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2407/68 RM 13
bod 1/68
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje 



a)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 3036/1 -  ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje částí pozemku parc.č. 1460 -  zahrada, 
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje pozemků parc.č. st. 379, zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 2694, zastavěná plocha a nádvoří parc.č. 1586/2, zahrada, parc.č. 1586/8, zahrada, parc.č. st. 1073, zastavěná plocha a nádvoří, a částí pozemků parc.č. 1558/11, ostatní plocha, a parc.č. 1586/5, ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy       

d)
záměr prodeje částí pozemku parc.č. 389 -  zastavěná plocha a nádvoří, 
a parc.č. 390 -  zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava - Město, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

e)
záměr směny části pozemku parc.č. 390 – zastavěná plocha a nádvoří, 
dle zákresu na snímku katastrální mapy ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc.č. 391 – zastavěná plocha a nádvoří, 
ve vlastnictví Rudolfa Ruty, vše k.ú. Opava - Město

f)
záměr směny části pozemku parc.č. 951/23 – orná půda, dle zákresu 
na snímku katastrální mapy ve vlastnictví Statutárního města Opavy 
za pozemek parc.č. 958/5 – orná půda, ve vlastnictví manželů Fiedlerových, vše k.ú. Komárov u Opavy


Hlasování: 8-0-0  

2.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/127 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/96 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 178/19 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/32 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/548 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

f)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/391 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/322 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

h)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1368 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

i)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1680 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování: 9-0-0
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3.
schvaluje
- garážiště Otická


a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/10 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2542/33 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/412 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

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

4.
schvaluje
- garážiště Wolkerova

a)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. st. 1365 - zastavěná plocha           a nádvoří,  parc.č. st. 1366 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 2/5 pozemku parc.č. 1553/50 – ostatní plocha, vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha,
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


b)
záměr prodeje pozemků pod garážemi parc.č. st. 1367 - zastavěná plocha           a nádvoří,  parc.č. st. 1897 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/5 pozemku parc.č. 1553/50 – ostatní plocha, vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha,
vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. st. 1898 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu o velikosti 1/5 pozemku parc.č. 1553/50 – ostatní plocha, vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha,vše  k.ú. Kateřinky u Opavy


d)
záměr prodeje podílu o velikosti 1/5 pozemku parc.č. 1553/50 – ostatní plocha, vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 1553/29 - ostatní plocha,vše  k.ú. Kateřinky u Opavy



5.
schvaluje
- garážiště Jiráskova



záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/86 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

6.
schvaluje
- garážiště Komenda



záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2540/10 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí


7.
schvaluje
- garážiště Slámova



záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/328 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí
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8.
schvaluje
- garážiště Hradecká


záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/122 - zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,                       vzniklého dle nezapsaného geometrického plánu z části pozemku parc.č. 2627/11 - ostatní plocha a z části pozemku parc.č. 2627/12  - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování o bodech 3 – 8 jako celku: 9-0-0


2408/68 RM 13
bod 2/68
Soutěž pro školy ve sběru hliníku pro školní rok 2013/2014


Rada města



souhlasí


a)
se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž ve sběru hliníku pro školy zřizované Statutárním městem Opava ve školním roce 2013/2014 


b)
se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž ve sběru hliníku pro školy na území obce s rozšířenou působností Opava (včetně škol zřizovaných KÚ MSK a MŠMT) ve školním roce 2013/2014


Hlasování: 8-0-0


2409/68 RM 13
bod 3/68
Zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ v MČ Opava – Komárov

Rada města



schvaluje



zřízení 1 pracovního místa „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu neurčitou s účinností  od 01.11.2013 na MČ Opava-Komárov


Hlasování: 8-0-0


2410/68 RM 13
bod 4/68
Propojení ulic Hlučínská, Holasická, Kolofíkovo nábřeží, Opava-Kateřinky, vyhledávací dopravní studie

Rada města



schvaluje



smlouvu (MMOPP009LWIQ) Propojení ulic Hlučínská, Holasická, Kolofíkovo nábřeží, Opava-Kateřinky, vyhledávací dopravní studie, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a UDIMO spol. s r.o. se sídlem Sokolská třída 8, 702 00  Ostrava, IČ 44740069, zastoupeným Ing. Pavlem Roháčem, jednatelem společnosti  


