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2300/65 RM 13
bod 1/65
Majetkové záležitosti 

Rada města


1.
schvaluje 


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVW46 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Atilou Kádárem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 1522/2 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 840,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVW3B 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Milanem Balnarem a Hanou Balnarovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/354 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DVWHD 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Zuzanou Pokornou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku pod garáží parc.č. 2172/13 - zastavěná plocha  a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


d)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DVV2N mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a stavebním bytovým družstvem Rozvoj jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2665 
– ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu 2.100,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok

e)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DVX1E mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Rostislavem Haasem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2501/7 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


f)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DVX29 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Petrou Bittelovou Poláškovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 1014/5 
- ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 175,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


g)
dodatek č. 1 PID MMOPP00DVWI8 k Nájemní smlouvě ze dne 2.8.2012  mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a společností OUTDOOR MEDIA CZ, s.r.o. jako nájemcem

h)
dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení PID MMOPP00DVWJ3 mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a společností LOEX Trans s.r.o. jako dlužníkem


Hlasování o bodu jako celku:  7-0-0
2300/65 RM 13
bod 1/65
2.
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2339 -  zahrada, k.ú. Opava – Předměstí


b)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2615/3 -  zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2883 -  ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

d)
záměr pronájmu pozemků parc.č. 2688 – zahrada a parc.č. 2690 – ostatní plocha, vše k.ú. Opava - Předměstí




3. 
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1694 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1671 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy




4.
schvaluje


a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 538 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
– Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 680 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí 

c)
záměr prodeje pozemků parc.č. 2209/43 – zastavěná plocha a nádvoří, 
parc.č. 2209/41 – zahrada a parc.č. 2209/67 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava – Předměstí 


Hlasování o bodech 2, 3 a 4 jako celku: 8-0-0

5.
schvaluje


- garážiště Jiráskova


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/96 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2722/34 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí




6.
schvaluje


- garážiště Hradecká


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/120 - 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. 2627/148 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11- ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí
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7.
schvaluje


- garážiště Otická


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/7 - zastavěná plocha        
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/407 - zastavěná plocha        
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/462 - zastavěná plocha        
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí




8.
schvaluje


- garážiště Jánská



záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 730/7 - zastavěná plocha        
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí




9.
schvaluje


- garážiště U Cukrovaru


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1370 - zastavěná plocha           a nádvoří, pozemku pod garáží parc.č. st. 1371 - zastavěná plocha           
a nádvoří a podílu  o velikosti 2/14 pozemku parc.č. 1553/51 – ost.plocha , podílu  o velikosti 2/14 pozemku parc.č. 1553/52 – ost.plocha,                       vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31  - ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1894 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/51 – ost.plocha , podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/52 – ost.plocha,                       vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31  - ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1372 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/51 – ost.plocha , podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/52 – ost.plocha,                       vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31  - ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

d)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1895 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/51 – ost.plocha , podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/52 – ost.plocha,                       vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31  - ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy

e)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1761 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/51 – ost.plocha , podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/52 – ost.plocha,                       vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31  - ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy
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f)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 2404 – zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/51 – ost.plocha , podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/52 – ost.plocha,                       vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 – ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31  - ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


g)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1373 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/51 – ost.plocha , podílu  o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/52 – ost.plocha,                       vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 1553/31  - ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování o bodech 6, 7, 8 a 9 jako celku: 8-0-0




2301/65 RM 13
bod 2/65
Dodatky k pojistným smlouvám

Rada města



schvaluje



dodatek č. 4 (MMOPP00AKACQ) k pojistné smlouvě č. 706-57747-18 
o pojištění majetku podnikatelů (MMOPP00BYOCH) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 
113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu


Hlasování: 9-0-0



2302/65 RM 13
bod 3/65
Základní škola Opava, Mařádkova 15 – úpravy v hale - doplnění

Rada města



bere na vědomí


a)
výsledné pořadí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce              s názvem „ZŠ Mařádkova – výměna oken ve sportovní hale“ 


b)
výsledné pořadí veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce              s názvem „ZŠ Mařádkova – rekonstrukce sociálního zařízení a oprava omítek soklu sportovní haly“


Hlasování: 7-0-3






2303/65 RM 13
bod 4/65
Smlouva o dílo – průkazy energetické náročnosti budov

Rada města



odročuje
                                 

projednání smlouvy o dílo – průkazy energetické náročnosti budov


Hlasování: 10-0-0



2304/65 RM 13
bod 5/65
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo „Oprava sociálního zázemí Městské lázně Opava- varianta RAKO“

