                                                                     37                                                    64. RMO 1. 7. 2013
file_0.png


file_1.wmf


RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 64. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 1. 7. 2013


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 1. 7. 2013 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
MUDr. Pavel Vágner
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Mgr. Antonín Binar
Bc. Jana Müllerová 
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Ondřej Skácel
Zaměstnanci
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Miroslava Konečná
Ing. Lenka Grigarová
Ing. Jana Onderková









































2256/64 RM 13
bod 1/64
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVT87 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Karlem Weiglhoferem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 
o velikosti 1267/10000 pozemku parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 639,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

b)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVT7C mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Veronikou Holušovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 
o velikosti 1250/10000 pozemku parc.č. 97/28 - 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 domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVT21 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Dušanem Michalčíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 
o velikosti 1253/10000 pozemku parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 631,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

d)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVT4R mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Libuší Kleknerovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu o velikosti 1230/10000 pozemku parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 620,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

e)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVT6H mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Květoslavou Ruskovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 
o velikosti 1267/10000 pozemku parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 639,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

f)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVT3W mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Tomášem Ťapťuchem a paní Šárkou Němcovou jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem podílu o velikosti 1230/10000 pozemku parc.č. 97/28 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 620,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 

g)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVT5M mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Jindřichem Pánkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 
o velikosti 1253/10000 pozemku parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 631,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 
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h)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVT92 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Hanou Hluchníkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 
o velikosti 1250/10000 pozemku parc.č. 97/28 - 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) 


i)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DVX34 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Richardem Sládkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem podílu 
o velikosti 1571/8030 pozemku parc.č. 2162/13 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 1.513,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


j)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVWSU 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Marcelou Vlčkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2373/441 - 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 MMOPP00DVWP9 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a MUDr. Ivem Přikrylem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2172/56 - 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)


l)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVWTP 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a MUDr. Ivem Přikrylem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2172/110 - 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)


m)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVWRZ 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Bc. Pavlem Andrýskem a Mgr. MBA PharmDr. Tomášem Andrýskem, Ph.D. jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/21 - 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 MMOPP00DVW2G 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Irmgardou Jamnickou a panem Františkem Jamnickým jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/15 - 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)


o)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00BOHVT 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem, Pavlem Hadamčíkem a Milanem Steuerem  jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/444 - 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)
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p)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DVWWA mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Petrem Palyzou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2684/2 – orná půda, 
k.ú. Kylešovice, za cenu ve výši 298,00 Kč/rok, tj. 0,15 Kč/m2/rok 

q)
nájemní smlouvu  PID MMOPP00DVWX5 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností Pomp Vlaštovičky s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 3015 
- ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 2.250,00 Kč/rok, 
tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


r)
nájemní smlouvu  PID MMOPP00DVX4Z mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Janem a Mgr. Vlastou Ohneiserovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 405/47 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu 
ve výši 2.520,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


s)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DVW1L mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností BREDA & WEINSTEIN jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 588/1 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 588/29 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 8.200,00 Kč/rok, tj. 200,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


t)
smlouvu o výpůjčce  PID MMOPP00DVVGP mezi společností DJUSU Opava, s.r.o. jakou půjčitelem a Statutárním městem Opavou 
jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků parc.č. 2146/2 
- zastavěná plocha  a nádvoří, parc.č. 2146/3 - zastavěná plocha  a nádvoří, parc.č. 2146/17 - zastavěná plocha  a nádvoří, a části pozemků parc. č. 2146/1, díl „A“ a parc.č. 2146/16, díl „B“ , vše k.ú. Opava – Předměstí


u)
dodatek č. 1 PID MMOPP00BOHE6 k nájemní smlouvě ze dne 9.9.2010  mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a panem Petrem Vavrlou jako nájemcem

v)
nájemní smlouvu PID MMOPP00BLXBK mezi Ing. Bohumírem Blachutem 
a Ing. Erichem Stavařem jako pronajímateli a Statutárním městem Opavou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 3165/1 – ostatní plocha a parc.č. 3165/27 – ostatní plocha, oba v k.ú. Opava – Předměstí, za cenu 32.830,00 Kč/rok, tj. 100,00 Kč/m2/rok


w)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 32 -  zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město


x)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 385 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město


y)
záměr pronájmu částí pozemku parc.č. 1070/1– ostatní plocha, k.ú. Kylešovice


Hlasování o bodu č. 1 jako celku: 8-0-0
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2.
schvaluje


- garážiště Otická


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/449 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/35 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/460 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí




3.
schvaluje



- garážiště Hradecká


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/113 - 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. 2627/56 - 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




4.
schvaluje



- ostatní pozemky pod garážemi

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1932 - zastavěná plocha        a nádvoří a podílu o velikosti 1/5 pozemků parc.č. 2592/2 - ostatní 
plocha, parc.č. 2592/3 – ostatní plocha a parc.č. 388/70 – trvalý travní porost a pozemku parc.č. 2592/1 – ostatní plocha vzniklého 
dle nezapsaného geometrického plánu z pozemku parc.č. 2592/1,
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2890/458 - zastavěná plocha        a nádvoří vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z pozemku parc.č. 2890/81 -  zastavěná plocha a nádvoří , k.ú. Opava – Předměstí


c)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. 2373/501 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2373/503 – zastavěná plocha a nádvoří, oba k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1070 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování o bodech 2, 3 a 4: 8-0-0
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5.
schvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 394/69 – zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 394/72 – zahrada, k.ú. Kateřinky u Opavy


b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1664 – orná půda,  k.ú. Jaktař

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 1098/1 – zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Komárov u Opavy

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2373/363 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 97/29 - zastavěná plocha a nádvoří,
a částí pozemků parc.č. 97/16 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 97/17,
- zahrada, vše k.ú. Opava - Předměstí




6.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2162/50 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/2 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


Hlasování o bodech 5 a 6: 8-0-0



2257/64 RM 13
bod 2/64
Záměr pronájmu a Dodatek ke smlouvě – Horní náměstí 47, Opava