Hlasování: 8-0-0
2411/68 RM 13
bod 5/68
 Dohoda o narovnání 

Rada města



schvaluje


a)
dohodu o narovnání (MMOPP009M2I7), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Petrou Jenšovskou, nar. 20. 2. 1966, bytem Gudrichova 1292/13, 746 01 Opava – Předměstí, místo podnikání náměstí Republiky 679/5, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 15438198




  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/205



ve výdajích – městská policie   




elektrická energie




(5311,5154,00000000,0110,0000000000000)
	 22.892,60 Kč









Městský kamerový systém – náhrada za odebíranou elektrickou energii kamerovým bodem od 1. 12. 2002 do 31. 7. 2013 
(pí. Petra Jenšovská)




(5311,5192,00000000,0110,0001047000000)
+ 22.892,60 Kč


Hlasování: 9-0-0


2412/68 RM 13
bod 6/68
Bytové záležitosti

Rada města


1.
revokuje


usnesení č.2363/66 RM 13 odst.1 písm.a) ze dne 19.8.2013 (RMO schvaluje přidělení volné obytné místnosti č.10 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p.Michalu Norskému trvale bytem Opava)


2.
schvaluje 

a)
přidělení volné obytné místnosti č.17 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení 
na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadatelce p.Ireně Sivákové trvale bytem Opava


b)
přidělení volné ubytovací jednotky č.7 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1A v Opavě žadateli p.Jozefu Giňovi trvale bytem Opava


c)
prodloužení nájemního vztahu k obytné místnosti č.14 velikosti 1+1 a k obytné místnosti č.15 velikosti 1+1 v domě na adrese Jateční 7  v Opavě  občanskému sdružení FOKUS - Opava, se sídlem Opavská 33, Svobodné Heřmanice, na dobu určitou 1 roku tj. do 30.6.2014


d)
přidělení volné obytné místnosti č.6 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení 
na adrese Jateční 7 v Opavě žadatelce p. Honnelore Gebešové trvale bytem Štěpánkovice
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e)
přidělení volného bytu č.16 velikosti 2+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadatelce p.Libuši Večerkové trvale bytem Opava


f)
přidělení volného bytu č.4 velikosti 2+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadateli p.Vítězslavu Fajkusovi trvale bytem Opava


Hlasování: 8-0-1


2413/68 RM 13
bod 7/68
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2013/206



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Ochranova – úprava parteru okolí




(úspora)




(2219,6121,00000022,0220,0007912000000)
- 42.485,73 Kč



(3745,5171,00000000,0220,0007912000000)
- 351,18 Kč







ab)
Opava – Městské sady 




(úspora)




(2212,6121,00000022,0220,0007645000000)
- 429.214,78 Kč







ac)
Opava – Městské sady - ZAV 




(úspora)




(2212,6121,00000000,0220,0007645000000)
- 20.419,00 Kč







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




(úspora)




(2219,6121,00000000,0220,0007672000000)
- 9.558,50 Kč








Investice 




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+ 471.700,51 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 30.328,68 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/207



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




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







ve výdajích – kancelář primátora




Knihovna Petra Bezruče v Opavě




účelový příspěvek na zabezpečení výkonu regionálních funkcí knihoven




(3314,5336,00000201,0121, 0001002000035)
+ 877.000,00 Kč
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c)
Rozpočtové opatření č. 2013/208



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 233.999,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




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




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 163.683,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 70.316,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2013/209



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00013011,0020,0000000000000)
+ 2.946.017,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




sociálně právní ochrana dětí II/II




platy zaměstnanců v prac. poměru




(6171,5011,00013011,0192,0001096000000)
+ 2.189.565,00 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,00013011,0192,0001096000000)
+ 547.391,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,00013011,0192,0001096000000)
+ 197.061,00 Kč








náhrady mezd v době nemoci




(6171,5424,00013011,0192,0001096000000)
+ 12.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/210



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




Rezerva




(6409,6121,00000000,0140,0000000000000)
	 49.610,00 Kč









nákup služeb 




(3636,5166,00000000,0140,0000000000000)
+ 49.610,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2013/211



v příjmech - Kancelář tajemníka, odd. HS




pojistné plnění




(6112,2322,00000000,0191,0009282000000)
+ 6.081,00 Kč
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ve výdajích - Kancelář tajemníka, odd. HS




opravy a udržování




(6112,5171,00000000,0191,0002512000000)
+ 6.081,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2013/212



ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HS




Volby do Parlamentu ČR Poslanecké sněmovny 2013




nákup materiálu j.n.




