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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 8. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 25. 2. 2015


















Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 25. 2. 2015 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
-
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. Roman Konečný
Zaměstnanci
Ing. Radka Honková
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Mgr. Marcela Poštulková
p. Martin Koky
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Lenka Grigarová
Ing. Josef Hranec
Mgr. Petra Veličková
Mgr. Petra Vlčová
p. Radomír Bittner


































209/8 RM 15
bod 1/8
Majetkové záležitosti

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Majetkové záležitosti“ na příští Radu Statutárního města Opavy



210/8 RM 15
bod 2/8
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQMV mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a manžely Zdeňkem a Andreou Válkovými jako prodávajícími, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 161 – ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 161/3 – ostatní plocha, o výměře 66 m2, k.ú. Komárov u Opavy, 
za kupní cenu 39.600,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2¨(cena dohodou)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDQOL mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím a paní Ludmilou Kožanou jako prodávající, jejímž předmětem je výkup částí pozemků parc.č. 1074 – zastavěná plocha, parc.č. 1075 – zahrada, parc.č. 1076 – zahrada, parc.č. 1078/8 – orná půda, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1078/22 – ostatní plocha, o výměře 262 m2, k.ú. Komárov u Opavy, 
za kupní cenu 157.200,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2¨(cena dohodou)



pro předložení zastupitelstvu města




2.
neschvaluje 



snížení kupní ceny ve výši 1.632.000,00 Kč, tj. 1 186,00 Kč/m2 (cena 
dle znaleckého posudku zadaného soudem) na cenu 1.035.500,00 Kč, 
tj. 753,00  Kč/m2  (cena dle znaleckého posudku předloženého kupujícím), za prodej pozemků parc.č. st. 559 – zastavěná plocha, parc.č. 1553/4 
– zahrada, části pozemku parc.č. 2347/2 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2347/6 – ostatní plocha, o celkové výměře 1 376 m2, vše k.ú. Kateřinky u Opavy


pro předložení zastupitelstvu města




3.
schvaluje 


prodej pozemků parc.č. st. 559 – zastavěná plocha, parc.č. 1553/4 
– zahrada, části pozemku parc.č. 2347/2 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2347/6 – ostatní plocha, o celkové výměře 1 376 m2, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 1.632.000,00 Kč, tj. 1 186,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku zadaného soudem)  + úhrada bezdůvodného obohacení   


pro předložení zastupitelstvu města
210/8 RM 15
bod 2/8
4.
neschvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDO5M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností DJUSU Opava s.r.o.  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 3053/4 
– ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3053/34 o výměře 181 m2, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 170.000,00 Kč, tj. 939,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti 
dle přiložené smlouvy





211/8 RM 15
bod 3/8
Jmenování členů konkursní komise na pracovní místo ředitele Základní školy Opava-Kylešovice

Rada města



schvaluje




členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitele Základní školy Opava–Kylešovice, a to:
Předseda konkursní komise:
Ing. Andrea Štenclová, pověřena řízením odboru školství
 Členové konkursní komise:
Mgr. Simona Bierhausová, 1. náměstkyně primátora
	PhDr. Libuše Josieková, referentka oddělení správy škol OŠMS KÚ
	Mgr. Jan Škrabal, ředitel Základní školy Opava - Englišova 82
	RNDr. Libor Kubica, školní inspektor České školní inspekce
	Eva Valečková, pedagog Základní školy Opava-Kylešovice
	Mgr. Radim Černín, předseda školské rady při Základní škole 
Opava-Kylešovice



212/8 RM 15
bod 4/8
Informace ke Dni učitelů 2015

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o plánované akci odboru školství ke Dni učitelů 2015

2. 
schvaluje


ocenění ředitelů škol zřizovaných SMO formou finanční odměny, a to:
	Bc. Dáše Onderkové, ředitelce Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace,
	Bc. Evě Matuškové, ředitelce Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace



213/8 RM 15
bod 5/8
Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání

Rada města



bere na vědomí




informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2015/2016




214/8 RM 15
bod 6/8
Rozpis prázdninového provozu MŠ zřizovaných SMO

Rada města



bere na vědomí




rozsah přerušení provozu opavských mateřských škol v době hlavních prázdnin




215/8 RM 15
bod 7/8
Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 8 (MMOPP00BKR8I) ke Zřizovací listině Základní školy 
Opava-Kylešovice se sídlem U Hřiště 4, 747 06 Opava-Kylešovice


b)
dodatek č. 7 (MMOPP00BKR9D) ke Zřizovací listině Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace se sídlem Šrámkova 4, 
747 05 Opava 


c)
dodatek č. 8 (MMOPP00BKRA8) ke Zřizovací listině Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace se sídlem Vrchní 19,  
747 05 Opava

  pro předložení zastupitelstvu města












216/8 RM 15
bod 8/8
Uplatnění předkupního práva

Rada města



odročuje


projednání materiálu „Uplatnění předkupního práva“


217/8 RM 15
bod 9/8
Projekt destinační management - Smlouva na realizaci značení kulturních 
a turistických cílů



Rada města


1. 
bere na vědomí



výsledky výběrového řízení na zpracovatele značení turistických 
a kulturních cílů v turistické oblasti Opavské Slezsko a výsledné pořadí uchazečů dle důvodové zprávy