Rada města



schvaluje


a)
záměr prodloužení doby nájmu sjednaného smlouvou o nájmu nebytových prostor MMOPP006KY1H, uzavřenou mezi Statutárním městem Opava        a společností BIVOJ a.s. se sídlem Jateční 2884/23A, 746 01 Opava,         IČ 60793031, na dobu určitou do dne 31.12.2014, přičemž doba nájmu bude prodloužena nejdéle do dne 31.12.2024. Předmětem pronájmu je část nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 132, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava - Město (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava) 


b)
záměr pronájmu části nebytového prostoru dle přiloženého zákresu v 1 PP   budovy č.p. 132, objekt k bydlení ležící v části obce Město na pozemku parc.č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava - Město (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava) 


c)
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4ILR mezi Statutárním  městem Opava  se  sídlem  Horní  náměstí  69,  746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a KAFIROU o.s. se sídlem Horní náměstí 47, 746 01 Opava,  IČ 26588773, zastoupenou Janem Horákem, předsedou (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)


Hlasování: 9-0-0

2258/64 RM 13
bod 3/64
Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat 


Rada města


1.
souhlasí



s přihlášením Statutárního města Opavy k Memorandu o spolupráci 
při prosazování otevřených dat


2.
schvaluje



smlouvu Memorandum o spolupráci při prosazování otevřených dat, (MMOPP00BOV3Z), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Nadací Open Society Fund Praha se sídlem Prokopova 197/9, 130 00 Praha 3, 
IČ 47611804, zastoupenou Mgr. Robertem Baschem, ředitelem 


Hlasování: 7-2-1


2259/64 RM 13
bod 4/64
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – 
56. Bezručova Opava 2013 – 350.000,00 Kč

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (mmopp00d74lx) mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem 




b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2013 ve výši 350.000 Kč na realizaci projektu „56. Bezručova Opava 2013“




  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/125



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční transfery od krajů „56. Bezručova Opava 2013“




(0000,4122,00000201,0020,0002456000000)
 + 350.000,00 Kč







ve výdajích – Kancelář primátora




„56. Bezručova Opava 2013“ 
nákup služeb




(3312,5169,000000201,0121,000245600000)
+ 350.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0




2260/64 RM 13
bod 5/64
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/126



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Odkanalizování MČ Komárov – PD 




(poplatek)




(2321,6121,00000000,0220,0007979000000)
+ 1.126,70 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 1.126,70 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/127



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Jižní obchvat – Hradecká – Olomoucká 

  


(2212,5169,00000000,0220,0007817000000)
+ 295.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva – podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 295.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2013/128



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




dotace k úrokům z úvěru 23,4 mil. Kč – kanalizace Malé Hoštice – po uvedení stavby do užívání




(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+ 132.836,45 Kč



(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+ 124.944,74 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




úroky – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 257.781,19 Kč
  





d)
Rozpočtové opatření č. 2013/129



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let

  


(6402,2222,00098193,0020,0000000000000)
+ 177.272,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 177.272,00 Kč
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e)
Rozpočtové opatření č. 2013/130



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů

  


(0000,4122,00000332,0020,0000000000039)
+ 100.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




Středisko volného času




účelový příspěvek na modernizaci pravidelných aktivit zájmového vzdělávání  




(3421,5336,00000332,0030,0001002000039)
+ 100.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/131



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů

  


(0000,4122,00033166,0020,0000000000039)
+ 120.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




Středisko volného času




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




(3421,5336,00033166,0030,0001002000039)
+ 120.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2013/132



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

  


(0000,4116,00034070,0020,0000000000035)
+ 15.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Knihovna Petra Bezruče v Opavě




účelový příspěvek na program „Knihovna 21. století“




(3314,5336,00034070,0121,0001002000035)
+ 15.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2013/133



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

  


(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 236.612,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za IV. čtvrtletí 2012




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 165.525,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 71.087,00 Kč
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i)
Rozpočtové opatření č. 2013/134



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

  


(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 231.426,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2013




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 161.883,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 69.543,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2013/135



ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. Havarijního a krizového řízení




soutěž o cenu primátora - rezerva




(6409,5901,00000000,0193,0002519000000)
	 100.000,00 Kč








ve výdajích – Městská část Podvihov – 1. místo




JSDH - DDHM




(5512,5137,00000000,0820,0002530000000)
+ 30.000,00 Kč







ve výdajích – Městská část Komárov – 2. místo




JSDH - materiál




(5512,5139,00000000,0800,0002530000000)
 + 25.000,00 Kč







ve výdajích – Městská část Milostovice – 3. místo




JSDH – prádlo, oděv, obuv




(5512,5134,00000000,0870,0002530000000)
+ 10.000,00 Kč



JSDH - DDHM




(5512,5137,00000000,0870,0002530000000)
+ 10.000,00 Kč







ve výdajích – JSDH Opava-Kateřinky – 4. místo




DDHM




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
+ 10.000,00 Kč







ve výdajích – Městská část Zlatníky – 5. místo




JSDH - DDHM




(5512,5137,00000000,0860,0002530000000)
+ 8.000,00 Kč







ve výdajích – Městská část Vlaštovičky – 6. místo




JSDH - materiál




(5512,5139,00000000,0850,0002530000000)
+ 7.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2013/136



ve výdajích –  odbor majetku města




elektrická energie – KD Rybníček




(3392,5154,00000000,0051,0007697000000)
- 15.000,00 Kč
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ve výdajích –  kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




ostatní osobní náklady




3613,5021,000000000,0192,0007697000000)
+ 15.000,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2013/137



ve výdajích –  odbor školství




neinvestiční příspěvek- MŠ Heydukova




(3111,5331,00000000,0030,0001002000001)
+ 110.000,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
- 110.000,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2013/138



ve výdajích – odbor školství




naplňování koncepce EVVO




(3792,5169,00000000,0030,0001076000000)
- 12.000,00 Kč








soutěž ve sběru hliníku




neinvestiční transfery -  cizím přísp.org.