Rada města



schvaluje
                                 
a)
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo MMOPP00DSQON, 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, zastoupenou Ing. Kamilem Grigarem,  jednatelem společnosti                                               


b)
Rozpočtové opatření č. 2013/152



varianta RAKO



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 128 736,75 Kč


ve výdajích – odbor majetku města




oprava sprch v městských lázních




majetek ve správě Technických služeb Opava




k usn. č. 362/17 ZM 13 b) z 29. 4. 2013




(3412,5171,00000000,0050, 0001102000000)
+ 128 736,75 Kč


Hlasování: 10-0-0


2305/65 RM 13
bod 6/65
Smlouva o dílo – EPC druhá část

Rada města



schvaluje
                                 

smlouvu o dílo MMOPP00DVUCG mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Krajskou energetickou agenturou Moravskoslezského kraje, o.p.s. se sídlem Varšavská 1538/99, 709 00 Ostrava – Hulváky, IČ: 27848230, zastoupenou Ing. Martinem Novosadem, ředitelem obecně prospěšné společnosti 


Hlasování: 10-0-0

2306/65 RM 13
bod 7/65
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 2049/59 RM 13 g) ze dne 8. 4. 2013 (Rada města schválila smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFBXY) mezi Moravskoslezskými cukrovary, a.s. se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jeviškou, IČ 46900764, zastoupenými Ing. Stanislavem Tobolou, předsedou představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění stavby cyklistické stezky na pozemcích parc.č. 364/1, 365/1 a 366/1 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: "Cyklistická stezka č. 55 Krnov-Úvalno -Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 36.400,00 Kč + DPH)

2.
schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BFBXY_upr) mezi Moravskoslezskými cukrovary, a.s. se sídlem Cukrovarská 657, 671 67 Hrušovany nad Jeviškou, IČ 46900764, zastoupenými Ing. Stanislavem Tobolou, předsedou představenstva a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění stavby cyklistické stezky na pozemku parc.č. 365/1 v k.ú. Vávrovice 
pro zrealizovanou stavbu: "Cyklistická stezka č. 55 Krnov-Úvalno -Brumovice-Holasovice-Opava-Velké Hoštice“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 37.600,00 Kč + DPH


b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVHOB) 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. 673/1 v k.ú. Suché Lazce 
pro zrealizovanou stavbu: "Suché Lazce, přípojka Plachký, přípojka kNN, 
č. stavby IP-12-8011949“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH 

c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVHI5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Danielem Adamtzem, bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění podzemního vedení 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 pro stavbu: „Dešťová kanalizace – Zahradnictví Adametz“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
2306/65 RM 13
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d) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVHNG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem 
Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Jiřím Hudečkou, bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 674/2 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: "Rodinný domek na pozemcích parc.č. 510/36, 505/3 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

 e)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DVHP6) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení 
v pozemku parc.č. 183 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: "Prodloužení STL plynovodu Opava, Suché Lazce (Budoucí kupní smlouva č. 1311000616/149401-Berousek Jan, číslo stavby: 8800070941)“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 600,00 Kč + DPH

f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DVHYX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a společností SMP Net, s.r.o. se sídlem Hornopolní 3314/38, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ: 27768961 zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. se sídlem Plynárenská 1, 657 02 Brno, 
IČ 27935311, zastoupenou Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím operativní správy sítí - Ostrava a Jaromírem Volným, technikem plynárenských zařízení specialistou – Ostrava a Petrem Blaščíkem a Romanou Blaščíkovou oba bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 674/2 v k.ú. Vávrovice 
pro zrealizovanou stavbu: "Plynovodní přípojka pro rodinný dům 
na pozemku parc.č. 510/35 v k.ú. Vávrovice, ul. Novosvětská“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

g) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVHB4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Radkem Pompem, bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky plynu a kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 687 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 742, 127 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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h)
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00DVHML) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, vedoucím oddělení inženýrinku a 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 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupenou  společností INKOS – OSTRAVA, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637 zastoupenou 
Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti pro umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.č. 1985/6 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ stavební objekt „C 402 – Přeložka VN na ulici Mostní v km 0,080“ a „C 411 – Přeložka trafa INGSTAV v km 0,100“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


Hlasování: 10-0-0



2307/65 RM 13
bod 8/65
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění stavby silnice na pozemku parc.č. 2991 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Přeložka silnice II/461 a II/443 (Jižní Obchvat – Hradecká – Olomoucká)“ 


b) 
umístění telekomunikační liniové stavby do pozemků parc.č. 2880/11, 2886   v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „A-Fiber – TMCZ Optická trasa č. 91, PS000737 mezi 76001 Bruntál, Ruská – 75002, Zeyerova – část Opava“


Hlasování: 10-0-0



2308/65 RM 13
bod 9/65
Darovací smlouva – Rodinný pivovar BERNARD, a. s.