2.
schvaluje



smlouvu (MMOPP00GD238) na realizaci značení turistických a kulturních cílů v turistické oblasti Opavské Slezsko uzavřenou mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a firmou Dominotrans Opava s. r. o., Hlavní 88/129, 747 06, Opava 6, IČ: 28647793 zastoupenou Pavlem Hrabcem, jednatelem



218/8 RM 15
bod 10/8
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje


a)
upravenou smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 7/2015/PRI (MMOPP00GGPHQ) pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a společností Slezská projektová společnost, spol. s r.o. OPAVA, Olomoucká 9/8, 746 01 Opava, IČ: 00563145, DIČ: CZ00563145 
na zakázku malého rozsahu „ZŠ Kylešovice – U Hřiště“ (zateplení + výměna oken) za cenu nejvýše přípustnou 145.000,00 Kč bez DPH (175.450,00 Kč vč. DPH)


  b)
Rozpočtové opatření č. 2015/23



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
ZŠ Kylešovice – U Hřiště (zateplení + výměna oken) - PD




(3113,6121,00000000,0220,0007740000000) 
      +    175.450,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
         -   175.450,00 Kč


219/8 RM 15
bod 11/8
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města


1.

revokuje 



usnesení č. 12/2 RM14 2a) ze dne 24. 11. 2014 (Rada města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8P1_upr) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města 
a Stavebním bytovým družstvem Stavbař se sídlem Krnovská 2034/2,746 01, Opava, IČ 00575909 zastoupen Janem Hampelem předsedou představenstva a Vojtěchem Kostkou, místopředsedou představenstva 
pro umístění podzemního vedení plynovodního řadu včetně plynovodní přípojky  v pozemcích parc.č. 2925, 2929, 1915/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Plynofikace kotelny 72 b.j. U Opavice 1, Opava – venkovní plynovod“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 104.000,00 Kč +DPH)


2. 
schvaluje

a)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00BP8P1_upr_2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a RWE Gas Net, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku a Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Stavebním bytovým družstvem Stavbař se sídlem Krnovská 2034/2, 746 01, Opava, IČ 00575909 zastoupen Janem Hampelem předsedou představenstva a Vojtěchem Kostkou, místopředsedou představenstva pro umístění podzemního vedení plynovodního řadu včetně plynovodní přípojky  v pozemcích parc.č. 2925, 2929, 1915/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Plynofikace kotelny 72 b.j. 
U Opavice 1, Opava – venkovní plynovod“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 104.000,00 Kč + DPH


b) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDOAX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ 25385771, zastoupenou Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva pro umístění podzemního vedení teplovodu v pozemcích parc.č. 6/8, 566/6 v k.ú. Opava – Město a parc.č. 1156/12, 2897/9, 2897/22, 3062/2 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "TEPLOVOD – ul. Zámecký okruh“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 14.200,00 Kč + DPH


c) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1FPT) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Milanem Moravcem bytem Opava pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v pozemcích parc.č.201/2, 201/11 v k.ú. Milostovice pro zrealizovanou stavbu: "Rodinný dům na pozemku parc.č. 8/1 v katastrálním území Milostovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH
219/8 RM 15
bod 11/8
d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1FQO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Danou Hofmanovou a Ing. Robertem Holešem oba bytem Opava pro umístění  podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky dešťové kanalizace 
v pozemku parc.č. 1833/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu a přípojek, parc.č. 1853/17 v katastrálním území Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 6.000,00 Kč + DPH


e) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1FJN) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 1 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou 
Ing. Petrem Hřebcem, vedoucím přípravy staveb a Ing. Lenkou Vrzalovou, vedoucí oddělení majetkoprávní podpory pro umístění  podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 2322/14, 2322/2, 2431/4, 2431/24, 2431/2, 2431/1, 2313/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "REKO NTL Opava, U Švédské kaple“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1FIS) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem pro umístění  podzemního vedení vodovodu 
do pozemků parc.č. 579, 578, 580 v k.ú.  Opava - Město pro stavbu: "Opava, ul. Růžová – rekonstrukce vodovodu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1FM8) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem pro umístění  podzemního vedení kanalizace do pozemku parc.č. 2348 v k.ú.  Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, ul. Wolkerova – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

219/8 RM 15
bod 11/8
h) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1FLD) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 
709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem pro umístění  podzemního vedení kanalizace do pozemků parc.č. 2890/145, 2890/409, 2890/410, 2890/141, 2890/157, 2890/385, 2890/384, 2890/78, 2890/77, 2890/95, 2890/142 v k.ú.  Opava – Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Těšínská a Polanova – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


i) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00A1FOY) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Petrem Wittasskem bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace a přípojky plynu do pozemků parc.č. 2154/16, 2958, 2952/4 v k.ú.  Opava – Předměstí pro stavbu: "Stavební úpravy garáže spojené se změnou užívání na rodinný domek“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


j) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00A1FSE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 1 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou společností RWE Distribuční služby, s.r.o. 
se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311 zastoupenou 
Ing. Stanislavem Tokařem, vedoucím operativní správy sítí – Ostrava 
a Jaromírem Volným, technikem plynárenských zařízení 
a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, 
IČ 70890692 zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem pro umístění  podzemního vedení plynovodu v pozemku parc.č. 2789 v k.ú. Kateřinky 
u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba objektu domova pro osoby se zdravotním postižením v Opavě, ul. Holasická – stavební objekt SO 004 – Přeložka plynovodu na pozemku parc.č. 2789 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH


k) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00EDOIT) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 1 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567, zastoupenou Ing. Ivo Bolkem, specialistou správy nemovitého majetku a Danielem Novotným, technikem správy nemovitého majetku 
pro umístění  podzemního vedení plynárenských zařízení v pozemcích parc.č.  578, 565/4, 606/1, 609, 8/1, 566/6 v k.ú. Opava – Město pro zrealizované stavby: "STL přípojka plynu kotelny bytového domu Opava, Město č.p. 121, Hrnčířská 3“, „Prodloužení plynovodního řadu na 
ul. Hrnčířská a STL přípojka plynu kotelny Policie ČR Opava, Město č.p. 348, Hrnčířská 17“, „STL přípojka plynu kotelny u bytového domu Opava, Město, č.p. 138, Dolní náměstí 25“, „NTL přípojka plynu objektu školy Opava, Město č.p. 411, Praskova 14“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 42.800,00 Kč + DPH



220/8 RM 15
bod 12/8
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 532/7, 534/2, 535/3 v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby: „Opava, Vávrovice, Hanák, rozšíření vedení kNN, č. stavby IV-12-8010332“ 


b)
umístění podzemního vedení kanalizace do pozemku parc.č. 2308/12 
v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava, ul. Ratibořská – rekonstrukce kanalizace“


c) 
umístění podzemního vedení nízkého napětí pozemku parc.č. 260/3 v k.ú.  Opava – Město v rámci realizace stavby. „Opava město, Horní náměstí 208 př., č. stavby EP-12-8002889 “ 




221/8 RM 15
bod 14/8
Smlouva o dílo – výměna potrubí dešťové kanalizace na ul. Podvihovská


Rada města


1.
schvaluje



smlouvu o dílo (MMOPP00A1EDO) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností 
STAMEX spol. s r.o. se sídlem Březová č.p. 8, 747 44 Opava, IČ 64084256 zastoupenou Lubomírem Schustkem, jednatelem, týkající se výměny potrubí dešťové kanalizace na ul. Podvihovská na pozemcích parc.č. 774 
a parc.č. 773 v k.ú. Komárov u Opavy za cenu 99.231,00 Kč včetně DPH




2. 
schvaluje

  
Rozpočtové opatření č. 2015/24



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Zapojení Fondu obnovy vodovodů a kanalizací 



231 0000 MD
(0000,8115,00000007,0050,0000000000000)
+ 99.231,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatní  
                   pracoviště




oprava kanalizace na ul. Podvihovská na pozemcích parc. č. 774 a 773 v k.ú. Komárov u Opavy



231 0800 D
(2321,5171,00000007,0050,0000000000000)
+ 99.231,00 Kč




222/8 RM 15
bod 15/8
Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy 
dne 9. 3. 2015


Rada města



schvaluje



upravený návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 9. 3. 2015



223/8 RM 15
bod 16/8
Předložení žádostí o dotaci v rámci 64. výzvy OP Životní prostředí pro projekty „MŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace“, „MŠ Mnišská, Opava – revitalizace“, MŠ Vaníčkova, Opava – revitalizace“, ZŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace


Rada města



schvaluje


a)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „MŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace“ v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry



b)
zajištění financování projektu „MŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace“ v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


c)

zajištění udržitelnosti projektu „MŠ Edvarda Beneše, Opava – revitalizace“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry




d)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „MŠ Mnišská, Opava – revitalizace“ v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry



e)
zajištění financování projektu „MŠ Mnišská, Opava – revitalizace“ v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


223/8 RM 15
bod 16/8
f)
zajištění udržitelnosti projektu „MŠ Mnišská, Opava – revitalizace“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


g)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „MŠ Vaníčkova, Opava – revitalizace“ v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


h)
zajištění financování projektu „MŠ Vaníčkova, Opava – revitalizace“ v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


i)
zajištění udržitelnosti projektu „MŠ Vaníčkova, Opava – revitalizace“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


j)
podání žádosti o poskytnutí finanční podpory projektu „ZŠ Kylešovice, Opava – revitalizace“ v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


k)
zajištění financování projektu „ZŠ Kylešovice, Opava – revitalizace“ v investiční fázi ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry


l)
zajištění udržitelnosti projektu „ZŠ Kylešovice, Opava – revitalizace“ v provozní fázi po dobu udržitelnosti ve výši dle žádosti o dotaci předkládané v rámci 64. výzvy Operačního programu Životní prostředí, prioritní osy 3 Udržitelné využívání zdrojů energie, oblasti podpory 3.2 Realizace úspor energie a využití odpadního tepla u nepodnikatelské sféry




224/8 RM 15
bod 17/8
Smlouva o dílo – dotisk souboru brožury průvodce a mapy o TO OS

Rada města




schvaluje



Smlouvu o dílo, (MMOPP00BE3UA), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Agenturou API s. r. o., 
se sídlem Štítného 327/7, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ 25844091, zastoupenou Mgr. Lenkou Velíčkovou, jednatelkou společnosti