(6171,5139,00000000,0191,0002533000000)
	 30.000,00 Kč




(6114,5139,00000000,0191,0000000000000)
+ 15.000,00 Kč



(6114,5139,00098071,0191,0000000000000)
+ 15.000,00 Kč








Nájemné




(6171,5139,00000000,0191,0002533000000)
	 61.200,00 Kč




(6114,5164,00000000,0191,0000000000000)
+ 1.200,00 Kč



(6114,5164,00098071,0191,0000000000000)
+ 60.000,00 Kč








nákup ost. služeb




(6171,5169,00000000,0191,0000000000000)
	 140.000,00 Kč




(6114,5169,00000000,0191,0000000000000)
+ 80.000,00 Kč



(6114,5169,00098071,0191,0000000000000)
+ 60.000,00 Kč








opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0191,0000000000000)
	 10.000,00 Kč




(6114,5171,00000000,0191,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč








Pohoštění




(6171,5139,00000000,0191,0002533000000)
	 80.000,00 Kč




(6114,5175,00098071,0191,0000000000000)
+ 80.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2013/213



ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




„Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO“




Rezerva




(3636,5901,00000000,0140,0002488000000)
	 43.350,00 Kč








ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




„Aktualizace strategického plánu a řízení rizik SMO“




ostatní osobní výdaje




(3636,5021,00000000,0192,000248800000)
+ 43.350,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2013/214



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




havarijní rezerva




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
	 26.645,00 Kč
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ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. HKR




JSDH – ochranné pomůcky




(5512,5132,00000000,0193,0002530000000)
+ 26.645,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2013/215



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




Denní stacionář Mraveneček




opravy a udržování




(4356,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 18.000,00 Kč








opravy a udržování – místní správa




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
- 18.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření 2013/216



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




Prodej domů I. etapa – vratka přeplatku minulých let




(6409,5909,00000000,0051,0009044000000)
+ 282,00 Kč








vratky přeplatků minulých let




(6409,5909,00000000,0051,0000000000000)
	 282,00 Kč







l)
Rozpočtové opatření 2013/217



v příjmech – městská policie




prodej movitého majetku (Škoda Fabia combi 1T0 9057)




(5311,3113,00000000,0110,0009398000000)
            + 12.000,00 Kč







ve výdajích – městská policie




autoprovoz – opravy a údržba




(5311,5171,00000000,0110,0002512000000)
            + 12.000,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření 2013/218



Ve výdajích – odbor majetku města 




neplánované platby (komunální služby – nákup služeb)




(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)
               - 3.000,00 Kč








úhrada sankce Úřadu státu ve věcech majetkových (užívání stavby Otického příkopu) (smlouva o budoucí smlouvě)




(3639,5363,00000000,0050,0000000000000)
+ 3.000,00 Kč
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n)
Rozpočtové opatření 2013/219



ve výdajích – odbor majetku města




neplánované platby (komunální služby – opravy a údržba)




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
              -26.900,00 Kč








Opava – Městské sady (plochy) – osazení zahrazovacích sloupků + instalace značky




(2212,6121,00000000,0050,0007645000000)
            + 26.900,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření 2013/220



ve výdajích – odbor majetku




neplánované platby (komunální služby – nákup služeb)




(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)
              -12.000,00 Kč







ve výdajích – Městská část Komárov – sbor dobrovolných hasičů




nákup pohonných hmot




(5512,5156,00000000,0800,0002530000000)
+ 6.000,00 Kč








nákup materiálu




(5512,5139,00000000,0800,0002530000000)
+ 6.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2013/221