Rada města



schvaluje


a)
darovací smlouvu (MMOPP00D73UV) mezi Rodinným pivovarem BERNARD a. s., se sídlem 5. května 1, 396 01 Humpolec, IČ: 26031809, zastoupen Ing. Stanislavem Bernardem, předsedou představenstva a Ing. Josefem Vávrou, členem představenstva a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem


b)
přijetí finančního daru od společnosti Rodinný pivovar BERNARD a. s. ve výši 6.430,00 Kč

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/153



v příjmech – odbor školství




přijetí daru – Rodinný pivovar Bernard




(6171,2321,00000000,0030,0009131000000)
 + 6.430,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




drobný hmotný dlouh. majetek




(2219,5137,00000000,0030,0000000000000)
+ 6.430,00 Kč


Hlasování: 10-0-0




2309/65 RM 13
bod 10/65
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Kateřinky se sídlem Fügnerova 10, 746 01 Opava, IČ 70630453, na odstranění havárie zásobníku TUV herny stolního tenisu, ve výši  40.000,00 Kč 





Hlasování: 7-0-3


b)
finanční dotaci 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: 6-1-3


2.
neschvaluje 


a)
finanční dotaci sdružení Holos se sídlem Marie Dolanské 8/12, 746 01 Opava-Vlaštovičky, IČ 26639866, na náklady související s projektem „Přelet nad vlaštovčím hnízdem“, ve výši 29.980,00 Kč



Hlasování: 8-0-2

b)
finanční dotaci panu Marcelu Postřimovskému bytem Opava, na náklady související s tréninkovou činností v roce 2013, ve výši 100.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města




Hlasování: 10-0-0















2310/65 RM 13
bod 11/65
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013  

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2013/154



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000201,0020,0000000000034)
+ 720.000 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Slezské divadlo




účelový příspěvek na realizaci programu Podpora profesionálních divadel




(3311,5336,00000201,0121,0001002000034)
+ 720.000 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/155



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu

  


(0000,4116,00029004,0020,0000000000000)
+ 297.478,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin




I. pololetí roku 2012 = 233.575,00 Kč




II. pololetí roku 2012 = 63.903,00 Kč




(1037,5213,00029004,0130,0000000000000)
+ 297.478,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2013/156



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,00034544,0020,0000000000035)
+ 95.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Knihovna Petra Bezruče v Opavě




účelový investiční příspěvek v rámci programu VISK3




(3314,6356,00034544,0121,0001002000035)
+ 95.000,00 Kč
  





d)
Rozpočtové opatření č. 2013/157



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00004428,0020,0002449000000)
+ 125.000,00 Kč
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ve výdajích – odbor sociálních věcí




Program „Podpora terénní práce 2013“




platy zaměstnanců




(4342,5011,00004428,0040,0002449000000)
+ 125.000,00 Kč



(4342,5011,00000000,0040,0002449000000)
- 125.000,00 Kč



(4342,5011,00000000,0040,0002449000000)
+ 7.500,00 Kč








sociální pojištění




(4342,5031,00000000,0040,0002449000000)
+ 1.875,00 Kč








zdravotní pojištění




(4342,5032,00000000,0040,0002449000000)
+ 675,00 Kč








činnost v péči o rodinu – nákup ostatních služeb




(4339,5169,00000000,0040,0001026000000)
+ 50.000,00 Kč








činnost v péči o rodinu – věcné dary




(4339,5194,00000000,0040,0001026000000)
+ 30.000,00 Kč








kluby důchodců – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(4359,5137,00000000,0040,0002505000000)
+ 15.950,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 19.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/158



ve výdajích – odbor majetku města




dar TEVA




(2212,6122,00000020,0050,0000000000000)
- 1.600.000,00 Kč







ve výdajích – Technické služby Opava




jmenovité akce – financované ze zapojení zůstatku ZBÚ




(6409,5901,00000120,0790,0004000000000)
- 2.550.745,00 Kč








JA TS – Výstavba SSZ – křižovatka Opava Komárov




(2212,6121,00000020,0790,0004117000000)
+ 1.600.000,00 Kč



(2212,6121,00000120,0790,0004117000000)
+ 2.550.745,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/159



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 261.631,30 Kč
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rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 88.368,70 Kč







ve výdajích – odbor školství




Prevence kriminality – nespecifické rezervy




(4349,5901,00000000,0030,0002448000000)
- 350.000,00 Kč








Program prevence kriminality – Rozšíření městského kamerového a dohlížecího systému




stroje, přístroje a zařízení




(4349,6122,00000000,0030,0002493000000)
+ 700.000,00 Kč






  g)
Rozpočtové opatření č. 2013/160



ve výdajích – Městská policie Opava




nákup 3 ks informativních radarů




(5311,6122,00000000,0110,0000000000000)
+ 186.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	186.000,00 Kč







h)
Rozpočtové opatření č. 2013/161



ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva městské části 




(6409,5901,00000000,0020,0002999000000)
- 100.000,00 Kč







ve výdajích –  MČ Vávrovice




odvodnění silnice a příkopu 




(2212,5171,000000000,0840,0000000000000)
+ 100.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2013/162



v příjmech – MČ Vávrovice




poplatek ze psů




(0000,1341,00000000,0840,0009042000000)
+ 73.900,00 Kč








služby spojené s nájmem




(3613,2111,00000000,0840,0009096000000)
+ 400,00 Kč








fakturované příjmy – ČOV-stočné




(2321,2111,00000000,0840,0009219000000)
+ 335.900,00 Kč








pronájmy budov (pošta, telefonica O2, kadeřnictví)