225/8 RM 15
bod 18/8
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem „Parter Olomoucká – Sokolovská - Vančurova“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek: 
	VZS Rychtář s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428
	JANKOSTAV s.r.o., Štěpaňákova 31/714, 719 00 Ostrava – Kunčice, IČ: 25855581
	RENESA – stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01  Opava, IČ: 62305620
	SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01  Krnov, 
IČ: 25357352
	Technické služby, a.s. Slezská Ostrava, ČS. armády 20, 710 00  Slezská Ostrava, IČ: 47674725
	KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01  Bruntál, IČ: 62360213



b)
výběr nabídky uchazeče VZS Rychtář s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu (MMOPP00GGPJG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností VZS Rychtář s.r.o., Březová 121, 747 44 Březová, IČ: 25840428, zastoupenou 
Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem společnosti pro předložení zastupitelstvu města



226/8 RM 15
bod 20/8
Předkupní právo na převzetí hrobek na Městském hřbitově v Opavě

Rada města


1.
neschvaluje



návrh úplatného převodu hrobky č. 8/I/13 rodiny Reichner umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy
pro předložení zastupitelstvu města


2. 
schvaluje


návrh bezúplatného převodu hrobky č. 8/I/13 rodiny Reichner umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy
pro předložení zastupitelstvu města



226/8 RM 15
bod 20/8
3.
souhlasí



se vzdáním se předkupního práva na převzetí těchto hrobek: 
č. 6/roh.h./1     cena 19.000,00Kč
č. 7/I/37           cena 15.000,00Kč
č. 7/roh.h./3     cena 21.000,00Kč
č. 7/I/34           cena 16.000,00Kč
č. 11/I/17         cena 12.000,00Kč
č. 13/I/13         cena 15.000,00Kč
č. 14/I/7           cena 16.000,00Kč
č. 16/I/29         cena 16.000,00Kč
č. 19/I/91         cena 43.000,00Kč
č. 22B/I/28       cena 49.000,00Kč
na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy
pro předložení zastupitelstvu města




227/8 RM 15
bod 21/8
HALA OPAVA a.s. – změna stanov (obchodní firmy)

Rada města


1.
doporučuje 



Zastupitelstvu Statutárního města Opavy, aby schválilo změnu stanov společnosti HALA OPAVA a.s. se sídlem Opava, Předměstí, Žižkova 2904/8, PSČ: 747 07, IČ: 25840576, jejímž je Statutární město Opava jediným akcionářem, dle předložené varianty B 


2.
ukládá




Mgr. Simoně Bierhausové, 1. náměstkyni primátora, aby předložila Zastupitelstvu Statutárního města Opavy na zasedání dne 9. 3. 2015 ke schválení návrh na změnu stanov společnosti HALA OPAVA a.s. dle bodu 1 tohoto usnesení 



228/8 RM 15
bod 22/8
Nájemní smlouva

Rada města



schvaluje 


nájemní smlouvu MMOPP00DG6JK mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností ha-vel internet s.r.o.se sídlem Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava, Muglinov, IČ 25354973, zastoupenou Ing. Pavlem Halfarem, jednatelem (střešní prostor na adrese Horní náměstí 33,34 a 35, Opava)



229/8 RM 15
bod 23/8
Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP007K6ZQ, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a ANIMOU VIVA o.s. se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 287.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

b)
smlouvu, MMOPP007K70E, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílkova 2565/23, 158 00 Praha 13 - Stodůlky, IČ: 40613411, zastoupena Teunis T. Scholtensem, majorem, ve výši 287.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

c)
smlouvu, MMOPP007K724, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Centrem pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ: 26593548, zastoupeným Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 877.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


d)
smlouvu, MMOPP007K719, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou provincií Kongregace Dcer Božské Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, 
IČ: 00494453, zastoupenou Marií Kadlčíkovou, provinční představenou, 
ve výši 618.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

e)
smlouvu, MMOPP007K74U, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a ELIMEM, křesťanskou společností pro evangelizaci a diakonii Opava, o.p.s. se sídlem Rolnická 1636/21a, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ: 02278197, zastoupenou 
Mgr. Pavlínou Němcovou, statutární zástupkyní, ve výši 352.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

f)
smlouvu, MMOPP007K75P, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a EUROTOPIÍ Opava o.p.s. 
se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, IČ: 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou - prokuristou, ve výši 336.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
229/8 RM 15
bod 23/8
g)
smlouvu, MMOPP007K77F, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a FOKUSEM – OPAVA 
se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 332.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

h)
smlouvu, MMOPP007K76K, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a FONDEM OHROŽENÝCH DĚTÍ se sídlem Na poříčí 1038/6, 110 00 Praha 1, IČ: 00499277, zastoupeným JUDr. Marií Vodičkovou, předsedkyní, ve výši 636.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


i)
smlouvu, MMOPP007K78A, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Charitou Opava, církevní organizací, se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava, IČ: 43964591, zastoupenou Janem Hanušem, ředitelem, ve výši 6.192.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

j)
smlouvu, MMOPP007K795, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ:  00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Krizovým a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ o.p.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava, IČ: 47812052, zastoupeným Bc. Pavlínou Havlíčkovou, ředitelkou, ve výši 670.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

k)
smlouvu, MMOPP007K7JR, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Pečovatelskou službou OASA o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ: 26839857, zastoupenou Pavlou Včulkovou, ředitelkou, ve výši 480.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města

l)
smlouvu, MMOPP007K7FB, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky se sídlem Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1, IČ: 65399447, zastoupenou Mgr. Václavem Poláškem, statutárním zástupcem, ve výši 78.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města

m)
smlouvu, MMOPP007K7KM, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Vilou Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČ: 2250152, zastoupenou Miroslavem Glosem, statutárním zástupcem, ve výši 900.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města





  n)
Rozpočtové opatření č. 2015/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s. 