(3113,5339,00000000,0030,0001076000000)
+ 9.000,00 Kč








ZŠ Riegrova




(3113,5331,00000000,0030,0001076000000)
+ 3.000,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2013/139



ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence budov




opravy a údržba

  


(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
	5.000,00 Kč








ve výdajích – odbor majetku města, odd. správy a evidence pozemků




vizualizace obkladů – oprava sprch v městských lázních




(3412,5169,00000000,0050,0001102000000)
+ 5.000,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2013/140



ve výdajích –  odbor informatiky




výpočetní technika-veřejná správa




(6171,5137,00000000,0170,0002528000000)
- 36.300,00 Kč








výpočetní technika - zastupitelstva obcí




(6112,5137,00000000,0170,0002528000000)
+ 36.300,00 Kč
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p)
Rozpočtové opatření č. 2013/141



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	1.300,00 Kč








ve výdajích – odbor dopravy




vratka pokuty ( platební poukaz MMOPX00XCONY)




(6409,5909,00000000,0160,0009271000000)
+ 1.300,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2013/142



ve výdajích – odbor sociálních věcí – dotace na poskytování sociálních služeb -snížení dotací na vybrané sociální služby z důvodu jejich financování z IP MSK (Individuální projekt MSK „Optimalizace sítě služeb sociální prevence v Moravskoslezském kraji“) od 1.5.2013









ANIMA VIVA o.s.




sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000158000000)
	356.667,00 Kč









Armáda spásy v ČR




azylové domy a nízkoprahová centra




(4374,5221,00000000,0040,0000153000000)
	873.333,00 Kč









sociální rehabilitace




(4344,5221,00000000,0040,0000153000000)
	33.333,00 Kč









KAFIRA o.s.




sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000160000000)
	166.667,00 Kč









FOKUS OPAVA




sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040,0000103000000)
	313.333,00 Kč









CHARITA OPAVA




sociální rehabilitace




(4344,5223,00000000,0040,0000111000000)
	180.000,00 Kč








ve výdajích – odbor sociálních věcí




rezerva – dotace na poskytování sociálních služeb




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
+ 1.923.333,00 Kč






r)
Rozpočtové opatření č. 2013/143



ve výdajích – odbor životního prostředí




Environmentálně šetrný provoz MMO
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(3792,5901,00000020,0130,0002476000000)
	95.210,00 Kč 








ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




nákup termoregulačních ventilů včetně termostatických hlavic




(3613,6121,00000020,0051,0002476000000)
+ 32.760,00 Kč








nákup úsporných splachovačů, čidel na pohyb a zářivek




(6171,5171,00000020,0051,0002476000000)
+ 42.450,00 Kč













regulace vytápění, ul. Krnovská




(6171,6122,00000020,0051,0002476000000)
+ 20.000,00 Kč




s)
Rozpočtové opatření č. 2013/144



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




projekt „Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO“




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu – 85 % dotace z EU




(0000,4116,33514013,0020,0002488000000)
+ 603.800,05 Kč



(0000,4116,33514013,0020,0002488000000)
+ 603.800,05 Kč







ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




projekt „Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO“




vrácení předfinancované 85% dotace do rozpočtu města




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(3636,5137,00000000,0140,0002488000000)
- 18.700,00 Kč








nákup materiálu




(3636,5139,00000000,0140,0002488000000)
	 223.546,60 Kč









nákup ostatních služeb




sml. MMOPP00D77YJ




(3636,5169,00000000,0140,0002488000000)
	 409.343,00 Kč




sml. MMOPP00A54VO




(3636,5169,00000000,0140,0002488000000)
	 370.260,00 Kč









pohoštění




(3636,5175,00000000,0140,0002488000000)
- 42.500,00 Kč








dotace z EU ve výši 85 %




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(3636,5137,33514013,0140,0002488000000)
+ 18.700,00 Kč
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nákup materiálu




(3636,5139,33514013,0140,0002488000000)
+ 223.546,60 Kč








nákup ostatních služeb




sml. MMOPP00D77YJ




(3636,5169,33514013,0140,0002488000000)
+ 409.343,00 Kč



sml. MMOPP00A54VO




(3636,5169,33514013,0140,0002488000000)
+ 370.260,00 Kč








pohoštění




(3636,5175,33514013,0140,0002488000000)
+ 42.500,00 Kč








podíl města ve výši 15 %




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(3636,5137,00000000,0140,0002488000000)
- 3.300,00 Kč



(3636,5137,33100000,0140,0002488000000)
+ 3.300,00 Kč








nákup materiálu




(3636,5139,00000000,0140,0002488000000)
	 39.449,40 Kč




(3636,5139,33100000,0140,0002488000000)
+ 39.449,40 Kč








nákup ostatních služeb




sml. MMOPP00D77YJ




(3636,5169,00000000,0140,0002488000000)
	 72.237,00 Kč




(3636,5169,33100000,0140,0002488000000)
+ 72.237,00 Kč



sml. MMOPP00A54VO




(3636,5169,00000000,0140,0002488000000)
	 65.340,00 Kč




(3636,5169,33100000,0140,0002488000000)
+ 65.340,00 Kč








pohoštění




(3636,5175,00000000,0140,0002488000000)
- 7.500,00 Kč



(3636,5175,33100000,0140,0002488000000)
+ 7.500,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. personální a mzdové




projekt „Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO“




vrácení 85% dotace do rozpočtu města




platy zaměstnanců




(3636,5011,00000000,0192,0002488000000)
- 56.474,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(3636,5021,00000000,0192,0002488000000)
- 67.575,00 Kč








sociální pojištění




(3636,5031,00000000,0192,0002488000000)
- 14.118,50 Kč
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zdravotní pojištění




(3636,5032,00000000,0192,0002488000000)
- 5.083,00 Kč








dotace z EU ve výši 85 %




platy zaměstnanců




(3636,5011,33514013,0192,0002488000000)
+ 56.474,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(3636,5021,33514013,0192,0002488000000)
+ 67.575,00 Kč








sociální pojištění




(3636,5031,33514013,0192,0002488000000)
+ 14.118,50 Kč








zdravotní pojištění




(3636,5032,33514013,0192,0002488000000)
+ 5.083,00 Kč








podíl města ve výši 15 %




platy zaměstnanců




(3636,5011,00000000,0192,0002488000000)
- 9.966,00 Kč



(3636,5011,33100000,0192,0002488000000)
+ 9.966,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(3636,5021,00000000,0192,0002488000000)
	 11.925,00 Kč




