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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 69. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 7. 10. 2013


















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 7. 10. 2013 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
Ing. Pavla Brady
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
p. Radomír Bittner
Ing. Jiří Elbl
Mgr. Pavel Hrbáč
Hosté
Ing. Milan Novotný, ředitel  odboru investic KÚ MSK Ostrava
Ing. Martin Novosad, ředitel KEA v.o.s. Ostrava
Ing. Vladimír Baginský, KEA v.o.s. Ostrava





































2439/69 RM 13
bod 1/69
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje


a)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DEUF6 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Povodím Odry, státním podnikem  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2700 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu 1.500,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DEU6F 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Petrem a Ilonou Drábovými  jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1396/5 - zastavěná plocha  a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)



2. 
schvaluje

a)
záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 1469/2 -  ostatní plocha a parc.č. 1473/2 – ostatní plocha k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresů v přiloženém snímku katastrální mapy 

b)
záměr směny části pozemku parc.č. 2890/1 – ostatní plocha 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/462 
o výměře 113 m2 ve vlastnictví Ing. Jaromíra Klimeše a Ing. Pavla Moravce za pozemek parc.č. 2890/446 – ostatní plocha, část pozemku parc.č. 2890/191 – ostatní plocha označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/464 a část pozemku parc.č. 2890/177 – ostatní plocha označenou dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2890/463 o celkové výměře 113 m2 ve vlastnictví Statutárního města Opavy, vše k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 875/128 -  ostatní plocha,
k.ú. Kylešovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

3.
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 327 - zastavěná plocha        
a nádvoří,  k.ú. Jaktař

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st.1668 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování o bodech 1 – 3 jako celku: 7-0-0 

4.
schvaluje
- garážiště Komenda

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2540/14 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2540/21 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí
2439/69 RM 13
bod 1/69
c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2540/25 - zastavěná plocha        a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí

5.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1071/38 – ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování o bodech 4 a 5 jako celku: 7-0-0


2440/69 RM 13
bod 2/69
Počet dětí v MŠ a žáků 1. tříd v  ZŠ pro školní rok 2013/2014

Rada města



bere na vědomí



informaci o počtu  dětí v mateřských školách a žáků 1. tříd v základních školách pro školní rok 2013/2014



Hlasování: 9-0-0


2441/69 RM 13
bod 3/69
Záměr pronájmu nevyužitých nebytových prostor v budově Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše


Rada města



odročuje 



projednání návrhu záměru pronájmu nevyužitých nebytových prostor v budově Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše – příspěvková organizace



Hlasování: 7-0-2


2442/69 RM 13
bod 4/69
Souhlas RMO s přijetím daru

Rada města


1.
revokuje



usnesení č. 2375/67 RM  13 ze dne 02.09.2013 (RMO souhlasí s přijetím movitého daru ve výši  668.784,00 Kč pro Mateřskou školu křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace) 


2.
souhlasí 



s přijetím movitého daru ve výši  809.227,00 Kč včetně DPH pro Mateřskou školu křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace


Hlasování: 9-0-0


2443/69 RM 13
bod 5/69
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGUO) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou Tomášem Pippingerem, zaměstnancem 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 581/3, 581/4, 581/5, 3017 v k.ú. Opava - Předměstí 
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Rooseveltova, p.č. 2610/2, rozš. kNN, 
č. stavby IV-12-8007913“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 70.400,00 Kč + DPH


b)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGVJ) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, zaměstnancem 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 278/2, 278/12, 278/13, 283/1, 283/2, 2912/19, 2956 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Kasárenská, 
20 + 16 BJ, rozšíření kNN, č. stavby IV-12-8005309“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 50.000,00 Kč + DPH

c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DEVYC) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem 
Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS 
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. 2898/1 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Polní, rozšíření kNN, č.stavby 
IV-12-8007317“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 2.000,00 Kč + DPH