(3613,2132,00000000,0840,0009047000000)
+ 17.900,00 Kč








krátkodobé pronájmy – kulturní dům




(3392,2132,00000000,0840,0009344000000)
+ 27.600,00 Kč
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vratky přeplatků záloh z minulých let (ČEZ, RWE)




(2321,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 1.700,00 Kč



(5512,2324,00000000,0840,0002530000000)
+ 500,00 Kč








ost. Příjmy (za prodej losů…)




(6171,2329,00000000,0840,0000000000000)
+ 12.200,00 Kč







ve výdajích – MČ Vávrovice




rezerva MČ Vávrovice




(6409,5901,00000000,0840,0000000000000)
+ 470.100,00 Kč



rozdělení na konkrétní položky provede MČ Vávrovice







j)
Rozpočtové opatření č. 2013/163



ve výdajích – Kancelář primátora




rozvoj služeb MIC




(2143,5169,00000000,0120,0001042000000)
	 42.229,00 Kč









Podpora turistických informačních center v MSK pro rok 2013 – služby




(2143,5169,00000000,0120,0002497000000)
+ 42.229,00 Kč






  k)
Rozpočtové opatření č. 2013/164



ve výdajích – Kancelář primátora




rozvoj služeb MIC




(2143,5169,00000000,0120,0001042000000)
	 18.000,00 Kč








ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




rozvoj služeb MIC – DPP




(2143,5021,00000000,0192,0001042000000)
+ 18.000,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2013/165



ve výdajích –  odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




Dukelská kasárna




opravy a udržování




(3613,5171,00000000,0051,0001069000000)
+ 50.000,00 Kč








nákup ostatních služeb




(3745,5169,00000000,0051,0001069000000)
+ 50.000,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
- 100.000,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2013/166



ve výdajích –  odbor školství




dle usn.č.2289/64 RM 13 ze dne 1.7.2013




Základní škola Opava, Šrámkova 4
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neinvestiční příspěvek na provoz




(3113,5331,00000000,0030,0001000000032)
- 737.850,00 Kč



Mateřská škola Dětský svět, Opava




(3111,5331,00000000,0030,0001000000012)
+ 737.850,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2013/167



ve výdajích –  odbor školství




MŠ Dětský svět Opava




neinvestiční příspěvek na provoz




(3111,5331,00000000,0030,0001002000012)
+ 173.000,00 Kč








MŠ Krnovská




neinvestiční příspěvek na provoz




(3111,5331,00000000,0030,0001002000015)
+ 47.806,00 Kč








MŠ Havlíčkova




neinvestiční příspěvek na provoz




(3111,5331,00000000,0030,0001002000016)
+ 10.000,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)
- 230.806,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2013/168



ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva městské části




(6409,5901,00000000,0020,0002999000000)
- 200.000,00 Kč







ve výdajích –  MČ Komárov




úprava zpevněné plochy za hasičskou zbrojnicí




(2219,6121,000000000,0800,0007636000000)
+ 200.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2013/169



ve výdajích – odbor životního prostředí – sběr a svoz komunálního odpadu




služby




(3722,5169,00000000,0130,0001075000000)
- 1.095.000,00 Kč








platby daní a poplatků




(3722,5365,00000000,0130,0001075000000)
	145.000,00 Kč








ve výdajích – výkony TSO s.r.o. – veřejná zeleň




služby




(3745,5169,00000000,0790,0002537000000)
+ 1.215.000,00 Kč








platby daní a poplatků




(3745,5365,00000000,0790,0002537000000)
+ 25.000,00 Kč
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q)
Rozpočtové opatření č. 2013/170



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



qa)
Ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova – rek. komunikací - PD




(poplatek)




(2212,6121,00000000,0220,0007772000000)
+ 171,00 Kč







qb)
Kylešovice – Na Dolní hrázi - odvodnění - PD 




(objednávka)




(2321,6121,00000000,0220,0007634000000) 
+ 30.250,00 Kč







qc)
Ochranova–úprava parteru okolí -PD




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007912000000)
+ 5.324,00 Kč







qd)
Rekonstrukce ul. Gudrichovy - PD




(poplatek)




(2212,6121,00000000,0220,0007904000000)
 +  5.000,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 40.745,00 Kč







qe)
Lávka ul. Wolkerova




(úspora)




(2219,6121,00000000,0220,0007892000000)
- 32.696,50 Kč    








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 32.696,50 Kč






r)
Rozpočtové opatření č. 2013/171



ve výdajích – odbor životního prostředí




Projekt „Domovní kompostování – Město Opava“




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(3726,5137,00000000,0130,0002489000000)
-121.430,00 Kč








nákup ostatních služeb




(3726,5169,00000000,0130,0002489000000)
+ 90.430,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(3726,5021,00000000,0130,0002489000000)
+ 21.000,00 Kč








platy zaměstnanců




(3726,5011,00000000,0130,0002489000000)
+ 10.000,00 Kč






s)
Rozpočtové opatření č. 2013/172


ve výdajích –  odbor informatiky
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výpočetní technika – veřejná správa