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,33514013,0020,0002557000000)
+ 400.060,15 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




projekt „Optimalizace a zefektivnění systému vzdělávání pro Statutární město Opava“




platy zaměstnanců




(6171,5011,33514013,0192,0002557000000)
+ 3.060,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(6171,5021,33514013,0192,0002557000000)
+ 63.742,35 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,33514013,0192,0002557000000)
+ 16.796,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,33514013,0192,0002557000000)
+ 5.996,75 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6171,5137,33514013,0192,0002557000000)
+ 1.700,00 Kč
2413/68 RM 13
bod 7/68


pohonné hmoty a maziva




(6171,5156,33514013,0192,0002557000000)
+ 2.635,00 Kč








služby školení a vzdělávání




(6171,5167,33514013,0192,0002557000000)
+ 288.225,65 Kč








Cestovné




(6171,5173,33514013,0192,0002557000000)
+ 15.354,40 Kč








Pohoštění




(6171,5175,33514013,0192,0002557000000)
+ 2.550,00 Kč








služby školení a vzdělávání




(6171,5167,00000000,0192,0002557000000)
-26.935,50 Kč








platy zaměstnanců




(6171,5011,33100000,0192,0002557000000)
+ 540,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(6171,5021,33100000,0192,0002557000000)
+ 11.248,65 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,33100000,0192,0002557000000)
+ 2.964,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,33100000,0192,0002557000000)
+ 1.058,25 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6171,5137,33100000,0192,0002557000000)
+ 300,00 Kč








pohonné hmoty a maziva




(6171,5156,33100000,0192,0002557000000)
+ 465,00 Kč








služby školení a vzdělávání




(6171,5167,33100000,0192,0002557000000)
+ 7.200,00 Kč








Cestovné




(6171,5173,331000000,0192,0002557000000)
+ 2.709,60 Kč








Pohoštění




(6171,5175,33100000,0192,0002557000000)
+ 450,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2013/222



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00022003,0020,0002499000000)
+ 100.000,00 Kč





2413/68 RM 13
bod 7/68

ve výdajích – odbor majetku města




projekt „E. 2 – Příprava energetických projektů řešených metodou EPC“




nákup ostatních služeb




(2115,5169,00022003,0051,0002499000000)
+ 100.000,00 Kč



(2115,5169,00000000,0051,0002499000000)
+ 25.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 25.000,00 Kč







r)
Rozpočtové opatření 2013/223



Ve výdajích – odbor majetku města – neplánované platby – úprava na základě SMS a telefonických stížností




komun. služby – opravy a udržování




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








komunikace – opravy a udržování




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


Hlasování: 9-0-0


2414/68 RM 13
bod 8/68
Dotace ostatní

Rada města


1. 
schvaluje 


a)
finanční dotaci Danielu Mekbibovi bytem Opava, na náklady související s účastí na MS mužských týmů ve Francii a na kondiční soustředění v Rakousku, ve výši 15.000,00 Kč  



Hlasování: 8-0-0

b)
finanční dotaci Junáku – svazu skautů a skautek ČR, okresu Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810980, na provozní náklady v roce 2013, ve výši 50.000,00 Kč 



Hlasování: 8-0-0

2.
neschvaluje 


finanční dotaci Moravskoslezskému krajskému fotbalovému svazu se sídlem náměstí Svatopluka Čecha 518/10, 702 00 Ostrava – Přívoz, na náklady související s pořádáním fotbalového turnaje v kategorii U – 19, ve výši 200.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0



2415/68 RM 13
bod 9/68
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CXAJ4, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a SK VEHA TEAMEM se sídlem Na Kopci 158, 747 26 Rohov, IČ 26579707, zastoupeným Martinem Vehovským, předsedou, na náklady související s přípravou reprezentanta  v cyklokrosu Matěje Lasáka, ve výši 
19.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CXAKZ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing.Vladimírem Balcarem, bytem Opava, na náklady související s vydáním doprovodného katalogu k fotografické výstavě „Návrat domů aneb cesta kolem světa legionáře Václava Balcara“, ve výši 30.000,00 Kč


c)
smlouvu, MMOPP00CXALU, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským gymnáziem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava, IČ 47813075, zastoupeným Ing.Miladou Pazderníkovou, ředitelkou, na náklady související s projektem Emise, 
ve výši 25.000,00 Kč


  d)
Rozpočtové opatření č. 2013/224



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva sport




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 - 19.000,00 Kč








SK VEHA TEAM




(xxx,xxx,xxxx,xx,xxxxxxxxxxxx)
+ 19.000,00 Kč








Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 14.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+ 14.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
- 55.000,00 Kč








