dodatek č. 3  (MMOPP00B1NT8) ke smlouvě o poskytování certifikačních služeb mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69,74626 Opava, IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Česká pošta, s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha, IČ: 47114983, zastoupenou Miroslavem Navrátilem, pracovníkem  kontaktního místa veřejné správy a obchodního místa certifikační autority 


Hlasování: 8-0-0









2185/62 RM 13
bod 40/62
Smlouva o výpůjčce

Rada města



schvaluje



Smlouvu o výpůjčce, (MMOPP00B1QkW), 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 – Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 1, 128 00 Praha 2, IČ: 00551023,zastoupené Mgr. Davidem Novákem, ředitelem odboru centrálních nákupů, právní podpory a správy majetku


Hlasování: 8-0-0

2186/62 RM 13
bod 41/62
Kupní smlouva

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Kupní smlouva“



Hlasování: 7-0-1 

2187/62 RM 13
bod 42/62
Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 7 ke zřizovací listině Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace (PID MMOPP00BOVPX) ze dne 18. 9. 2007 pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 8-0-0


2188/62 RM 13
bod 43/62
Záměr pronájmu – Tyršův stadion v Opavě

Rada města



schvaluje



záměr 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 – tento nebytový prostor byl zrekonstruován v rámci projektu "Rekonstrukce tělocvičny 
na Tyršově stadionu", registrační číslo CZ.1.10/3.1.00/04.01116) 


Hlasování: 8-0-0


2189/62 RM 13
bod 44/62
Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Domovní kompostování – město Opava“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zadání podlimitní veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě  ust. § 21 odst. 1 písm.f), § 38 zákona            č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Domovní kompostování – město Opava“- v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


b)
zveřejnit výzvu k předložení nabídky na profilu zadavatele dle § 38 odst. 2, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění


c)
dle § 38 odst. 1, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, vyzvat písemnou výzvou tyto zájemce k podání nabídky                      a k prokázání kvalifikace:
	BRM-OIL s.r.o., Mlýnská 326/13, 602 00 Brno, IČ:26883406

TTM, Nádražní 2a, 737 01 Česká Těšín (polská firma)
LIMAL (CZ) s.r.o. – sklad Servant, Křižíkova 2081, 256 01 Benešov, 
IČ: 27599248
Ondřej Štěpančík, Částkov 111, 687 12 Bílovice, IČ: 76604756
COLORTON s.r.o., Tovární 498, 386 01 Strakonice, IČ: 28101928
PIRSON Keramika Servis s.r.o., Frýdecká 411, 739 35 Václavovice, 
	IČ: 27800555
MEVA a.s., Na Urbance 632, 413 13 Roudnice nad Labe, 
      IČ: 46708766
	JRK BioWaste Management s.r.o.,  sídlo: Štúrova 1701/55, 142 00 Praha 4 - Krč, pobočka: Lípová 969/1, 747 14 Ludgeřovice, 

      IČ: 24853640

2.
jmenuje

a)
v souladu s § 71 odst. 3 a § 74 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, komisi pro  otevírání obálek a komisi             pro hodnocení nabídek ve složení:
členy:
	 Ing. Marii Vavrečkovou

 Ing. Hanu Tvrdou
 Mgr. Zdeňka Frélicha
 paní Jitku Měchovou
 Ing. Zbyňka Boudu



b)
náhradníky členů:
	 Ing. Alberta Červeně

 Ing. Martinu Heisigovou
 Mgr. Ondřeje Kubesu
	 Ing. Igora Kašpara
	 Ing. Romanu Krátkou




Hlasování: 8-0-0




2190/62 RM 13
bod 45/62
Dodatek č.1 ke smlouvě zhotovitele č.120246  (MMOPP0032LD9) „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část - DÚR“

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1, MMOPP009TFML,  ke smlouvě zhotovitele č. 120246 (MMOPP0032LD9) „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část – DÚR“, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ:  00300535, zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. se  sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 42767377, zastoupenou Ing. Svatoplukem Bijokem, jednatelem společnosti  

původní cena za předběžný GTP (vč. zaměření) bez DPH  1.963.700,00  Kč
původní cena za DÚR bez DPH                                           5.426.660,00  Kč
nová cena za předběžný GTP (vč. zaměření) bez DPH      1.977.359,00  Kč
nová cena za DÚR bez DPH                                                5.412.980,00  Kč
nová cena díla dle dodatku č. 1 celkem bez DPH                7.390.339,00  Kč
DPH 21%                                                                              1.551.971,00  Kč
nová cena celkem s DPH                                                     8.942.310,00  Kč


Hlasování: 7-0-0


2191/62 RM 13
bod 46/62
Podání žádostí o dotace na realizaci projektů, jejich zahájení a zajištění financování – Ochranova - úprava parteru okolí, Cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava, Cyklistická stezka Hradec n. M. - Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)