DDHM




(6171,5137,00000000,0170,0002528000000)
- 43.000,00 Kč



všeobecný materiál




(6171,5139,00000000,0170,0002528000000)
- 2.000,00 Kč








výpočetní technika – zastupitelstva obcí




DDHM




(6112,5137,00000000,0170,0002528000000)
+ 43.000,00 Kč



všeobecný materiál




(6112,5139,00000000,0170,0002528000000)
+ 2.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-1




t)
Rozpočtové opatření č. 2013/173



	stávající stav strážců přechodů (14) – dofinancování OOV do 11/2013 + navýšení odměny



ve výdajích – Městská policie Opava – bezpečnost a veřejný pořádek (strážci přechodů)









ostatní osobní výdaje 




(5311,5021,00000000,0110,0000000000000)
+ 188.000,00 Kč 








sociální pojištění




(5311,5031,00000000,0110,0000000000000)
+ 40.500,00 Kč 








zdravotní pojištění




(5311,5032,00000000,0110,0000000000000)
+ 14.000,00 Kč 







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 242.500,00 Kč


Hlasování: 6-2-2





2.
odročuje



projednání rozpočtového  opatření č. 2013/XXX



v příjmech – odbor majetku města – oddělení správy a evidence pozemků




příjmy z prodeje pozemků – uhrazeno jednorázově




(3639,3111,00000000,0052,0009007000000)
+ 2.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 500.000,00 Kč



ve výdajích – odbor majetku města – oddělení správy a evidence budov




opravy bytů




(3612,5171,00000000,0051,0001035000000)
+ 2.500.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0
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Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXB7L, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Barborou Valíkovou bytem Opava, na materiálové vybavení v roce 2013, ve výši 30.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXB6Q, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Horolezeckým klubem Atlas Opava se sídlem Masarykova třída 199/9, 746 01 Opava, IČ 01510843, zastoupeným Martinem Horňákem, předsedou, na náklady související se závodem Atlas Advanture v roce 2013, ve výši 45.000,00 Kč

  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/174



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 75.000,00 Kč








Barbora Valíková




(3429,5494,00000000,0020,0000393000000)
+ 30.000,00 Kč








Horolezecký oddíl Atlas Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000318000000)
+ 45.000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0



2312/65 RM 13
bod 13/65
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. 9. 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. 9. 2013 



2312/65 RM 13
bod 13/65
3.
schvaluje


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. 9. 2013


Hlasování: 10-0-0



2313/65 RM 13
bod 14/65
Mandátní smlouva na realizaci veřejné zakázky na služby s názvem „Poskytnutí revolvingového úvěru Statutárnímu městu Opava“


Rada města



schvaluje



mandátní smlouvu na výkon zadavatelské činnosti, MMOPP00CXB40, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností RECTE CZ, s.r.o. se sídlem Matiční 730/3, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 61972690, zastoupenou Petrem Hnízdou, jednatelem


Hlasování: 9-0-0


2314/65 RM 13
bod 15/65
Zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem „Poskytnutí revolvingového úvěru Statutárnímu městu Opava“

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, v platném znění, na služby s názvem „Poskytnutí revolvingového úvěru Statutárnímu městu Opava do výše 100ﾠmil100 mil. Kč“


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:

	Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4, IČO: 45244782

Československá obchodní banka, a.s., Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 45244782
Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33 č.p. 969, 114 07 Praha 1, IČ: 45317054
Raiffeisenbank a.s., Hvězdova 1716/2b, 140 78 Praha 4 Nusle, IČ: 49240901
	Sberbank CZ, a.s., Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ: 25083325 (pozn. do 1. 3. 2013 Volksbank CZ, a.s.)


2314/65 RM 13
bod 15/65
2. 
jmenuje

a)
členy komise pro posouzení kvalifikace a otevírání obálek, a to:

	prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
	pan David Hor￡kDavid Horák

Ing. Pavla Brady
pan Pavel Stehl￭kPavel Stehlík
Ing. Marek Veselý
Ing. Rudolf Chamráth
Ing. Libor Pěčonka
Ing.Miroslav Drössler
Ing.Lenka Grigarová




b)
náhradníky členů komise pro posouzení kvalifikace a otevírání obálek, a to:

	Ing.Václav Klučka
	Doc.PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Ing. Sabina Kubinová
pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
MUDr. Marian Staňo
Mgr.Ing. Jaroslav Černý
RSDr. Dušan Jaroš
paní Eliška Kučerová
Ing.Marie Krupová

c)
členy hodnotící komise:

	prof.PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
	pan David Hor￡kDavid Horák

Ing. Pavla Brady
pan Pavel Stehl￭kPavel Stehlík
Ing. Marek Veselý
Ing. Rudolf Chamráth
Ing. Libor Pěčonka
Ing.Miroslav Drössler
Ing.Lenka Grigarová




d)
náhradníky členů hodnotící komise:
	Ing.Václav Klučka
	Doc.PhDr. Jiří Knapík, Ph.D.