Ing. Vladimír Balcar




(xxx,xxx,xxxxxx,xxxx,xxxxxxxx)
+ 30.000,00 Kč








Slezské gymnázium Opava




(xxx,xxx,xxxxxx,xxxx,xxxxxxxx)
+ 25.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0

2416/68 RM 13
bod 10/68
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


smlouvu o podmínkách zřízení stavby a budoucí smlouvě o právu věcného břemene č. 57/2013/PRI (MMOPP009TE55) mezi Ředitelstvím silnic 
a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, 
DIČ: CZ65993390 a Statutárním městem Opava na umístění splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 3084/1 v k.ú. Jaktař za jednorázovou finanční náhradu stanovenou dle metodiky ŘSD ČR v rámci akce 
„Úprava Staré Jaktarky“



Hlasování: 9-0-0



2417/68 RM 13
bod 11/68
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 60/2013/PRI (MMOPP009TE1P) pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a společností SHB, a.s., Masná 1493/8, 702 00 Ostrava, IČ: 25324365, 
DIČ: CZ25324365 na zakázku malého rozsahu „Rekonstrukce 
ul. Gudrichovy“ za cenu nejvýše přípustnou 115.200,00 Kč bez DPH (139.392,00 Kč vč. DPH)


b)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 59/2013/PRI (MMOPP009TE2K) pro územní rozhodnutí mezi Statutárním městem Opava a Ing. Zbyňkem Novákem, Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, 
IČ: 71831622, DIČ: CZ6806160163 na zakázku malého rozsahu „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ za cenu nejvýše přípustnou 158.673,00 Kč bez DPH (není plátcem DPH)


  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/225



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Rekonstrukce ul. Gudrichovy - PD




(2212,6121,00000120,0220,0007904000000) 
      +     139.392,00 Kč







cb)
Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov - PD




(2219,6121,00000000,0220,0007896000000) 
      +     158.673,00 Kč








Investice




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
-      139.392,00 Kč



(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
       +     158.673,00 Kč


Hlasování: 9-0-0




2417/68 RM 13
bod 11/68
2.
odročuje 


projednání smlouvy na zhotovení projektové dokumentace č. 66/2013/PRI (MMOPP009TDZ6) bouracích prací a pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a společností Slezská projektová společnost, spol. s r.o., Olomoucká 9/8, 746 01 Opava, IČ: 00563145, 
DIČ: CZ00563145 na zakázku malého rozsahu „Demolice objektu MZ“ 
za cenu nejvýše přípustnou 49.600,00 Kč bez DPH (60.016,00 Kč vč. DPH)


Hlasování: 9-0-0  



2418/68 RM 13
bod 12/68
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo – průkazy energetické náročnosti budov

Rada města



schvaluje
                                 

dodatek č.1 smlouvy o dílo MMOPP00DSRKO mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a qdq services,s.r.o. se sídlem Bílovecká 1162/167, 747 06 Opava, IČ 26878313, zastoupenou ing. Janem Sedláčkem, jednatelem


Hlasování: 9-0-0


2419/68 RM 13
bod 13/68
Oprava krytu vozovky Kylešovice

Rada města



schvaluje
                                 

smlouvu o dílo MMOPP00DSRMQ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Kareta s.r.o. 
se sídlem Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ 62360213, zastoupenou 
Ing. Markem Němcem, jednatelem společnosti


Hlasování: 9-0-0


2420/68 RM 13
bod 14/68
Oprava komunikace garážiště Bochenkova

Rada města



schvaluje
                                 
a)
smlouvu o dílo MMOPP00DSRJ5 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a STRABAG a.s.. se sídlem  Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 60838744,  zastoupenou ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Východ

2420/68 RM 13
bod 14/68
  b)
Rozpočtové opatření č. 2013/226



ve výdajích – odbor majetku města




Neplánované platby




(3639,5171,00000000,0050,0001029000000)
 - 56 409,000 Kč








Opravy a udržování – garážiště Bochenkova
(dopracování RO z 19.8.2013)