sociální poradna




(4312,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 87.000,00 Kč



podporované zaměstnání




(4379,5222,00000000,0040,0000158000000)
 + 200.000,00 Kč
229/8 RM 15
bod 23/8


Armáda spásy v ČR – azylové domy




(4374,5222,00000000,0040,0000153000000)
 + 287.000,00 Kč








Centrum pro zdravotně postižené  




poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000102000000)
 + 87.000,00 Kč



osobní asistence




(4351,5221,00000000,0040,0000102000000)
 + 790.000,00 Kč








Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky – domov pro seniory




(4357,5223,00000000,0040,0000154000000)
 + 618.000,00 Kč








ELIM Opava 




nízkoprahové kluby pro děti a mládež




(4375,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 87.000,00 Kč



sociálně aktivizační služby




(4371,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 113.000,00 Kč



krizové centrum




(4372,5222,00000000,0040,0000161000000)
 + 87.000,00 Kč



dobrovolnické centrum




(4359,5222,00000000,0040,0000161000000)
+ 65.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava




nízkoprahové kluby




(4375,5221,00000000,0040,0000165000000)
 + 235.000,00 Kč



poradna




(4312,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 40.000,00 Kč



sociálně aktivizační služby




(4371,5221,00000000,0040,0000165000000)
+ 61.000,00 Kč








FOKUS-Opava 




služby následné péče




(4376,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 75.000,00 Kč



podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 83.000,00 Kč



chráněná dílna




(4377,5222,00000000,0040,0000103000000)
 + 174.000,00 Kč








Fond ohrožených dětí 




asistenční, mediační a terapeutické centrum




(4379,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 479.000,00 Kč



pomoc sociálně ohroženým rodinám




(4371,5222,00000000,0040,0000101000000)
 + 157.000,00 Kč








Charita Opava  




denní stacionář, klub seniorů
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(4356,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 1.184.000,00 Kč



chráněné bydlení




(4354,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 972.000,00 Kč



hospicová péče




(4344,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 550.000,00 Kč



pečovatelská služba




(4351,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 699.000,00 Kč



chráněné dílny




(4377,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 2.305.000,00 Kč



mateřské centrum




(4371,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 12.000,00 Kč



občanská poradna




(4379,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 235.000,00 Kč



krizová pomoc




(4372,5223,00000000,0040,0000111000000)
 + 235.000,00 Kč








Krizové a kontaktní centrum „Pod slunečníkem“- odborné sociální poradenství




(4376,5222,00000000,0040,0000155000000)
 + 670.000,00 Kč








Pečovatelská služba OASA Opava – pečovatelská služba




(4351,5221,00000000,0040,0000428000000)
+ 480.000,00 Kč








Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých – odborné sociální poradenství




(4312,5222,00000000,0040,0000157000000)
 + 78.000,00 Kč








Vila Vančurova o.p.s.




domov pro seniory




(4350,5221,00000000,0040,0000179000000)
+ 790.000,00 Kč



odlehčovací služby




(4359,5221,00000000,0040,0000179000000)
+ 110.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2015




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 12.045.000,00 Kč








pro předložení zastupitelstvu města












229/8 RM 15
bod 23/8
2.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP007K73Z, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a sdružením DŽIVIPEN o.p.s.
se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava-Předměstí, IČ: 26571463, zastoupeným Markem Lévayem, předsedou, ve výši 39.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP007K7A0, mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Klubem bechtěreviků o.s. se sídlem Na Slupi 450/4, 128 50 Praha 2, IČ: 00550477, zastoupeným Jindřichem Fantou, předsedou, ve výši 8.000,00 Kč

c)
smlouvu, MMOPP00CFDJ1, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Mateřským centrem OASA – klub pro matku a dítě o.p.s. se sídlem Poštovní 239, 747 61 Raduň, IČ: 26832755, zastoupeným Hanou Quittkovou, ředitelkou, ve výši 12.000,00 Kč

d)
smlouvu, MMOPP007K7BV, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535,  zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a sdružením OPEN HOUSE o.p.s. se sídlem Tř. E. Beneše 309/47, 792 01 Bruntál 1, IČ: 70645671, zastoupeným Bc. Romanou Daněčkovou, předsedkyní, ve výši 26.000,00 Kč


e)
smlouvu, MMOPP007K7CQ, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Okresním výborem Sdružení zdravotně postižených v ČR se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47813423, zastoupeným Annou Kravarovou, předsedkyní, ve výši 14.000,00 Kč