(3636,5021,33100000,0192,0002488000000)
+ 11.925,00 Kč








sociální pojištění




(3636,5031,00000000,0192,0002488000000)
- 2.491,50 Kč



(3636,5031,33100000,0192,0002488000000)
+ 2.491,50 Kč








zdravotní pojištění




(3636,5032,00000000,0192,0002488000000)
- 897,00 Kč



(3636,5032,33100000,0192,0002488000000)
+ 897,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 1.207.600,10 Kč






t)
Rozpočtové opatření č. 2013/145



ve výdajích – odbor informatiky




Vzdělávání v eGon centru Opava – úhrady sankcí jiným rozpočtům




(6171,5363,00000000,0170,0002467000000)
+ 1.067,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 1.067,00 Kč


Hlasování: 10-0-0
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Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXBA6, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Petrem Binčíkem bytem Opava 5, na materiálové vybavení v roce 2013, ve výši 30.000,00 Kč 


b)
smlouvu, MMOPP00CXBCW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Markem Schusterem bytem Opava 6, na náklady související s přípravou na MS juniorů v orientačním běhu, ve výši 30.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP00CXBDR, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Filipem Hadačem bytem Opava, na náklady související s přípravou na MS juniorů v orientačním běhu, ve výši 30.000,00 Kč

d)
smlouvu, MMOPP00CXBB1, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tenisovým  klubem Opava se sídlem Nerudova 2598/25a, 746 01 Opava, IČ 68941633, zastoupeným Mgr Jiřím Šulákem, prezidentem, na náklady související s pořádáním tenisových turnajů v roce 2013, ve výši 40.000,00 Kč

e)
smlouvu, MMOPP00CXBEM, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a sdružením Přátelé orientačního běhu Opava, o.s., se sídlem Vojanova 2978/31A, 746 01 Opava, IČ 26534991, zastoupeným Ing. Miroslavem Hadačem, předsedou, na zpracování mapy v souvislostí s pořádáním závodů v orientačním běhu Grand Prix Silesia, ve výši 30.000,00 Kč

f)
smlouvu, MMOPP00CXBFH, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským, předsedou a Miroslavem Mařádkem, ředitelem, 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

g)
smlouvu, MMOPP00CXB9B, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Happy Sportem Opava se sídlem U Švédské kaple 1398/50, 747 05 Opava 5, IČ 65888774, zastoupeným Ing. Davidem Šťastným, předsedou, na Mistrovství republiky žáků a žákyň v plážovém volejbale 2013, ve výši 27.000,00 Kč
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  h)
Rozpočtové opatření č. 2013/146



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 217.000,00 Kč








Petr Binčík




(3419,5494,00000000,0020,0000389000000)
+ 30.000,00 Kč








Marek Schuster




(3419,5494,00000000,0020,0000391000000)
+ 30.000,00 Kč








Filip Hadač




(3419,5494,00000000,0020,0000392000000)
+ 30.000,00 Kč








Tenisový klub Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000341000000)
+ 40.000,00 Kč








Přátelé orientačního běhu




(3419,5222,00000000,0020,0000360000000)
+ 30.000,00 Kč








TJ Slezan Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000356000000)
+ 30.000,00 Kč








SK Happy Sport Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000323000000)
+ 27.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0



2262/64 RM 13
bod 7/64
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje


a)
finanční dotaci Barboře Valíkové bytem Opava, na materiálové vybavení v roce 2013, ve výši 30.000,00 Kč 


Hlasování: 10-0-0


b)
finanční dotaci horolezeckému oddílu Atlas Opava se sídlem Masarykova třída 199/9, 746 01 Opava, IČ 01510843, na náklady související se závodem Atlas Advanture v roce 2013, ve výši 45.000,00 Kč 



Hlasování: 6-0-4

2.
odročuje 


projednání finanční dotace Fit Sports clubu o.s. se sídlem Opavská 415, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 22718214, na projekt Šance pro život – inline bruslení bez úrazů, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-3
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bod 8/64
Smlouva o zajištění koncertu „Hudba na cestách“

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00BOV19), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janáčkovou filharmonií Ostrava, příspěvkovou organizací, se sídlem   
28. října 2556/124, 702 00 Ostrava, IČ 00373222, zastoupenou 
Mgr. Janem Žemlou, ředitelem 


Hlasování: 9-0-0



2264/64 RM 13
bod 10/64
Kupní smlouva

Rada města



schvaluje



Kupní smlouvu, (MMOPP00B1QHB), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Zbyňkem Stanjurou, bytem Opava – Malé Hoštice, Horní 421/3A za cenu 800,00Kč



Hlasování: 10-0-0


2265/64 RM 13
bod 11/64
Smlouva o výpůjčce

Rada města



schvaluje



Smlouvu o výpůjčce, (MMOPP00B1QFL), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Ing. Zbyňkem Stanjurou, bytem Opava – Malé Hoštice, Horní 421/3A



Hlasování: 10-0-0










2266/64 RM 13
bod 12/64
Kopírka pro MIC

Rada města



schvaluje 


a)
Kupní smlouvu, (MMOPP00B1QEQ), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Copytechnik servis KT s.r.o., se sídlem Blodkova 1585/13,709 00  Ostrava, Hulváky, IČ: 26830574, zastoupená Jaromírem Urminským, jednatelem, 
ve výši 60 500,00 Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2013/147


ve výdajích – odbor informatiky




 výpočetní techniky




(6171,6125,00000000,0170,0002526000000)
+ 60.500,00 Kč








www_stránky města




programové vybavení




(6171,5172,00000000,0170,0002529000000)
- 60.500,00 Kč


Hlasování: 8-1-1   




2267/64 RM 13
bod 13/64
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu č. 10/2013/PRI (MMOPP009TFSR) o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 a Statutárním městem Opava na umístění stožáru veřejného osvětlení vč. kabelového vedení na pozemku parc. č. 2184/117 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou finanční úhradu zálohovou platbou v rámci akce „Rekonstrukce ulice Gudrichovy“
                

b)
smlouvu č. 18/2013/PRI (MMOPP009TFJ0) o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234 a Statutárním městem Opava na umístění chodníků 
na pozemku parc. č. 2923 v k.ú. Kylešovice za jednorázovou finanční úhradu zálohovou platbou v rámci akce „Rekonstrukce ulice Gudrichovy“
        

c)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace – 2. etapa“ s tím, že v případech kdy vlastník připojované budovy je odlišný od vlastníka pozemku zatěžovaného věcným břemenem, bude smlouva upravena tak, že smluvní strany budou rozšířeny o vlastníka připojované budovy