d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGZZ) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem 
Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem 
Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 1566/1, 2066/1 v k.ú. Jaktař
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Leknínová, Hrbáč, kNN, č.stavby 
IV-12-8006216“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 2.000,00 Kč + DPH
2443/69 RM 13
bod 5/69
e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DEVZ7) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou společností ReSpol s.r.o. se sídlem 
Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem 
Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 201/11, 201/2 v k.ú. Milostovice
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Jamnická, p.č. 58, Moravec, přípojka kNN, č.stavby IP-12-8012201“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.650,00 Kč + DPH

f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DEW0V) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, 
IČ: 27232425, zastoupenou Ing. Jiřím Zemkem, zaměstnancem 
a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem 
Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích parc.č. 8/4, 201/11, 201/13, 201/14, 205 v k.ú. Milostovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Jamnická, Ondřej Géla, přípojka kNN, č.stavby IP-12-8010169“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 31.350,00 Kč + DPH

g)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGQ8) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28, října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, jednající 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem 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 podzemního vedení vodovodu v pozemcích parc.č. 581/1, 594, 595 v k.ú. Opava - Město pro zrealizovanou stavbu: "Opava, ul. Beethovenova – rekonstrukce vodovodního řadu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 79.500,00 Kč + DPH

h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVH5Y) mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., se sídlem 28, října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, jednající 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem 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 podzemního vedení vodovodu v pozemcích parc.č. 927, 405 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu: "Malé Hoštice, ul. Horní – rekonstrukce vodovodního řadu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 34.650,00 Kč + DPH

i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGR3) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a 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 pozemcích parc.č. 379/1, 2959/2 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "REKO MS Opava, nám. Republiky“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.400,00 Kč + DPH
2443/69 RM 13
bod 5/69
j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGWE) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a 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. Miroslavem Rottnerem, ředitelem správy DS a 
Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur, vedoucím správy nemovitého majetku, 
pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 1014/2, 1803, 1831, 1834, 2758/9 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu: "REKO MS Opava, Vaníčková, číslo stavby: 39870“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 127.750,00 Kč + DPH

k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVGTT) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a 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. Miroslavem Rottnerem, ředitelem správy DS a Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur, vedoucím správy nemovitého majetku, pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2319, 2344/1, 2344/8, 1223/4, 2330/2, 2336/5, 2344/3, 2344/5, 2344/6, 2344/7, 2344/9, 2344/10 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "REKO NTL/STL Opava, Vrchní+3“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 561.600,00 Kč + DPH

l)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVH6T) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a 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. Miroslavem Rottnerem, ředitelem správy DS a Mgr. Petrem Píškem, LL.M.Eur, vedoucím správy nemovitého majetku, pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2530/9, 2530/135, 2626/15, 2626/35, 2626/36, 2626/226, 2626/227, 2626/276, 2626/280, 2626/281, 3017 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 19/4, 1250/2, 1251 v k.ú. Kylešovice  pro zrealizovanou stavbu: "stavební úpravy kotelny – plynofikace, STL plynovodní přípojka, Opava, č.p. 2494, Nerudova 48 (KS 1-20-129/10 – OPATHERM a.s.“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 143.000,00 Kč + DPH

m)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVH0N) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou univerzitou v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, 
IČ 47813059, zastoupenou  prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr., rektorem, 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 3010 v k.ú. Opava - Předměstí, podzemního vedení přípojky optického kabelu do pozemků parc.č. 3010, 3011 v k.ú. Opava – Předměstí, zřízení a zrušení sjezdu na pozemku parc.č 3010 za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 405 v k.ú. Opava – Předměstí a přemístění 1 ks stávajícího svítidla na pozemku parc.č. 3010 v k.ú. Opava – Předměstí 
pro stavbu: „SU – Stavební úpravy a přístavba objektu Hauerova 4, Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
2443/69 RM 13
bod 5/69
n) 
použití smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00A8VML) jako vzorové smlouvy pro všechny následující případy v rámci akce „Malé Hoštice – splašková kanalizace“ 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:
Ladislav Kramný, bytem Opava, Malé Hoštice  – parc.  463/2 v  k.ú. Malé Hoštice
Lenka Pedacková, bytem Opava, Malé Hoštice – parc.č. 417 v k.ú. Malé Hoštice