Rada města


1.
schvaluje


a)
zajištění financování projektu „Ochranova – úprava parteru okolí“ po dobu jeho realizace ve výši podle žádosti o finanční podporu předložené v rámci kontinuální výzvy č. 3.1-04 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM)


b)
zajištění financování projektu „Ochranova – úprava parteru okolí“ v provozní fázi po dobu jeho udržitelnosti podle žádosti o finanční podporu předkládané v rámci kontinuální výzvy č. 3.1-04 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko – Výzva k předkládání projektů v rámci Integrovaných plánů rozvoje měst (IPRM)




2.
schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt s názvem „Cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava“ v rámci kontinuální výzvy č. 1.1 – 19 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, případně výzvy Výzva č. 1.1 - 21 Dílčí oblast podpory 1.1.2 Výstavba cyklistických stezek

2191/62 RM 13
bod 46/62
b)
zajištění financování projektu „Cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava“ po dobu jeho realizace ve výši podle žádosti o finanční podporu předkládané v rámci kontinuální výzvy č. 1.1 – 19 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, případně výzvy Výzva č. 1.1 - 21 Dílčí oblast podpory 1.1.2 Výstavba cyklistických stezek


c)
zajištění financování projektu „Cyklistická stezka Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava“ v provozní fázi po dobu jeho udržitelnosti podle žádosti o finanční podporu předkládané v rámci v rámci kontinuální výzvy č. 1.1 – 19 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, případně výzvy Výzva č. 1.1 - 21 Dílčí oblast podpory 1.1.2 Výstavba cyklistických stezek




3.
schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory na projekt s názvem „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)“ v rámci v rámci kontinuální výzvy č. 1.1 – 19 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, případně výzvy Výzva č. 1.1 - 21 Dílčí oblast podpory 1.1.2 Výstavba cyklistických stezek


b)
zajištění financování projektu „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)“ po dobu jeho realizace ve výši podle žádosti o finanční podporu předkládané v rámci v rámci kontinuální výzvy č. 1.1 – 19 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, případně výzvy Výzva č. 1.1 - 21 Dílčí oblast podpory 1.1.2 Výstavba cyklistických stezek


c)
zajištění financování projektu „Cyklistická stezka Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)“ v provozní fázi po dobu jeho udržitelnosti podle žádosti o finanční podporu předkládané v rámci v rámci kontinuální výzvy č. 1.1 – 19 Regionálního operačního programu NUTS II Moravskoslezsko, dílčí oblast podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a pěší doprava, případně výzvy Výzva č. 1.1 - 21 Dílčí oblast podpory 1.1.2 Výstavba cyklistických stezek


Hlasování: 7-0-0


2192/62 RM 13
bod 47/62
Otevření zahrady při MŠ Dětský svět na ul. Šrámkova


Rada města



schvaluje


 a)
otevření zahrady při Mateřské škole  Dětský svět, Opava, příspěvková organizace v  době letních prázdnin a o víkendech v září 2013


  b)
rozpočtové opatření č. 2013/109 



ve  výdajích – odbor školství



ba)
MŠ 17. listopadu




(3111,5331,00000000,0030,0001000000012)
+29.000,00 Kč





2192/62 RM 13
bod 47/62

bb)
Rezerva – FARO




(6409,5901,0000000,0020,0002996000000)
-29.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0




2193/62 RM 13
bod 48/62
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 07.05.2013 
do 21.05.2013


Hlasování: 7-0-0



2194/62 RM 13
bod 49/62
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 7-0-0



2195/62 RM 13
bod 53/62
Založení zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty

Rada města


1.
doporučuje


a)
zastupitelstvu města vyslovit souhlas se založením zájmového sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty a zněním základních dokumentů dle příloh: zakládací smlouva, stanovy, organizační řád


b)
zastupitelstvu města vznik členství Statutárního města Opavy, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem v zájmovém sdružení právnických osob Asociace měst pro cyklisty


c)
zastupitelstvu města jmenovat náměstka primátora Mgr. Dalibora Halátka zástupcem Statutárního města Opava v Asociaci měst pro cyklisty


d)
zastupitelstvu města schválit výši finančního příspěvku Statutárního města Opavy do Asociace měst pro cyklisty ve výši 15.000Kč ročně 



Hlasování: 7-0-0
2195/62 RM 13
bod 53/62
2.
schvaluje 



Rozpočtové opatření č. 2013/XXX/Z



ve výdajích – Kancelář primátora



členské příspěvky




(6171,5229,00000000,0120,0002516000000)
- 13.000,00 Kč



(2212,5229,00000000,0120,0002516000000)
-   2.000,00 Kč








(2219,5229,00000000,0120,0002516000000)
+ 15.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-0



2196/62 RM 13
bod 54/62
Záměr pronájmu - Horní náměstí 62, 66, Opava

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu budovy č.p. 378, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 289/1, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 374, objekt k bydlení 
na pozemku parc.č. 289/2, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava - Město (budovy na adrese Horní náměstí 62 a 66, Opava)


Hlasování: 7-0-0






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