2267/64 RM 13
bod 13/64


Katastrální území Kylešovice:
	Tomáš Pardy, Oldřišov - parc. č. 201
	Ing. Daniela Pekárková, Opava - parc. č. 197/1 
	Ilona Vladařová, Opava - parc. č. 193
	Miroslav Uvíra, Opava - parc. č. 192/1  

       Anna Uvírová, Opava 
	Zdenka Celtová, Opava - parc. č. 1406 
	Ludvík Šoltys, Opava - parc. č. 1430  

       Marta Šoltysová, Opava 
	Antonín Pavlíček, Opava - parc. č. 190/2 
	Kamil Závodný, Opava - parc. č. 190/1
	Květoslava Luptáková, Opava - parc. č. 188
	Stanislav Molnár, Opava - parc. č. 181 

       Marie Molnárová, Opava 
        David Molnár, Opava 
	Zdeněk Chromčák, Opava - parc. č. 1419
	Radim Dluhoš, Opava - parc. č. 276/2
	Bohumil Matušek, Opava - parc. č. 277
	Zdeněk Filip, Opava - parc. č. 179 
	Josef Ťupa, Opava - parc. č. 281/1

       Jana Kirschnerová, Opava 
	Stanislav Hendrych, Opava - parc. č. 177  

       Jana Hendrychová, Opava 
	Kamila Kubesová, Opava - parc. č. 174  
	Radim Klobouček, Opava - parc. č.173

       Anežka Kristianová, Opava
       Markéta Muchová, Opava 
	Petr Klapetek, Opava - parc. č. 283 
	Zdeněk Šeděnka, Opava - parc. č. 286/1   
	Karel Křižanovský, Opava - parc. č.169

       Jana Křižanovská, Opava 
	Vlastimil Mareček, Opava - parc. č.286/2 a parc. č. 158 

       Romana Marečková, Opava 
	Hana Relligová, Opava - parc. č. 164

       Růžena Relligová, Markvartovice            
	Šárka Světlíková, Opava - parc. č. 289
	Daniel Stanke, Vávrovice - parc. č. 291
	Jan Burdík, Opava - parc. č. 162
	Ivo Matěj, Opava - parc. č. 292 

       Monika Matějová, Opava 
	Michal Varyš, Opava - parc. č. 160  

       Vladislava Varyšová, Opava 
	Jiří Hrbáč, Opava - parc. č. 293/1
	Lumír Majnuš, Raduň - parc. č. 293/3  

       Ludmila Majnušová, Raduň  
	Miroslava Prokešová, Opava - parc. č. 156
	Václav Lujka, Chlebičov - parc. č. 434

       Vladimír Lujka, Chlebičov      
	Oldřich Minarčík, Opava - parc. č. 435  

       Ludmila Minarčíková, Opava 
	Jan Steinwirt, Opava - parc. č. 154
	Josef Armlich, Opava - parc. č. 438





2267/64 RM 13
bod 13/64

	Jan Klapetek, Opava - parc. č. 152 

       Lenka Klapetková, Opava 
	Lenka Iglárová, Slavkov - parc. č. 439
	Zdeněk Kohut, Opava - parc. č. 148/1  

       Šárka Kohutová, Opava 



  d)
Rozpočtové opatření č. 2013/148



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



da)
Rekonstrukce ul. Gudrichovy - PD




(2212,6121,00000000,0220,0000790400000) 
      +     53.324,70 Kč







db)
Rekonstrukce ul. Gudrichovy - PD




(2212,6121,00000000,0220,0000790400000) 
      +     12.100,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -      65.424,70 Kč


Hlasování: 10-0-0




2268/64 RM 13
bod 14/64
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 24/2013/PRI (MMOPP009TF8J) 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 „Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 23, 24, 25“ (zateplení + výměna oken)  za cenu nejvýše přípustnou 149.000,00 Kč 
bez DPH (180.290,00 Kč vč. DPH)


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/149



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Mezi Trhy 4, 6, 8 a Dolní náměstí 
23, 24, 25  - PD




(3612,6121,00000000,0220,0007639000000) 
      +     180.290,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -      180.290,00 Kč


Hlasování: 9-0-1








2269/64 RM 13
bod 15/64
Smlouva o spolupráci s ARR při realizaci projektu „Krajský destinační management“



Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00DH8V5, mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Agenturou 
pro regionální rozvoj, a.s. se sídlem Na Jízdárně 7, 702 00 Ostrava, 
IČ 47673168


Hlasování: 10-0-0



2270/64 RM 13
bod 16/64
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt „Plán udržitelné městské mobility Opava“

Rada města



schvaluje



Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt „Plán udržitelné městské mobility Opava“, MMOPP00D7CG2, 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: 10-0-0



2271/64 RM 13
bod 18/64
Smlouva o dílo – „Pořízení fotografií do fotobanky MIC“

Rada města



schvaluje



smlouvu MMOPP00DH95K, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a Digital Reality Studios, s.r.o. se sídlem Novinářská 1113/3, 709 08 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25893971, zastoupenou Ing. Kamilem Rakytou


Hlasování: 8-0-2






2272/64 RM 13
bod 19/64
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – letní kino na Ptačím vrchu

Rada města



uděluje



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Richardu Vaculovi, bytem Hradec nad Moravicí, na filmové projekce v rámci letního kina v prostoru Sady svobody, Ptačí vrch, v následujících termínech: 
	01.08.2013 do 23:00 hodin 
	08.08.2013 do 23:00 hodin 
	15.08.2013 do 23:00 hodin 

22.08.2013 do 23.00 hodin
29.08.2013 do 23.00 hodin 



Hlasování: 10-0-0



2273/64 RM 13
bod 20/64
Zjednodušené podlimitní řízení s názvem„Domovní kompostování – město Opava“ – výsledek zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



v souladu s ust. § 71 odst. 11 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o  vyloučení uchazeče: PIRSON Keramika Servis s.r.o.,Frýdecká 411, 739 35 Václavovice, IČ: 27800555 