(2212,5171,00000000,0050,00000000000000)
+ 56 409,000Kč


Hlasování: 9-0-0


2421/68 RM 13
bod 15/68
Zásady energetické politiky Statutárního města Opava

Rada města


1.
schvaluje
                                 

Energetickou politiku Statutárního města Opava dle přílohy č.1 důvodové zprávy 

2.
jmenuje



pracovní komisi pro zavádění systému hospodaření energií ve složení:

Mgr. Dalibor Halátek
pan Daniel Žídek
Ing. Jiří Elbl
Ing. Andrea Štenclová
Bc. Martin Girášek
paní Eva Kreuzová
pan Roman Fic


Hlasování: 8-0-1


2422/68 RM 13
bod 16/68
Vydržení pozemku a budovy

Rada města



schvaluje
                                 

sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a  Marií Coufalovou, bytem  Opava , v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo Marie Coufalové k pozemku parc.č. 871 a budově bez č.p. postavené na tomto pozemku v k.ú.Kateřinky u Opavy, obec Opava, okres Opava, které jsou v současné době zapsány v katastru nemovitostí na LV 1878 jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva Marie Coufalové k uvedeným nemovitostem bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle § 134 občanského zákoníku, 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0

2423/68 RM 13
bod 17/68
Personální záležitosti


Rada města



schvaluje
                                 

prodloužení pracovního místa na poloviční úvazek  „správce objektu Kulturní dům Na Rybníčku“ zařazeného pod odbor majetku města, oddělení správy 
a evidence budov, na dobu neurčitou 


Hlasování: 9-0-0



2424/68 RM 13
bod 18/68
Dodatky k dohodám o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací



Rada města



schvaluje


a)
prodloužení 3 pracovních míst „uklízečů veřejných prostranství“, zařazených na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy 
na dobu určitou do 31. 3. 2014

b)
prodloužení 2 pracovních míst „uklízečů veřejných prostranství“, zařazených na odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy 
na dobu určitou do 30. 4. 2014

c)
dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-11/2013 ze dne 26. 3. 2013 (MMOPP00DTQNF), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky.


d)
dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. TOP-VN-38/2013 ze dne 24. 4. 2013 (MMOPP00DTQOA), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. arch. Yvonou Jungovou, ředitelkou krajské pobočky.


  e)
Rozpočtové opatření č. 2013/228



v příjmech - odbor přípravy a realizaci investic




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



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0002520000000)
 + 63.750,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0002520000000)
+ 11.250,00 Kč





2424/68 RM 13
bod 18/68

ve výdajích – kancelář tajemníka , odd. PAM




veřejně prospěšné práce – platy



85 %
(3639,5011,33513234,0192,0002520000000)
+  47.575,00 Kč


15%
(3639,5011,33113234,0192,0002520000000)
            +   8.396,00 Kč








veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 %
(3639,5031, 33513234,0192,0002520000000)
+  11.894,00 Kč


15%
(3639,5031, 33113234,0192,0002520000000)
            +   2.099,00 Kč








veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 %
(3639,5032, 33513234,0192,0002520000000)
+  4.281,00 Kč


15 %
(3639,5032, 33113234,0192,0002520000000)
              +    755,00 Kč






f)
v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanou změnou dle bodu 1 a), b) tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 11. 2013




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 + 5 pracovních míst na veřejně prospěšné práce + 3 pracovní místa 
na Městském útulku pro psy s účinností od 1. 11. 2013 


Hlasování: 9-0-0



2425/68 RM 13
bod 19/68
Smlouva o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia -  projekt „Opava známá i neznámá“


Rada města



schvaluje



smlouvu o financování z Fondu mikroprojektů v Euroregionu Silesia 
v rámci Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007–2013 č. ERS-CZ/2013/03876 (MMOPP00DH831), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Euroregionem Silesia – CZ, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 68941773, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., předsedou


Hlasování: 9-0-0









2426/68 RM 13
bod 20/68
Kronika města Opavy za rok 2012


Rada města



schvaluje



Kroniku města Opavy za rok 2012


Hlasování: 9-0-0


2427/68 RM 13
bod 21/68
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města



schvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené územním rozhodnutím       č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Zemědělskému družstvu Hraničář Loděnice, Loděnice 50, Holasovice na změnu v užívání stávajícího zemědělského objektu na zámečnickou dílnu (činnost) na pozemku parc. č. 196, k. ú. Vlaštovičky a s ní související stavební úpravy, nová zpevněná plocha pro přístup, příjezd, parkování a manipulaci, nová vodovodní přípojka a nový vjezd na pozemcích parc. č. 195, 192, 191 v k. ú.  Vlaštovičky