f)
smlouvu, MMOPP007K7DL, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezskou diakonií se sídlem Na Nivách 259/7, 737 01 Český Těšín, IČ: 65468562, zastoupenou Mgr. Zuzanou Filipkovou, Ph.D., ředitelkou, ve výši 30.000,00 Kč


g)
smlouvu, MMOPP007K7EG, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským klubem stomiků Opava, občanským sdružením se sídlem Antonína Sovy 1395/11, 747 05 Opava, IČ: 27050459, zastoupeným Pavlem Elblem, předsedou, 
ve výši 5.000,00 Kč


h)
smlouvu, MMOPP007K7IW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Svazem tělesně postižených v České republice, o.s., okresní organizace Opava se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47814748, zastoupeným Annou Kravarovou, předsedkyní, ve výši 14.000,00 Kč
229/8 RM 15
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i)
smlouvu, MMOPP007K7G6, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Svazem postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s., okresní výbor Opava 
se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ: 47813415, zastoupeným Marií Illíkovou, předsedkyní, ve výši 14.000,00 Kč

j)
smlouvu, MMOPP007K7H1, mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535 zastoupeným 
Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Střediskem rané péče SPRP Ostrava se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava, 
IČ: 75095017, zastoupeným Bc. Vladimírou Salvetovou, statutární zástupkyní, ve výši 30.000,00 Kč


  k)
Rozpočtové opatření č. 2015/25



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Dživipen – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000170000000)
+ 39.000,00 Kč








Klub bechtěreviků – provozní náklady




(4379,5222,00000000,0040,0000108000000)
+ 8.000,00 Kč








Mateřské centrum OASA




(4371,5221,00000000,0040,0000164000000)
+ 12.000,00 Kč








OPEN HOUSE – terénní programy




(4378,5222,00000000,0040,0000167000000)
+ 26.000,00 Kč








Sdružení zdravotně postižených – provozní náklady




(4359,5222,00000000,0040,0000162000000)
+ 14.000,00 Kč








Slezská diakonie – „raná péče“




(4371,5223,00000000,0040,0000107000000)
+ 30.000,00 Kč








Slezský klub stomiků – provozní náklady




(4359,5222,00000000,0040,0000104000000)
+ 5.000,00 Kč








Svaz tělesně postižených – provozní náklady




(4359,5222,00000000,0040,0000169000000)
 + 14.000,00 Kč








Svaz postižených civilizačními chorobami – provozní náklady




(4359,5222,00000000,0040,0000105000000)
 + 14.000,00 Kč








Středisko rané péče SPRP Ostrava – „raná péče“




(4371,5222,00000000,0040,0000151000000)
+ 30.000,00 Kč



Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2015




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 192.000,00 Kč
230/8 RM 15
bod 24/8
Granty 2015 - vyhodnocení

Rada města


1.
schvaluje


a)
rozdělení finančních prostředků do jednotlivých grantových programů 
pro rok 2015 s úpravou


b)
výsledné pořadí žadatelů v jednotlivých grantových programech pro rok 2015 s úpravou




pro předložení zastupitelstvu města


2. 
ukládá


tajemníkovi MMO předložit zastupitelstvu města výsledné hodnocení 
na zasedání zastupitelstva dne 09. 03. 2015

Z: tajemník MMO
T: 09. 03. 2015




231/8 RM 15
bod 25/8
Veřejně prospěšné práce – MČ Suché Lazce

Rada města



schvaluje

a)
zřízení 3 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou 
od 1. 3. 2015 do 31. 10. 2015 na Městské části Suché Lazce

b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-VN-4/2015 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 (MMOPP00CX1DP) uzavřenou  mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava 1, 
IČ  00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991, zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava 




 c)
Rozpočtové opatření č. 2015/26



V příjmech – odbor finanční a rozpočtový




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



85 % EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000083)
+ 265.200,00 Kč


15 % SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000083)
+ 46.800,00 Kč





231/8 RM 15
bod 25/8

Ve výdajích – městská část Suché Lazce



	
Veřejně prospěšné práce – platy



85 % EU
(3639,5011,33513234,0830,0002520000000)
+ 197.910,00 Kč


15 % SR
(3639,5011,33113234,0830,0002520000000)
+ 34.926,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – soc.poj.



85 % EU
(3639,5031, 33513234,0830,0002520000000)
+ 49.478,00 Kč


15 % SR
(3639,5031, 33113234,0830,0002520000000)
 + 8.731,00 Kč








Veřejně prospěšné práce – zdrav.poj.



85 % EU
(3639,5032, 33513234,0830,0002520000000)
+ 17.812,00 Kč


15 % SR
(3639,5032, 33113234,0830,0002520000000)
+ 3143,00 Kč




232/8 RM 15
bod 27/8
Dodatek č.1 ke smlouvě „Plán udržitelné mobility  města Opavy“

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1 ke smlouvě MMOPP00EJ28B, PID původní smlouvy MMOPP00AJC18 „Plán udržitelné mobility města Opavy“ mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a UDIMO spol. 
s r.o. se sídlem Sokolovská tř. 8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, 
IČ 44740069, zastoupeným Ing. Pavlem Roháčem, jednatelem společnosti