Ing. Sabina Kubinová
	pan Petr Bar￡nekPetr Baránek

MUDr. Marian Staňo
Mgr. Ing. Jaroslav Černý
RSDr. Dušan Jaroš
	paní Eliška Kučerová

Ing.Marie Krupová


Hlasování: 8-0-1









2315/65 RM 13
bod 16/65
Výběrová řízení na byty

Rada města



schvaluje 


a)
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného 
za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:
byt č.14 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě
     1. Elena Hönigová, trvale bytem Zámecký okruh 2, Opava
     2. Věra Hornungová, trvale bytem, Horní náměstí 69, Opava
 


byt č.3 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 30 v Opavě
1. Dagmar Onderková, trvale bytem Zámecký okruh 13, Opava
2. Marta Komárková, trvale bytem Třída Spojenců 11, Opava
     3. Jan Beneš, trvale bytem Nádražní 20, Bruntál
     4. Petra Plchová, trvale bytem Rolnická 34, Opava
     5. Jaromír Wachtarczyk, trvale bytem Kysucká 6, Český Těšín
     6. Věra Hormungová, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
     7. Juraj Lukašák, trvale bytem Rybářská 14, Opava
     8. Květoslava Kucharczyková,trvale bytem Sokolovská 9, Opava
 


byt č.1 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 63 v Opavě
1. Karolína Schneiderová, trvale bytem Vrchní 49, Opava
2. Jaromír Wachtarczyk, trvale bytem Kysucká 6, Český Těšín
      3. Věra Hornungová, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      4. Juraj Lukašák, trvale bytem Rybářská 14, Opava
      5. Františka Kubašová, trvale bytem Jaselská  27, Opava
      


byt č.5 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 13 v Opavě
1. Pavel Francek, trvale bytem Holasická 4, Opava
2. Věra Pačková, trvale bytem Opavská 55, Zábřeh
      3. Petra Plchová, trvale bytem Rolnická 34, Opava
      4. Františka Kubašová, trvale bytem Jaselská  27, Opava
      5. Věra Hornungová, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava



byt č.23 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
1. Renáta Hřebačková, trvale bytem Palackého 26, Přerov
2. Dagmar Medelská,trvale bytem Horní 3, Ostrava
3. Františka Kubašová, trvale bytem Jaselská  27, Opava
4. Věra Pačková, trvale bytem Opavská 55, Zábřeh
5. Jaromír Wachtarczyk, trvale bytem Kysucká 6, Český Těšín
      

b)
uzavření nájemní smlouvy ke konkrétnímu uvolněnému bytu s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na konkrétní uvolněný byt    


Hlasování: 8-0-0









2316/65 RM 13
bod 17/65
Pověření vedoucího odboru majetku města

Rada města


1.
schvaluje


vzor nájemní smlouvy o užívání bytu ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro právnické osoby


2.
svěřuje


v souladu s § 102 odst.2 písm. m) zák.č.128/2000 Sb. o obcích (obecní zařízení), v platném znění, vedoucímu odboru majetku města Magistrátu města Opavy rozhodování o uzavírání nájemních smluv o užívání bytů 
ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro právnické osoby


3.
pověřuje


vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy k podpisu listin týkajících se bytových záležitostí, v rozsahu dle přiloženého pověření



Hlasování: 9-0-0


2317/65 RM 13
bod 18/65
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné obytné místnosti č.10 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení 
na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p. Nikolu Lacimu trvale bytem Opava

b)
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.5 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 4 v Opavě Slezské nemocnici v Opavě příspěvkové organizaci 
se sídlem v Opavě, Olomoucká 86,  na dobu určitou 1 roku tj. do 30.6.2014

c)
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.15 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30  v Opavě Armádě spásy v České republice, občanskému sdružení se sídlem Petržílkova 23  v Praze, na dobu určitou 1 roku 
tj. do 30.6.2014

d)
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.6 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 35 v Opavě Slezskému zemskému muzeu, státní příspěvkové organizaci, se sídlem Tyršova 1 v Opavě, na dobu určitou 1 roku 
tj. do 31.8.2014

e)
výměnu bytů mezi manželi Leonou a Martinem Trnečkovými nájemci  obecního bytu  č.3 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 7 v Opavě a manželi Pavlou a Radkem Špiláčkovými nájemci obecního bytu č.11 velikosti 4+1 v domě na adrese Hrnčířská 7 v Opavě

f)
volný byt č.26 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30 v Opavě 
pro účely prostupného bydlení v souladu s platnými „Zásadami pronájmu a přidělování bytů osobám sociálně znevýhodněným“ 


Hlasování:  8-0-1



2318/65 RM 13
bod 19/65
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu 

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o dílo č. 23/2013/PRI (MMOPP009TF9E) 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 „Hláska - recepce“ za cenu nejvýše přípustnou 
99.255,00 Kč bez DPH (120.099,00 Kč vč. DPH)


  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/175



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Hláska - recepce 




(3322,6121,00000000,0220,0007637000000) 
       +    120.099,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -      120.099,00 Kč


Hlasování: 9-0-1


2319/65 RM 13
bod 20/65
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH (50.000,00 Kč)


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D73S5), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 708 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 50.000 Kč na zabezpečení akceschopnosti JSDH Statutárního města Opavy v kategorii JPO II.