o)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP85T) mezi Slezským zemským muzeem se sídlem Tyršova 705/1, 746 01 Opava, IČ 00100595, jednající Mgr. Antonínem Šimčíkem, ředitelem 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 kabelového vedení veřejného osvětlení 
v pozemku parc.č. 555 v katastrálním území Opava – Město 
pro zrealizovanou stavbu: "Stavební úpravy venkovního osvětlení městských parků v Opavě“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 850,00 Kč 


Hlasování: 9-0-0 



2444/69 RM 13
bod 6/69
Dodatek č. 15 ke smlouvě o správě o údržbě nemovitého a movitého majetku s TSO s.r.o. s.r.o.


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 15 (MMOPP00DEUZE) ke Smlouvě o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a službách vykonávaných pro Statutární město Opava uzavřené dne 15.7.2009 (MMOPP0028J1M) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a  společností Technické služby Opava s.r.o., se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava,
 IČ: 64618188, jednající Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


Hlasování: 8-0-0



2445/69 RM 13
bod 7/69
Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy 11,21 m2) 
2445/69 RM 13
bod 7/69
b)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,71 m (tedy 11,21 m2) 

c)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,42 m x 4,71 m (tedy 11,39 m2) 

d)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,35 m x 4,45 m (tedy 14,91 m2) 

e)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 

f)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 

g)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 

h)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

ch)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

i)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

j)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

k)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

l)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,93 m x 4,68 m (tedy 23,07 m2) 

m)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,74 m (tedy 11,28 m2) 
2445/69 RM 13
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n)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

o)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

p)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,38 m x 4,68 m (tedy 11,14 m2) 

q)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 3,84 m x 4,68 m (tedy 17,98 m2) 

r)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,52 m x 5,20 m (tedy 13,10 m2) 

s)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,64 m x 5,20 m (tedy 13,73 m2) 

t)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 2,03 m x 5,20 m (tedy 10,53 m2) 

u)
záměr pronájmu nebytového prostoru, umístěného v budově bez čp/če, ležící na pozemku parc. č. 20/2, zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Město (Parkovací dům v Opavě) v podzemní části, o rozměrech 4,38 m x 4,74 m (tedy 20,76 m2) 

v)
záměr pronájmu části nebytového prostoru umístěného v budově 
bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město, v přízemí budovy 
na pravé straně od hlavních dveří – prodejní automat o výměře 
50 cm x 63 cm (šířka x hloubka), tj. 0,31 m2. (Zimní stadion v Opavě)

w)
záměr pronájmu části nebytového prostoru umístěného v budově 
bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město, v přízemí budovy 
u lední plochy  – prodejní automat o výměře 50 cm x 63 cm 
(šířka x hloubka), tj. 0,31 m2. (Zimní stadion v Opavě)

x)
záměr pronájmu části nebytového prostoru umístěného v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město, v přízemí budovy na pravé straně v prostoru před vrátnicí – prodejní automat o výměře 80 cm x 90 cm (šířka x hloubka), tj. 0,72 m2. (Zimní stadion v Opavě)


Hlasování: 9-0-0





2446/69 RM 13
bod 8/69
Návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014 - 2016