2.
schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 1 písm. a)  v tomto pořadí:

1. JRK BioWaste Management s.r.o.,Štúrova 1701/55, 142 00 Praha, 
    IČ: 24853640
2. Meva-Ostrava, s.r.o., Slovenská 1083/1b, 702 00 Ostrava, IČ: 64088707
3. ELKOPLAST CZ, s.r.o., Štefánkova 2664, 760 01 Zlín, IČ: 25347942

b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče JRK BioWaste Management s.r.o.,Štúrova 1701/55, 142 00 Praha, IČ: 24853640, jehož nabídka byla nabídkou ekonomicky nejvýhodnější


Hlasování: 9-0-1






2274/64 RM 13
bod 21/64
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.33/2012/PRI „Ochranova – úprava parteru okolí“

Rada města



schvaluje


a)
Dodatek č. 1, MMOPP009TF7O,  ke smlouvě zhotovitele č. 33/2012/PRI (MMOPP0032HBQ) „Ochranova – úprava parteru okolí“, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   
IČ:  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města       a společností KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213 , zastoupenou Ing. Zdenkem Němcem, jednatelem společnosti  a Miloslavem Petrů na základě plné moci

- cena díla dle smlouvy                                                         8.076.593,00  Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č.1                              - 409.122,00 Kč
- celková cena                                                                       7.667.471,00 Kč
- DPH 21%                                                                            1.610.169,00 Kč
- nová cena celkem s DPH                                                   9.277.640,00  Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2013/150 


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Ochranova – úprava parteru okolí




(2219,6121,00000022,0220,0007912000000)
     -   491.811,36  Kč



Investice




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
      +  491.811,36 Kč


Hlasování: 10-0-0



2275/64 RM 13
bod 22/64
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 43/2012/PŘI „Opava – Městské sady“

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 1 (MMOPP009TF7O) ke smlouvě o dílo č. 43/2012/PŘI mezi Statutárním městem Opava a společností STRABAG a.s., se sídlem 
Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha , IČ: 60838744 v rámci akce „Opava – Městské sady“   
Cena díla dle smlouvy bez DPH:  24.455.877,00 Kč
Změna ceny díla dle tohoto dodatku :  - 1.204.959,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH: 23.250.918,00 Kč
Nová cena celkem s DPH: 28.133.611,00 Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2013/151


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Opava – Městské sady




(2212,6121,00000022,0220,0007645000000)
     -   1.458.000,40  Kč



Investice




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
      +  1.458.000,40 Kč


Hlasování: 10-0-0

2276/64 RM 13
bod 23/64
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Opava – město jedna báseň“ (filmové zpracování) - výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm.a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nabídky uchazeče 
Marek Partyš, se sídlem Větrná 618/5, 568 02 Svitavy - Lány, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


b)
smlouvu, MMOPP00DH8PZ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Markem Partyšem, se sídlem Větrná 618/5, 658 02 Svitavy – Lány, IČ: 75429292, 
za cenu nejvýše přípustnou 530.400,00 Kč bez DPH


Hlasování: 10-0-0



2277/64 RM 13
bod 24/64
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy“ – výsledek zadávacího řízení + smlouva


Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81 zákona o veřejných zakázkách:
	ATELIER FONTES, s.r.o.

Pöyry Environment a.s.
	AgPOL s.r.o.

b)
výběr uchazeče ATELIER FONTES, s.r.o., Křídlovická 314/19, 603 00  Brno, IČ: 63486466, která byla v souladu s ust. § 81 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, jehož nabídka byly vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější

c)
smlouvu (MMOPP00AJF3D) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ATELIER FONTES, s.r.o., se sídlem Křídlovická 314/19, 603 00  Brno, 
IČ: 63486466, zastoupenou Ing. Tomášem Havlíčkem, jednatelem společnosti


Hlasování: 10-0-0 







2278/64 RM 13
bod 25/64
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 1957/57 RM 13 2 a) ze dne 11. 3. 2013 (Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OKQ_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Generálním ředitelstvím cel se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ 71214011 zastoupenou Ing. Jiřím Ovčáčkem, ředitelem odboru 13 Generálního ředitelství cel – Hospodářské správy pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky nízkého napětí v pozemku parc.č. 2157/1 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu: "Celní úřad, Opava“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 9.200,00 Kč + DPH)

2.
schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C4OKQ_upr2) 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 - Generálním ředitelstvím cel 
se sídlem Budějovická 7, 140 96 Praha 4, IČ 71214011 zastoupenou 
Ing. Josefem Hrubým, ředitelem odboru 13 Generálního ředitelství cel –Hospodářské správy pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky nízkého napětí v pozemku parc.č. 2157/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Celní úřad, Opava“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 9.200,00 Kč + DPH


b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVI26) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517 zastoupenou Martinou Laškovou a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem 
Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 285 v k.ú. Malé Hoštice 
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Slezská, SŽDC, přípojka kNN, č. stavby IP-12-8012703“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 2.700,00 Kč + DPH 

c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVI6M) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, zaměstnancem 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 674/1 a 580/7 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Novosvětská, Prášil, přípojka kNN, č. stavby 
IV-12-8006589“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 12.000,00 Kč + DPH
2278/64 RM 13
bod 25/64
d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVI4W) 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 pozemku parc.č. 2957 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou  stavbu: "16010-024263 OC BREDA Opava_MK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1500,00 Kč + DPH


e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVI97) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OpavaNet a.s. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011, zastoupenou Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva pro umístění podzemního vedení sítě elektronických komunikací OpavaNet – MAN Opava do pozemků parc.č. 2709/2, 2702/144, 2702/1, 2702/61, 2702/294, 2702/480, 2702/2, 2663/2, 2663/103 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "Umístění chrániček DHPE pro následné zafouknutí optických kabelů na ul. Boženy Němcové“ za bezplatné zřízení věcného břemene

f) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVIA2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OpavaNet a.s. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 25860011, zastoupenou Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva pro umístění podzemního vedení sítě elektronických komunikací OpavaNet – MAN Opava do pozemků parc.č. 2031/1, 2026/2, 2940/1, 2040, 2942, 2042 v k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu: "Umístění chrániček DHPE pro následné zafouknutí optických kabelů v Městských sadech Opava“ za bezplatné zřízení věcného břemene

g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVHEP) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250 zastoupenou Petrem Šímou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. 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 a 4 ks elektrické pojistkové skříně na pozemcích parc.č. 182/1, 183/3, 185/1, 2324/3, st. 2859 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, Hálkova, 70 BJ, rozšíření kNN, č. stavby 
IV-12-8008376“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

h) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVI31) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, 
IČ 25371517, jednající Luďkem Kellnerem a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č. 247, 898/1, 897/1, 897/4 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Opava-Suché Lazce, 
ul. Přerovecká, parc.č. 248, stavebník: Kolář“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
2278/64 RM 13
bod 25/64
i) 
smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby číslo OPD-119-13-11-Di (MMOPP00DVHVC) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle, 145 05 Praha IČ 65993390 zastoupeným Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava pro stavbu: „Tělocvična Zámecký okruh – úprava dopravního značení“


j) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00DVI5R) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Unicont 
Opava s.r.o. se sídlem Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ 65142756, jednající Vladimírem Peringerem, jednatelem, pro stavbu: „Rekonstrukce, revitalizace a dostavba vodárenské věže Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

k)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVHZS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Jakubem Hudečkou, bytem Opava, Vávrovice pro umístění sjezdu  na pozemcích parc.č. 320/1, 321/1 v k.ú. Jaktař za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 320/3 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Rodinný domek k.ú. Jaktař, parc.č. 320/3 - samostatný sjezd“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

l)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVHUH) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Petrem Gebauerem a MUDr. Martinou Gebauerovou, oba bytem Opava, Podvihov pro umístění dvou sjezdů na pozemku parc.č. 1155/1 v k.ú. Podvihov 
za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 526/6 v k.ú. Podvihov 
pro stavbu: "RD manželů Gebauerových parc.č. 526/6, k.ú. Podvihov – změna sjezdu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


m)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVI8C) 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 nízkého napětí, hloubkové uzemňovací anody a pilíře stanice katodické ochrany na pozemcích parc.č. 757, 798/29, 756/1 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Rekonstrukce protikorozní ochrany přivaděčů KSV, BSV – Oprava SKAO Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
2278/64 RM 13
bod 25/64
n)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DVHW7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem 
Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15, 140 00 Praha 4, 
IČ 44797320 zastoupenou Pavlem Recmanem, pro umístění komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Komárov, Česká Pošta, UR 16010-024554“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.400,00 Kč + DPH  

o)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DVHX2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem 
Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15, 140 00 Praha 4, 
IČ 44797320 zastoupenou Pavlem Recmanem, pro umístění komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 3017 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Rooseveltova, bytový dům, UR 16010-024610“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 12.400,00 Kč + DPH  

p)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DVI1B) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Telefónica Czech Republic, a.s. se sídlem 
Za Brumlovkou 2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336 zastoupenou společností SITEL, spol. s r.o. se sídlem Baarova 15, 140 00 Praha 4, 
IČ 44797320 zastoupenou Pavlem Recmanem, pro umístění komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku parc.č. 2347/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "M-073-2-6053 Opava, Kateřinky, ÚR1, AGROHOW“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.600,00 Kč + DPH  




3.
bere na vědomí


informaci o uzavřených smlouvách o zřízení věcného břemene na základě uzavřených smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene v roce 2007, 2008, 2009, 2010, 2011  


Hlasování:  10-0-0














2279/64 RM 13
bod 26/64
Opava, Komárov, Výstavba SSZ křižovatky silnic I/11 Ostravská x MK Dlouhá vč. přechodu pro chodce u ulice Kravařovské – nájemní smlouva s ŘSD ČR

Rada města



schvaluje



Nájemní smlouvu na část pozemku parc.č. 972/1 číslo OP-146-13-11-Di (MMOPP00DVHDU) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem 
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, zastoupeným Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava  a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro realizaci stavby: „Opava, Komárov, Výstavba SSZ křižovatky silnic I/11 Ostravská x MK Dlouhá vč. přechodu pro chodce u ulice Kravařovské“ 
za úplatu 14.868,00 Kč  


Hlasování: 9-0-1



2280/64 RM 13
bod 27/64
Dodatky ke smlouvám s Technickými službami s.r.o.

Rada města



schvaluje


a)
Dodatek č. 14 (MMOPP00DVHTM) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) 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 71, 746 01 Opava, 
IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


b) 
Dodatek č. 16 (MMOPP00DVHSR) ke Smlouvě o nájmu nemovitého a movitého majetku uzavřené dne 5.5.2005 (MMOPP0028HRE) 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 71, 746 01 Opava, IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


Hlasování: 10-0-0









2281/64 RM 13
bod 28/64
Smlouva o výpůjčce – objekty Campanula

Rada města



schvaluje



upravenou  smlouvu o výpůjčce MMOPP00BP5UX, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a  Sdružením pro dětské tábory města Opavy , občanské sdružení se sídlem Zámecký okruh 6, 746 01 Opava , IČ 26627973 zastoupené Stanislavem Pešátem předsedou sdružení  


Hlasování: 10-0-0




2282/64 RM 13
bod 29/64
Smlouva o poskytování služeb – přefakturace dodávek pitné vody

Rada města



schvaluje



smlouvu o poskytování služeb MMOPP00BP5YD, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc, primátorem města a  Armádní Servisní ,příspěvková organizace  se sídlem Podbabská 1569/1, 16000 Praha 6 – Dejvice zastoupená Ing. Dagmar Kynclovou, 
MBA, ředitelkou 


Hlasování: 10-0-0




2283/64 RM 13
bod 30/64
Smlouva o dílo – instalace termoregulačních ventilů a termostatických hlavic

Rada města



schvaluje



smlouvu o dílo MMOPP00BP5T2, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a Miroslavem Terberem se sídlem  Jezdkovice 71, 747 55 Jezdkovice, IČ 40357741