  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/176



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od MSK




JSDH Opava – Kylešovice




(0000,4122,00000211,0020,0002450000000)
 + 50.000,00 Kč


ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




JSDH Opava-Kylešovice - mzdy




(5512,5021,00000211,0192,0002450000000)
+ 37.300,00 Kč








JSDH Opava-Kylešovice – soc. poj.




(5512,5031,00000211,0192,0002450000000)
+ 9.300,00 Kč
2319/65 RM 13
bod 20/65


JSDH Opava-Kylešovice – zdr. poj.




(5512,5032,00000211,0192,0002450000000)
+ 3.400,00 Kč


Hlasování: 10-0-0



2320/65 RM 13
bod 21/65
Dohoda o spolupráci s DŽIVIPENEM

Rada města



schvaluje


a)
Dohodu o spolupráci při realizaci projektu, PID MMOPP00DG4EN, mezi Statutárním městem Opavou, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. a  primátorem a sdružením DŽIVIPEN se sídlem Jiráskova 13, 746 01 Opava, IČ: 26571463, jednající Markem Lévayem, předsedou sdružení 


b)
Rozpočtové opatření č. 2013/177


ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 380.000,00 Kč







ve výdajích –  odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




náklady spojené s výkonem určené práce




(3639,5169,000000000,0051,0002520000000)
+ 380.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0



2321/65 RM 13
bod 22/65
Smlouva o zajištění koncertu – Svatováclavský hudební festival

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00DH8UA), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Svatováclavským hudebním festivalem, o.s. se sídlem Šmeralova 6, 
702 00 Ostrava, IČ 26632578, zastoupeným doc. Igorem Františákem, Ph.D., předsedou občanského sdružení


Hlasování: 9-0-0






2322/65 RM 13
bod 23/65
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje



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

Katastrální území Kylešovice:
	Pavel Pěruška, Opava - parc. č. 1433/1
	Miroslav Mlčoch, Opava - parc. č. 146

       Mgr. Hana Mlčochová, Opava



Hlasování: 9-0-0


2323/65 RM 13
bod 24/65
Záměr pronájmu, výpůjčky  

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu části podílu ve výši 57/100, střechy budovy č.p. 452 dle přiloženého zákresu, stavba občanského vybavení ležící  v části obce Město na pozemku parc.č. 449/1 a 452/2, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané na LV č. 278, katastrální území Opava - Město (budova na adrese Hrnčířská 4, Opava)


b)
záměr výpůjčky budovy č.p. 193, objekt k bydlení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 1836 a nezastavěné části pozemku      parc.č. 1836, zastavěná plocha a nádvoří, to vše dle přiloženého zákresu, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava - Předměstí (budova          a pozemek na adrese Rybářská 72, Opava) 


c)
záměr výpůjčky budovy č.p. 194, objekt k bydlení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 1835, nezastavěné části pozemku parc.č. 1835, zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku parc.č. 1834, zahrada       a části pozemku 1828/6, zahrada, to vše dle přiloženého zákresu, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava - Předměstí (budova a pozemky na adrese Rybářská 70, Opava) 



Hlasování: 9-0-0







2324/65 RM 13
bod 25/65
Smlouvy o nájmu nebytových prostor a výpůjčce

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4IHB mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a MONA CLASIC TRADE spol.s r.o. se sídlem Sadová 38a,  746 01 Opava, IČ 64087654, zastoupenou Bohumilem Krejčím, jednatelem společnosti (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 3,5, Opava)


b)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4II6 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Ing. Pavlem Orlíkem, místo podnikání Mezi Trhy 120/9,  746 01 Opava, IČ 10626522 (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 5,7, Opava)

c)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4IJ1 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Janou Grygarovou, místo podnikání Liptovská 999/7, 747 06 Opava,  IČ 13600087 (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 13, Opava)


d)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4IKW mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,  IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Petrou Šímovou, místo podnikání Hlavní 148/13,                          747 28 Štěpánkovice, IČ 64602893 (nebytový prostor na adrese  
Mezi Trhy 4,6, Opava)


e)
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4ISS mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a SM Gastro, s.r.o. se sídlem 793 83 Jindřichov 214, 
IČ 27781585, zastoupenou Monikou Chlebkovou, jednatelkou společnosti (nebytový prostor na adrese Hrnčířská 9,11, Opava)


f)
smlouvu o nájmu nebytových  prostor MMOPP00C4IMM mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava,                            IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Martinem Magnusem Zirankou se sídlem 747 25 Třebom 32,  IČ 73191817 (nebytový prostor na adrese Masarykova třída 10, Opava)

g)
smlouvu o výpůjčce sportovního zařízení MMOPP00C4ITN mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,                          IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem                           Boženy Němcové 2309/22, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou     Ing. Čestmírem Dudou, starostou (sportovní zařízení je vybavením Tyršova stadionu Opava)