Rada města



bere na vědomí


Návrh Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2014 - 2016


Hlasování: 9-0-0



2447/69 RM 13
bod 9/69
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 68/2013/PRI (MMOPP009TDXG) mezi Ervínem Novákem, Opava a Statutárním městem Opava na umístění vtokového objektu a části podzemního potrubí dešťové kanalizace v pozemku parc. č. 1866 v k.ú. Kylešovice za jednorázovou finanční náhradu stanovenou dohodou v rámci akce „Kylešovice – Na Dolní hrázi – odvodnění“ 
               

b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 69/2013/PRI (MMOPP09TDQF) mezi Jiřím Ledererem, Opava, Petrou Ledererovou, Opava a Statutárním městem Opava na bezúplatné umístění části podzemního potrubí dešťové kanalizace včetně revizní šachty v pozemcích parc. č. 1864/39, parc. č. 1864/49 a parc. č. 1864/48 v k.ú. Kylešovice v rámci akce „Kylešovice – Na Dolní hrázi – odvodnění“  
              

c)
dohodu o připojení na kanalizaci č. 70/2013/PRI (MMOPP009TDRA) mezi Davidem Molnárem, Opava, Stanislavem Molnárem, Opava, 
Marií Molnárovou, Opava a Statutárním městem Opava jako závazek spoluvlastníků přilehlé nemovitosti – budovy č.p. 176 ke zřízení domovní kanalizační přípojky a její napojení na veřejnou kanalizaci, která bude vybudována v rámci akce „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace – 
2. etapa“


d)
použití smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohody 
o připojení na kanalizaci č. 47/2009/PRI (MMOPP006RQTM) jako vzorové smlouvy pro následující případ v rámci akce „Opava – Kylešovice, splašková kanalizace – 2. etapa“

Katastrální území Kylešovice:
	Markéta Pospíšilová, Opava - parc. č. 182

Radomír Vícha, Opava - parc. č. 440



Hlasování: 9-0-0







2448/69 RM 13
bod 10/69
Investiční akce – veřejné zakázky

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu 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)


b)
smlouvu o dílo č. 67/2013/PRI (MMOPP009TDYB) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 na realizaci zakázky „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“ 
za cenu nejvýše přípustnou 7.952.060,00 Kč bez DPH (9.621.993,00 Kč 
vč. DPH)  


  c)
Rozpočtové opatření č. 2013/229



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Demolice objektu MZ - PD




(3639,5169,00000000,0220,0007633000000) 
      +       60.016,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
       -       60.016,00 Kč


Hlasování: 9-0-0



2449/69 RM 13
bod 12/69
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka záložního zdroje el.energie pro budovy Magistrátu města Opavy“

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„ Dodávka záložního zdroje el.energie pro budovy Magistrátu města Opavy“ v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


b)
o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky:
1. Phoenix Zeppelin spol. s r.o., Pavel Wrana, Lipova 72, 251 70 Modletice
2. ReSpol s.r.o., Hlavnice 50, Hlavnice
3. Vrbka, strojní vybavení s.r.o., Paličkova 30, 709 00 Ostrava – Nová Ves
4. Stamp Uni s.r.o., Studentská 94/97, 360 07 Karlovy Vary
5. HT elektroinstalace & Service s.r.o., Sokolovská třída 1615/50,
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava



2449/69 RM 13
bod 12/69
2.
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Roman Otipka
2. Ing. Aleš Bořecký
3. Jiří Stehlík

b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek  s nabídkami 
a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
ve složení:
1. Ing. Martina Věntusová
2. Ing. Jiří Elbl
3. Mgr. Pavel Hrbáč


Hlasování: 9-0-0


2450/69 RM 13
bod 13/69
Nadlimitní veřejná zakázka na služby s názvem „Plán udržitelné městské mobility Opava“ – smlouva

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00AJC18, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností UDIMO,spol. s r.o., Sokolovská tř. 8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava,
IČ: 44740069, zastoupenou Ing. Pavlem Roháčem, jednatelem společnosti,
za cenu nejvýše přípustnou 3.955.000,00 Kč bez DPH


b)
Rozpočtové opatření č. 2013/230


ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování



Plán udržitelné městské mobility Opava




rezerva




(3636,5901,00000000,0080,0002562000000)
      -   2.700.000,00 Kč



dlouhodobý nehmotný majetek




(3636,6119,00000000,0080, 0002562000000)
     +   2.700.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0