Hlasování: 8-0-1



2428/68 RM 13
bod 22/68
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup ekologicky šetrných úklidových prostředků pro Statutární město Opava na období 2 let“ – výsledek zadávacího řízení

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek:

	FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01  Frýdek – Místek, IČ: 25910027
	Papera, s.r.o., Hálkova 13, 568 02  Svitavy, IČ: 25945653



b)
výběr nabídky uchazeče FRANKOSPOL OFFICE s.r.o., Svazarmovská 309, 738 01  Frýdek – Místek, IČ: 25910027 , která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou


Hlasování: 8-0-0





2429/68 RM 13
bod 23/68
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 36/2012/PŘI „Rekonstrukce ul. Boženy Němcové“

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 1 (MMOPP009TE0U) ke smlouvě o dílo č. 36/2012/PŘI mezi Statutárním městem Opava a společností STRABAG a.s., se sídlem 
Na Bělidle 198/21,  150 00 Praha , IČ: 60838744 v rámci akce „Rekonstrukce ul. Boženy Němcové“   
Cena díla dle smlouvy bez DPH:  15.229.781,66 Kč
Změna ceny díla dle tohoto dodatku :  - 662.147,63 Kč
Nová cena celkem bez DPH: 14.567.634,03 Kč
Nová cena celkem s DPH: 17.626.837,18 Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2013/228


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Opava – Rekonstrukce ul. Boženy Němcové




(2212,6121,00000000,0220,0007903000000)
      -   801.198,63 Kč



Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
     +   801.198,63 Kč


Hlasování: 8-0-0



2430/68 RM 13
bod 24/68
Dodatek ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, souhlas vlastníka

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor MMOPP00C4IOC mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535,zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,CSc., primátorem města a společností BIVOJ a.s. se sídlem Jateční 2884/23A, 746 01 Opava, IČ 60793031, zastoupenou MVDr. Janem Lazeckým, předsedou  představenstva (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)


b)
souhlas pronajímatele s podnájmem nebytových prostor třetí osobě pro Smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP006KY1H, kterou uzavřelo Statutární město Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,                          IČ 00300535,zastoupené Ing. Zbyňkem Stanjurou, primátorem města  a nájemcem, společností BIVOJ a.s. se sídlem Jateční 2884/23A,  746 01 Opava, IČ 60793031, zastoupenou MVDr. Janem Lazeckým, předsedou  představenstva (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava)



Hlasování: 7-0-1


2431/68 RM 13
bod 25/68
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje


a)
výjimku ve stanovení výše úplaty za zřízení věcného břemene pro umístění plynárenského zařízení „Technická infrastruktura RD, lokalita Celta, 
ul. Hlavní – Joži Davida, Opava – Kylešovice – plynovod“ v pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice za jednorázovou úplatu ve výši 500,00 Kč

b) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00DEUM7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692, zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2990 v  k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: „Stavební úpravy objektu Denisovo náměstí 463/6 v Opavě pro poskytování služeb“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH 

 c) 
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00BP8EK) mezi Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, 
IČ 47813059, zastoupenou prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr., rektorem 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 vodovodního potrubí výtlačného řadu v pozemku parc.č. 502/1 v k. ú. v Opava - Město 
pro zrealizovanou stavbu: „Zavlažovací systém pro ptačí vrch“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.900,00 Kč + DPH

d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVH2D) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janem a Dagmar Schindlerovými, oba bytem Opava, pro umístění podzemního vedení přípojky kanalizace do pozemku parc.č. 3084/2 a 3084/3 v k.ú. Jaktař 
pro stavbu: „Kanalizačmí přípojka pro bytový dům Krnovská 
ul. č.p.112, p.č. 956, k.ú. Opava - Jaktař“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVH1I) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Zdeňkem a Libuší Schindlerovými, oba bytem Opava - Vlaštovičky, pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky plynu a přípojky splaškové kanalizace do pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro stavbu: „Obchodní prostory a kanceláře, ul. Rolnická, parc.č. 1234/1, 23, 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
2431/68 RM 13
bod 25/68
f) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVH38) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Evou Knorovou, bytem Opava, pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 1873/1 v k.ú. Jaktař  pro stavbu: „Sjezd pro novostavbu garáže p.č. 1695 v k.ú. Jaktař“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy



g) 
Dodatek č. 1 (MMOPP00DVGX9) ke smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 20. 2. 2013 (MMOPP00C0U2I) 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 společností Metisprojekt s.r.o. se sídlem Joži Davida 19, 747 06 Opava, Kylešovice jednající Jiřím Stehlíkem, jednatelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemku parc.č. 2955 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "LTE2M_T_OPMAR_OK 11010-045137“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


Hlasování: 7-0-0



2432/68 RM 13
bod 26/68
Pořadí žadatelů – nebytový prostor Mezi Trhy 1,3, Opava

Rada města



schvaluje



žadatele pro uzavření  Smlouvy o nájmu nebytových prostor situovaných      v 1 NP budovy č.p. 108, objekt k bydlení na pozemku parc.č. 296, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 109, objekt k bydlení 
na pozemku   parc. č. 365, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na   LV č. 168, katastrální území Opava – Město, 
na adrese Mezi Trhy 1 a 3, 746 01 Opava 

	Josef Klanica 

     fyzická osoba se sídlem Pivovarská 238/33, 794 01 Krnov      
	Bohuš Gorol 

    fyzická osoba se sídlem Ovocná 1227/33, 746 01 Opava - Předměstí
	Lukáš Langer

    fyzická osoba se sídlem Generála Vlachého 218,747 62 Mokré Lazce            
            



Hlasování: 9-0-0




2433/68 RM 13
bod 27/68
Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu (Tyršův stadion)

Rada města



schvaluje



záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako místnost č. 2.08 určená pro trenéra o výměře 9,25 m2, nacházejícího se ve II. NP, umístěného v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku parc.č. 2702/389, zastavěná plocha a nádvoří, v kat. území Opava-Předměstí (budova Tyršova stadionu v Opavě)


Hlasování: 9-0-0



2434/68 RM 13
bod 28/68
Doplnění ceníku služeb na Tyršově stadionu v Opavě

Rada města



schvaluje



doplnění ceníku služeb poskytovaných na Tyršově stadionu v Opavě 
s platností od 1.10. 2013


Hlasování: 9-0-0


2435/68 RM 13
bod 29/68
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo „Oprava pomníků obětem 1. a 2. světové války“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP009KFUQ) ke smlouvě o dílo (MMOPP009KGGH) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a společností Rest ART M. Müllerová s. r. o. se sídlem Jasmínová 1617/5, 708 00 Ostrava , IČ: 28577752 v rámci zakázky „Oprava pomníků obětem 1. a 2. světové války“
Cena díla dle smlouvy bez DPH:  398.500,00 Kč
Změna ceny díla dle tohoto dodatku :  -27.250,00 Kč
Nová cena celkem bez DPH: 371.250,00 Kč
Nová cena celkem s DPH: 427.402,50 Kč



Hlasování: 9-0-0







2436/68 RM 13
bod 30/68
Kupní smlouva – nákup NB

Rada města



schvaluje



Kupní smlouvu, (MMOPP00B1Q5Z), mezi Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DATA-Inter spol. s r.o., se sídlem Opava, U Fortny 50/1, 
PSČ 746 01, IČ: 14615754, DIČ:			CZ14615754, zastoupené Ing. Karlem Boženkem, jednatelem, ve výši 379.093,- Kč s DPH


Hlasování: 8-0-1


2437/68 RM 13
bod 31/68
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města


1.
bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 27.08.2013 
do 16.09.2013

2.
bere na vědomí



rezignaci Ing. Jana Kramného na funkci člena Dopravní komise Rady statutárního města Opavy ke dni 04.09.2013

3.
jmenuje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
v platném znění Ing. Jiřího Tichého členem Dopravní komise Rady statutárního města Opavy pro volební období 2010 – 2014 s účinností 
od 24.09.2013


Hlasování: 9-0-0


2438/68 RM 13
bod 32/68
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 8-0-1




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