Hlasování: 9-0-0


2325/65 RM 13
bod 26/65
Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem „Domovní kompostování – město Opava“  –  smlouva  

Rada města



schvaluje 



smlouvu, MMOPP00DS53N, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností JRK BioWaste Management s.r.o., ul. Štúrova 1701/55, 142 00 Praha, 
IČ: 24853640, zastoupenou Ing.Mojmírem Jiřikovským jednatelem, za cenu nejvýše přípustnou 2.146.697,00 Kč bez DPH


Hlasování: 8-0-1



2326/65 RM 13
bod 27/65
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Rozšíření městského dohlížecího a kamerového systému“


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„ Rozšíření městského dohlížecího a kamerového systému“ v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

b)
o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky:
1. ADI Global Distribution, 700 30 Ostrava-Zábřeh, Rodinná 38 
2. Opavanet, a. s., 746 01 Opava, Příčná 282 8/10
3. BOIS Opava a.s., 746 01 Opava, Olomoucká 267/29
4. Ščerba – ELZA, Karel Ščerba, 747 06 Opava, 17. listopadu 26
5. Sikur Systems, s. r. o., 738 01 Frýdek-Místek, Míru 2062


2.
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
1. Bc. Dagmar Polášková, DiS
2. pan Martin Magera
3. paní Hana Fraňková


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami 
ve složení:
1. Mgr. Miroslava Konečná
2. Bc. Zdeněk Zabloudil
3. Mgr. Pavel Hrbáč


c)
členy pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
2. paní Jitka Měchová
3. Bc. Dagmar Polášková, DiS
4. pan Martin Magera
5. Ing. Milan Bičík



2326/65 RM 13
bod 27/65
d)
náhradníky členů pracovní skupiny pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Barbora Štenclová
2. MUDr. Pavel V￡gnerPavel Vágner
3. Mgr. Miroslava Konečná
4. Bc. Zdeněk Zabloudil
5. Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková



Hlasování: 6-0-3



2327/65 RM 13
bod 28/65
Podlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem „Ochranná zeleň Opava“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Ochranná zeleň - Opava“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace
a důvodové zprávy 


b)
dle § 38 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky 
a k prokázání kvalifikace:
1. Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 71, 746 01 Opava
2. Petr Vykrut – ZAHRADNÍ SLUŽBY, U haldy 1616/68, 
    700 30  Ostrava-Hrabůvka
3. A+K úpravy zeleně ( p. Michael Alex ), Zářící 170, 76811 Chropyně
4. Tomáš Čerbák, Na Záhumení 354, 747 69 Pustá Polom
5. Roman Šťastný, Úvalno 66 , 793 91 Úvalno


2. 
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1. pan Daniel Žídek
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski  
4. Ing. Barbora Štenclová 
5. paní Jitka Měchová


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Radka Šabatková 
3. Ing. Renata Cvancigerová  
4. Mgr. Zdeněk Frélich  
5. MUDr. Pavel V￡gnerPavel Vágner 





2327/65 RM 13
bod 28/65
c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace 
dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1. pan Daniel Žídek
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski  
4. Ing. Barbora Štenclová 
5. paní Jitka Měchová


d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1. Mgr. Dalibor Halátek 
2. Ing. Radka Šabatková 
3. Ing. Renata Cvancigerová  
4. Mgr. Zdeněk Frélich  
5. MUDr. Pavel V￡gnerPavel Vágner



Hlasování: 9-0-0


2328/65 RM 13
bod 29/65
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady Statutárního města Opavy od 25.06.2013 do 23.07.2013


Hlasování: 9-0-0


2329/65 RM 13
bod 30/65
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


2330/65 RM 13
bod 34/65
Žádost o záštitu statutárního města Opavy – monografie akademické malířky Jitky Štenclové

Rada města



schvaluje 



záštitu nad výpravnou monografií akademické malířky Jitky Štenclové 


Hlasování: 9-0-1 


2331/65 RM 13
bod 35/65
Smlouva o poskytnutí práva užívání dat


Rada města



schvaluje 



Smlouvu o poskytnutí práva užívání dat, (MMOPP00B1POJ), 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 – Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje, se sídlem 30.dubna 1682/24, 728 99 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 75151502, zastoupené 
plk. RNDr. Ing. René Tichým, ředitelem pro ekonomiku


Hlasování: 10-0-0









                prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	 v.r.                        Mgr. Dalibor Halátek   v.r.
                                     primátor			               	                                           náměstek primátora