2451/69 RM 13
bod 14/69
Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Dodávka telekomunikačních služeb pro Statutární město Opava“ – zrušení zadávacího řízení

Rada města



rozhodla



v souladu s ust. § 84 odst. 1 písm. e) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o  zrušení zjednodušeného podlimitního řízení na služby s názvem „Dodávka telekomunikačních služeb pro Statutární město Opava“


Hlasování: 9-0-0

2452/69 RM 13
bod 15/69
Zadávací řád Statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu



Rada města



odročuje



projednání Zadávacího řádu Statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu


Hlasování: 8-0-1



2453/69 RM 13
bod 16/69
Směrnice pro přípravu a předkládání materiálů pro schůze Rady statutárního města Opavy a zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Rada města



schvaluje



Směrnici pro přípravu a předkládání materiálů pro schůze Rady statutárního města Opavy a zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy s účinností od 08.10.2013


Hlasování: 8-0-0



2454/69 RM 13
bod 17/69
Návrh programu 20. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 21. 10. 2013

Rada města



schvaluje



upravený návrh  programu 20. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 21. 10. 2013


Hlasování: 8-0-0




2455/69 RM 13
bod 18/69
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2013

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2013/231



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
MŠ Vlaštovičky - rekonstrukce 




(úspora)




(3111,6121,00000120,0220,0007724000000)
- 14.099,00 Kč
2455/69 RM 13
bod 18/69

ab)
Hozovo nábřeží




(úspora)




(3745,5171,00000022,0220,0007671000000)
- 61.215,39 Kč








Investice 




(6409,6121,00000022,0220,0009968000000)
+ 61.215,39 Kč



(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 14.099,00 Kč







ac)
Vnitroblok ul. Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická – Štefánikova




(úprava položek)




(2219,6121,00000022,0220,0007673000000)
- 0,02 Kč



(3745,5171,00000022,0220,0007673000000)
+ 0,02 Kč







ad)
Hozovo nábřeží




(úprava položek)




(3745,5171,00000022,0220,0007671000000)
- 68.058,39 Kč



(2219,6121,00000022,0220,0007671000000)
+ 68.058,39 Kč







ae)
MŠ Vaníčkova - PD




(objednávka)




(3111,6121,00000000,0220,0007693000000)
+ 30.250,00 Kč







af)
MŠ Edvarda Beneše - PD




(objednávka)




(3111,6121,00000000,0220,0007749000000)
+ 30.250,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
	 60.500,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2013/232



ve výdajích –  odbor majetku města




oddělení správy a evidence majetku




plyn-místní správa




(6171,5153,00000000,0051,0000000000000)
+ 500.000,00 Kč








budovy, haly, stavby-místní správa




(6171,6121,00000000,0051,0000000000000)
- 200.000,00 Kč



opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
- 300.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2013/233



ve výdajích –  odbor informatiky




výpočetní technika




všeobecný materiál




(6171,5139,00000000,0170,0002528000000)
- 285.000,00 Kč






2455/69 RM 13
bod 18/69


volby do Parlamentu ČR PS 2013




nájemné 




(6114,5164,00098071,0170,0000000000000)
+ 285.000,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2013/234



ve výdajích –  odbor hlavní architekta a územního plánování




ostatní územní příprava a urbanistické studie




ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
- 22.385,00 Kč








nákup ostatních služeb




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
+ 22.385,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2013/235



ve výdajích – Kancelář primátora  




„Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turist. oblasti Opavské Slezsko“ (Destinační management)




(2143,5169,00000000,0120,0002480000000)
	 165.000,00 Kč








ve výdajích – Kancelář tajemníka, odd. PaM




„Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turist. oblasti Opavské Slezsko“ (Destinační management)




OOV




(2143,5021,00000000,0192,0002480000000)
+ 123.134,00 Kč



soc. poj.