Hlasování: 8-0-2 







2284/64 RM 13
bod 32/64
Záměr přijetí externích zdrojů na překlenutí financování investičních akcí, spolufinancovaných EU, ze státního rozpočtu a státních fondů

Rada města


1.

schvaluje



přijetí externích zdrojů na překlenutí financování investičních akcí, spolufinancovaných ze zdrojů EU, státního rozpočtu a státních fondů do výše  100.000.000,00 Kč


2.

ukládá


odboru finančnímu a rozpočtovému připravit zadávací dokumentaci 
k vypsání veřejné zakázky na přijetí externích zdrojů formou úvěrového rámce ve finančním limitu dle bodu 1 tohoto usnesení  


Hlasování: 9-0-0



2285/64 RM 13
bod 33/64
Smlouva o výpůjčce – objekt č. 18,23 areál Dukelských kasáren

Rada města



schvaluje



Smlouvu o výpůjčce MMOPP00DVUE6, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a  TJ LOS Opava se sídlem Hauerova 3, 746 01 Opava, IČ 22906720 zastoupenou Alešem Procházkou, předsedou


 Hlasování: 10-0-0



2286/64 RM 13
bod 34/64
Smlouva o společném užívání sportoviště

Rada města



schvaluje



Smlouvu o společném užívání sportoviště MMOPP00DVUDB, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., primátorem města a  TJ LOS Opava se sídlem Hauerova 3, 746 01 Opava, IČ 22906720 zastoupenou Alešem Procházkou,předsedou, a Sdružením hasičů Čech, Moravy a Slezska Sbor dobrovolných hasičů Kylešovice 
se sídlem Opava Kylešovice, IČ 66738504, zastoupeným Jaroslavem Knoppem, starostou SDH


Hlasování: 10-0-0


2287/64 RM 13
bod 35/64
Smlouva o výpůjčce kompostéru

Rada města


1.
svěřuje



v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. m) a odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy působnost rozhodovat v rámci realizace projektu s názvem „Domovní kompostování – město Opava“ o uzavírání smluv o výpůjčce kompostéru dle přiloženého vzoru Smlouvy o výpůjčce kompostéru 


2.
schvaluje


pověření pro Ing. Marii Vavrečkovou, vedoucí odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město Opavu v rámci realizace projektu s názvem „Domovní kompostování – město Opava“ jednala a podepisovala Smlouvy o výpůjčce kompostéru uvedené v bodu 1 tohoto usnesení dle přiloženého návrhu 


Hlasování: 10-0-0

2288/64 RM 13
bod 36/64
Plat ředitele školské příspěvkové organizace

Rada města



stanoví



plat Mgr. Aleši Moravcovi, nově jmenovanému řediteli Základní školy 
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace, s účinností
od 1. srpna 2013 


Hlasování: 9-0-1

2289/64 RM 13
bod 37/64
Finanční vypořádání mezi školskými příspěvkovými organizacemi

Rada města


1.
schvaluje




změnu závazných ukazatelů:
	Mateřské školy  Dětský svět, Opava, příspěvková organizace

Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace 
s účinností od 01.07.2013


2.
ukládá


Základní škole Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace odvod ve výši 300.000,00 Kč z investičního fondu z důvodu zrušení odloučeného pracoviště Mateřská škola Opava, Šrámkova 4 na účet 1025014614/5500 přejímající organizaci Mateřská škola Dětský svět, Opava, příspěvková organizace nejpozději do 15.07.2013


Hlasování: 9-0-1


2290/64 RM 13
bod 38/64
Změna platového výměru ředitelky školské příspěvkové organizace


Rada města



nepřijala usnesení 



k materiálu „Změna platového výměru ředitelky školské příspěvkové organizace“


Hlasování: 5-1-4 



2291/64 RM 13
bod 40/64
Smlouva o provozování místa zpětného odběru

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00DV2GC), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. se sídlem Vávrovická 267/91, 747 73 Opava-Vávrovice, IČ 49606492, zastoupenou Christophem Schmidtem a Renatou Dvořákovou, jednateli společnosti


Hlasování: 9-0-1



2292/64 RM 13
bod 41/64
Základní škola Opava, Mařádkova 15 – úpravy v hale

Rada města



odročuje 


projednání materiálu „Základní škola Opava, Mařádkova 15 – úpravy 
v hale“


Hlasování: 9-0-1 



2293/64 RM 13
bod 42/64
Informace o alternativní třídě při MŠ Dětský svět, Opava

Rada města



bere na vědomí




informaci o alternativní třídě při MŠ Dětský svět, Opava


Hlasování: 8-0-1

2294/64 RM 13
bod 43/64
Dodatek č. 40 ke smlouvě č. SWR/95/11


Rada města



schvaluje




Dodatek č. 40 ke smlouvě č. SWR/95/11, (MMOPP00B1QGG), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností VERA, spol. s r.o., se sídlem Lužná 2, 160 00 Praha 6, IČ:	62587978, DIČ:	CZ62587978, zastoupené jednatelem Ing. Jiřím Matouškem za cenu 193 110,80 Kč



Hlasování: 10-0-0



2295/64 RM 13
bod 44/64
Zařízení školního stravování Opava – strojové vybavení


Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 2. písm. a) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava nákup strojového vybavení v hodnotě 966.669,00 Kč vč. DPH z investičního fondu PO


Hlasování: 10-0-0


2296/64 RM 13
bod 45/64
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 04. 06. 2013 
do 25. 06. 2013


Hlasování: 10-0-0


2297/64 RM 13
bod 46/64
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 10-0-0

2298/64 RM 13
bod 50/64
Přezkum hospodaření Statutárního města Opavy za rok 2013

Rada města



schvaluje



smlouvu, MMOPP00CXB8G, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DANEPO s.r.o. se sídlem Masarykova třída 334/20, 746 01 Opava, IČ 25359509, zastoupenou Ing. Pomněnem Ondřejem, jednatelem, na vykonávání přezkoumání hospodaření obce za rok 2013


Hlasování: 9-0-0


2299/64 RM 13
bod 51/64
Program Dotace TJ/SK

Rada města



vyhlašuje



Program „Dotace TJ/SK“


Hlasování: 9-0-0








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