233/8 RM 15
bod 31/8
Rozpočtová opatření 2015

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2015/27



ve výdajích – kancelář primátora




samostatné pracoviště




registrační poplatek soutěže  „Manažer roku“




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 15.000,00 Kč








Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 15.000,00 Kč





233/8 RM 15
bod 31/8
b)
Rozpočtové opatření č. 2015/28



v příjmech – městská část Podvihov




zajištění stravování seniorů




příjmy z poskytování služeb




(4359,2111,00000000,0820,0009382000000)
+ 80.000,00 Kč







ve výdajích – MČ Podvihov




nákup ostatních služeb




(4359,5169,00000000,0820,0000000000000)
+ 80.000,00 Kč







c)
Rozpočtové opatření č. 2015/29


ve výdajích – odbor dopravy




Vratka pokuty z roku 2014




(6409,5909,00000000,0160,0009271000000)
 + 2.700,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FaRo




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 2.700,00 Kč








d)
Rozpočtové opatření č. 2015/30



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Fond obnovy vodovodů a kanalizací – tvorba fondu


MD
236 0380
(0000,8115,00000007,0020,000000000000)
 - 3.420.000,- Kč

MD
236 0260
Zajišťovací fond – tvorba fondu




(0000,8115,00000008,0020,000000000000)
 - 100.000,- Kč







Ve výdajích – odbor majetku města




Fond obnovy vodovodů a kanalizací – tvorba fondu



236 0380
(2321,5901,00000007,0050,0000000000000)
- 3.420.000,- Kč


Ve výdajích – oddělení BHKŘ




Zajišťovací fond – tvorba fondu



236 0260
(5212,5901,00000008,0193,0000000000000)
 - 100.000,- Kč







e)
Rozpočtové opatření č. 2015/31



Kontejnery na posypovou drť v městských částech



ve výdajích – MČ Komárov




nádoba na posyp + doprava vč, DPH




(2219,5137,000000000,0800,0000000000000)
+ 9.666,00 Kč



jednorázové doplnění kamennou drtí




(2219,5139,000000000,0800,0000000000000)
+ 1.192,00 Kč








- MČ Malé Hoštice




nádoba na posyp + doprava vč, DPH




(2219,5137,000000000,0810,0000000000000)
+ 9.666,00 Kč
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jednorázové doplnění kamennou drtí




(2219,5139,000000000,0810,0000000000000)
+ 1.192,00 Kč








-  MČ Podvihov




nádoba na posyp + doprava vč, DPH




(2219,5137,000000000,0820,0000000000000)
+ 9.666,00 Kč



jednorázové doplnění kamennou drtí




(2219,5139,000000000,0820,0000000000000)
+ 1.192,00 Kč



-  MČ Suché Lazce




nádoba na posyp + doprava vč, DPH




(2219,5137,000000000,0830,0000000000000)
+ 9.666,00 Kč



jednorázové doplnění kamennou drtí




(2219,5139,000000000,0830,0000000000000)
+ 1.192,00 Kč








-  MČ Vávrovice




nádoba na posyp + doprava vč, DPH




(2219,5137,000000000,0840,0000000000000)
+ 9.666,00 Kč



jednorázové doplnění kamennou drtí




(2219,5139,000000000,0840,0000000000000)
+ 1.192,00 Kč








-  MČ Vlaštovičky




nádoba na posyp + doprava vč, DPH




(2219,5137,000000000,0850,0000000000000)
+ 9.666,00 Kč



jednorázové doplnění kamennou drtí




(2219,5139,000000000,0850,0000000000000)
+ 1.192,00 Kč








-  MČ Zlatníky




nádoba na posyp + doprava vč, DPH




(2219,5137,000000000,0860,0000000000000)
+ 9.666,00 Kč



jednorázové doplnění kamennou drtí




(2219,5139,000000000,0860,0000000000000)
+ 1.192,00 Kč








-  MČ Milostovice




nádoba na posyp + doprava vč, DPH




(2219,5137,000000000,0870,0000000000000)
+ 9.666,00 Kč



jednorázové doplnění kamennou drtí




(2219,5139,000000000,0870,0000000000000)
+ 1.192,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva pro městské části




(6409,5901,000000000,0020,0002999000000)
- 86.864,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2015/32



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



fa)
MŠ Edvarda Beneše (zateplení + výměna oken) – energetický audit




(objednávka)




(3111,6121,00000000,0220,00077490000)
+  12.100,00 Kč
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fb)
SFC – víceúčelová hala a hřiště - PD




(objednávka)




(3412,6121,00000000,0220,00076050000)
+ 320.650,00 Kč







fc)
Olomoucká ulice – přechody pro chodce – mobilní ostrůvky - PD




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,00076020000)
+  14.710,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-  347.460,00 Kč







fd)
Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a VO - BOZP




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,00076150000)
+  18.137,90 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-  18.137,90 Kč






  g)
Rozpočtové opatření č. 2015/33



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




příjem z depozitního účtu




(6409,2324,00000000,0020,0000000000000)
+ 120.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 120.000,00 Kč