(2143,5031,00000000,0192,0002480000000)
+ 30.784,00 Kč



zdrav. poj.




(2143,5032,00000000,0192,0002480000000)
+ 11.082,00 Kč






  f)
Rozpočtové opatření č. 2013/236



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 10.000,00 Kč








ve výdajích – odbor právní a organizační




úhrada pokuty za nedodržení povinností dle zákona o ochraně osobních údajů – pokuta byla již  uhrazena (platební poukaz MMOPX00YBUID)




(6171,5363,00000000,0180,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč








2455/69 RM 13
bod 18/69
g)
Rozpočtové opatření č. 2013/237



ve výdajích – odbor životního prostředí




Útulek pro psy – nákup materiálu




(1014,5139,00000000,0130,0002524000000)
	21.440,00 Kč








ve výdajích – kancelář tajemníka – personální a mzdové oddělení 




Útulek pro psy - platy




(1014,5011,00000000,0192,0002524000000)
+ 16.000,00 Kč








Útulek pro psy – sociální pojištění




(1014,5031,00000000,0192,0002524000000)
+ 4.000,00 Kč








Útulek pro psy – zdravotní pojištění




(1014,5032,00000000,0192,0002524000000)
+ 1.440,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2013/238



ve výdajích – odbor školství




(dle un.ZMO č.362/17 ZM 13, bod 1 b) ze dne 29.4.2013) 




ZŠ Mařádkova-investiční příspěvek




(3113,6351,00000060,0030,0001002000000)
- 1.600.000,00 Kč








ZŠ Mařádkova - neinvestiční příspěvek




(3113,5331,00000060,0030,0001002000020)
+ 1.600.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2013/239



ve výdajích –  odbor majetku města




oddělení správy a evidence majetku




úspora energie-studie dispozičního řešení




(2115,5169,00000120,0051,0000000000000)
+ 120.000,00 Kč








budovy,haly a stavby




(2115,6121,00000120,0051,0000000000000)
- 120.000,00 Kč




j)
Rozpočtové opatření č. 2013/240



v příjmech – Kancelář primátora  




fakturované příjmy




(3312,2111,00000000,0121,0009219000000)
+ 62.946,00 Kč







ve výdajích – Kancelář primátora  




Festival Bezručova Opava - služby




(3312,5169,00000000,0121,0002456000000)
+ 62.946,00 Kč


Hlasování: 8-0-0







2455/69 RM 13
bod 18/69
k)
Rozpočtové opatření č. 2013/241



ve výdajích – odbor majetku – přistavení velkoobjemových kontejnerů u zahrádkářských osad




neplánované platby – komunální služby, nákup služeb 




(3639,5169,00000000,0050,0001029000000)
	18.000,00 Kč









neplánované platby – veřejná zeleň




nákup služeb




(3745,5169,00000000,0050,0001029000000)
+ 13.000,00 Kč








platby daní a poplatků




(3745,5365,00000000,0050,0001029000000)
+ 5.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



2456/69 RM 13
bod 19/69
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje



změnu účelu použití finančních prostředků poskytnutých v rámci kulturních grantů, okruh 2.4 – reprezentace města pod číslem 009/2,4/2013, Spolek Pěvecký sbor Křížkovský Opava se sídlem Nádražní okruh 27, 746 01 Opava, IČ 44738803, ve výši 30.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



2457/69 RM 13
bod 20/69
Smlouva o poskytování služeb se zaručeným výsledkem

Rada města



schvaluje



Smlouvu o poskytování služeb se zaručeným výsledkem, (PID MMOPP00DSRLV), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a MVV Energie CZ a.s. se sídlem Kutvirtova 339/5, 150 00 Praha 5, IČ 49685490, zastoupenou Ing. Liborem Žížalou a Ing. Jitkou Kafkovou, MBA, prokuristy a EVČ s.r.o. se sídlem Arnošta z Pardubic 676, 530 02 Pardubice, 
IČ 13582275, zastoupenou Ing. Bohuslavem Skaleckým, jednatelem 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-2