234/8 RM 15
bod 32/8
Dotace ostatní

Rada města



schvaluje 

a)
finanční dotaci Klubu přátel tělesné postižených dětí Opava se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8, 746 01 Opava, IČ 47814969, na náklady související s projektem Moře 2015, ve výši 70.000,00 Kč  
pro předložení zastupitelstvu města


b)
finanční dotaci Svazu postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizaci – ONKO-ISIS-OPAVA, se sídlem Rolnická 1591/29, 
747 05 Opava – Kateřinky, IČ 68177755, na nájem kanceláře v Seniorcentru Opava, ve výši 16.000,00 Kč
234/8 RM 15
bod 32/8
c)
finanční dotaci ČR – Hasičskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, na náklady související s pořádáním společenské akce u příležitosti 70.let založení profesionálních hasičů v Opavě, ve výši  60.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města


d)
finanční dotaci Pěveckému sdružení Collegium Bonum se sídlem Bezručovo náměstí 610/2, 746 01 Opava, IČ 22855157, na nákup látky a ušití 12 ks pelerín, ve výši 12.000,00 Kč 

e)
finanční dotaci LIBRI, spol. s r.o. se sídlem Hořejší nábřeží č.ev.17, 150 00 Praha 5 – Smíchov, IČ 48110396, na vydání knihy Liechtensteinové, Historie a sídla knížecího rodu, ve výši 10.000,00 Kč


235/8 RM 15
bod 33/8
Smlouva o nájmu, záměry výpůjčky   

Rada města


1.
schvaluje



upravenou smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání  MMOPP00DG7JD mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města        a společností Řeznictví H + H, s.r.o. se sídlem Hlavní 46, 742 47Hladké Životice, IČ 26788942, zastoupenou 
Ing. Karlem Pilčíkem, jednatelem (prostor na adrese Hrnčířská 9, Opava)


2.
schvaluje  

a)
záměr výpůjčky budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, která
je součástí pozemku parc.č. 2204/6, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, zapsaná na LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (budova v areálu Dukelských kasáren)


b)
záměr výpůjčky části budovy č.p. 1045, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 1153/98 , zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Kylešovice, zapsaná na LV č. 1388, katastrální území Kylešovice (budova na adrese Liptovská 21, Opava)



236/8 RM 15
bod 34/8
Zpráva o činnosti oddělení kontroly MMO za rok 2014, plán kontrol pro rok 2015


Rada města


1.
bere na vědomí



zprávu o činnosti oddělení kontroly MMO v roce 2014


2. 
schvaluje


upravený plán kontrol oddělení kontroly MMO pro rok 2015 


237/8 RM 15
bod 35/8
Schválení smluv 

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX23W, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, 746 01 Opava, IČ 25835912, zastoupeným Ing. Markem Hájkem, předsedou představenstva, na náklady spojené se sportovní činností, ve výši 13.200.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CX23W, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Bc. Martinem Vítečkem, primátorem města a společností HALA OPAVA a.s. se sídlem Žižkova 8/2904, 746 01 Opava, IČ 25840576, zastoupenou Milanem Kolářem, předsedou představenstva, na náklady spojené se sportovní činností, ve výši 6.400.000,00 Kč



pro předložení zastupitelstvu města



238/8 RM 15
bod 36/8
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 



239/8 RM 15
bod 37/8
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 05. 02. 2015 
do 19. 02. 2015


2.
odvolává


v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění z funkce předsedy Komise RMO pro informatiku Ing. Milana Kratochvíla

s účinností od 25. 2. 2015

239/8 RM 15
bod 37/8
3.
jmenuje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění pro volební období 2014 – 2018 předsedou Komise RMO pro informatiku pana Martina Sedláře 

s účinností od 26. 2. 2015




240/8 RM 15
bod 40/8
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem „ZŠ Komárov - tělocvična“ – opakované zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o opakovaném zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce 
na stavební práce zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „ZŠ Komárov - tělocvična“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


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.  Ing. Jana Onderková  
2.  Ing. Martin Chalupski
3.  Mgr. Marcela Poštulková


b)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů komise pro otevírání obálek ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. paní Hana Fraňková



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.  Ing. Jana Onderková
2.  Ing. Renata Cvancigerová
3.  Mgr. Simona Bierhausová
4.  Mgr. Dalibor Halátek
5.  Ing. Lumír Měch


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.  Ing. Radka Šabatková
2.  Ing. Martin Chalupski 
3.  Bc. Martin Víteček 
4.  Ing. Martina Heisigová
5.  pan René Holuša



241/8 RM 15
bod 42/8
Pronájem restaurace Domu umění – žádosti


Rada města


1.
bere na vědomí


žádosti o pronájem Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple, která je situovaná v 1 PP a 1 NP budovy č.p. 417, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 348, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrální území Opava – Město, na adrese Pekařská 12, Opava, Dům umění


2.
ukládá



odboru majetku města připravit pořadí žadatelů doporučených Majetkovou komisí Rady SMO o pronájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple a zároveň připravit návrh smlouvy o pronájmu
Z: odbor majetku města
T: 11. 3. 2015



242/8 RM 15
bod 43/8
Zpráva z revizní komise Dobrovolného svazku obcí Opavsko

Rada města



bere na vědomí



kontrolu finančního hospodaření Dobrovolného svazku obcí Opavsko k 31.12.2014 pro předložení zastupitelstvu města







                    Bc. Martin Víteček 	 v.r.                                       Mgr. Simona Bierhausová  v.r.
               primátor			               	                                           1. náměstkyně primátora