2458/69 RM 13
bod 21/69
Dodatek č.1 k SOD – Instalace termoregulačních ventilů

Rada města



schvaluje



dodatek č.1(PID MMOPP00DSRIA) ke smlouvě o dílo, (PID MMOPP00BP5T2) ze dne 3.7.2013 mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Miroslavem Terberem se sídlem Jezdkovice 71, 747 55 Jezdkovice IČ 40357741


Hlasování: 9-0-0


2459/69 RM 13
bod 22/69
Smlouvy o nájmu nebytových prostor

Rada města



schvaluje


a)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG4KT 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 Čestmírem Vinterem, jednatelem (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 3,5, Opava)


b)
smlouvu o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG4LO mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, 
IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a GROVARO s.r.o. se sídlem Kaprova 42/14,   11 000  Praha 1 – Staré Město, IČ 01868519, zastoupenou Danou Němcovou, jednatelem (nebytový prostor na adrese Mezi Trhy 3,5, Opava)


c)
smlouvu o zprostředkování - nevýhradní MMOPP00DG4H8 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Realitní kanceláří STING, s.r.o. se sídlem 1.máje 540, 739 61 Třinec – Staré Město, IČ 25842625, zastoupenou Pavlem Glogovským, na základě plné moci 


Hlasování: 7-0-1


2460/69 RM 13
bod 23/69
Záměr pronájmu

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení ležící v části obce Předměstí na pozemku parc.č. 2202/14, zastavěná plocha         a nádvoří, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)
2460/69 RM 13
bod 23/69
b)
záměr pronájmu budovy bez čp/če, garáže ležící v části obce Předměstí 
na pozemku parc.č. 2202/18, zastavěná plocha  a nádvoří, zapsané 
na  LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)


Hlasování: 9-0-0

2461/69 RM 13
bod 24/69
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 16.09.2013 do 01.10.2013


Hlasování: 8-0-0


2462/69 RM 13
bod 25/69
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 8-0-0


2463/69 RM 13
bod 28/69
Realizace discgolfového hřiště u Stříbrného jezera

Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o dílo (MMOPP00DEV2S) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. primátorem města a společností HEPA group s.r.o., se sídlem Ježkova 1054/10, 130 00 Praha – Žižkov, 
IČ 26855071, jednající Mgr. Přemyslem Novákem, jednatelem týkající se realizace stavby „DiscGolfPark u Stříbrného jezera“ za úplatu ve výši 254.408,00 Kč + DPH 


  b)
Rozpočtové opatření č. 2010/242



ve výdajích – odbor kanceláře primátora 




Aktivity projektu Destinační management – nákup služeb 




(2143, 5169,00000000,0120,000248000000) 
 - 307.834,00 Kč 


ve výdajích – odbor majetku města




Vybudování DiscGolf Parku u Stříbrného jezera 




(3429, 6121,00000000,0050,000000000000) 
+ 307.834,00 Kč 


Hlasování: 8-0-0


2464/69 RM 13
bod 29/69
Ústřední inventarizační komise – jmenování předsedy komise

Rada města



jmenuje


v souladu s § 102 odst. 2 písm. h) zákona o obcích předsedou Ústřední inventarizační komise pana Ing. Václava Klučku, člena Zastupitelstva statutárního města Opavy s účinností od 08.10.2013


Hlasování: 8-0-0


2465/69 RM 13
bod 30/69
Veřejná zakázka – revolvingový úvěr do výše 100.000.000,00 Kč

Rada města



bere na vědomí 


ústní informaci Ing. Miroslava Drösslera, vedoucího finančního 
a rozpočtového odboru MMO  o vývoji a stavu veřejné zakázky – revolvingový úvěr


Hlasování: 8-0-0


Hlasování







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

