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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z  81. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 14. 04. 2014



















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 14. 04. 2014 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. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
Ing. Radka Honková
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Jana Onderková
Ing. Jiří Lehnert
Mgr. Petr Michalčík
Mgr. Renáta Mrákotová
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Roman Otipka
p. Radomír Bittner
p. Martin Koky
Ing. Marie Vavrečková
Ing. Jiří Elbl
Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková
pí Ivana Zapletalová

Hosté
Bc. Marek Vin￡rekMarek Vinárek, předseda sportovní komise 





























2871/81 RM 14
bod 1/81
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4VAT 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Eduardem Grögerem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2373/487 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DZMU2 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Lubomírem Šamajem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/68 - zastavěná plocha  a nádvoří a část pozemku parc.č. 2172/13 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 522,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DZO4A 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Josefem Škrobánkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2627/89 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4UIW 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Karlem Benčičem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2172/287 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4V9Y 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Romanem Haimem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 1636/127 - 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)


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4V5I 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem, paní Jarmilou Dostálovou a  panem Jiřím Košťálkem  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/53 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava- Předměstí, za cenu ve výši 525,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4V83 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Alenou Kupkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2724/20 - zastavěná plocha  a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)
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h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4V6D 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Radomírem Horákem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/26 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava- Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4V4N 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Vítězslavem Pchálkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/130 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava- Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


j)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4V2X 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Davidem Klapetkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 1636/92 - 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)


k)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DZO2K 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Hanou Hlávkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2373/492 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava- Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


l)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DZO0U 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Lenkou Iblerovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2172/73 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava- Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


m)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DZO1P 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Janem Lazarem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2168/184 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava- Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


n)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4V3S 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Jankou Bedrlíkovou a Bc. Martinem Černým jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2530/641 - zastavěná plocha  
a nádvoří, k.ú. Opava- Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


o)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4VWR 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Janou Götzovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2724/102 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava- Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)
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p)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4VU1 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Arnoldem Kostkou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2168/215 - 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)


q)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4VOV 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Petrem Dostalíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 2172/307 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava- Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


r)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4VLA 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Zinou Pojetovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
pod garáží parc.č. 1636/122 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Opava- Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


s)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00E4VVW 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Jaromírem Valachem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. st. 1933 - zastavěná plocha  a nádvoří, 
k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)


2.
revokuje


usnesení RSMO č. 2496/71 ZM13 odst.1., písm. d) ze dne  4.11.2013 (nájemní smlouvu PID MMOPP00DETWO mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Václavem a Marií Kožíkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2339, 
k.ú. Opava-Předměstí, za cenu ve výši 11.480,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) + úhrada bezdůvodného obohacení 
za bezesmluvní užívání)


3.
schvaluje


nájemní smlouvu PID MMOPP00EUJR mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Václavem Kožíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2339, 
k.ú. Opava-Předměstí, za cenu ve výši 11.480,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) + úhrada bezdůvodného obohacení 
za bezesmluvní užívání


4.
schvaluje


a) 
záměr pronájmu pozemku parc.č. 33 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava -Město

b)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 272 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 694/3 – vodní plocha, 
k.ú. Malé Hoštice
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d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 369/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava -Město

e)
záměr prodeje pozemků parc.č. 872 - zastavěná plocha a nádvoří, 
parc.č. 873 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí.

5.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/29 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/206 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

6.
neschvaluje



záměr pronájmu budovy bez č.p. – stavby občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 2045 – zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 1985/1 – ostatní  plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování: 7-0-0
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Aktualizace územně analytických podkladů ORP Opava v roce 2014

Rada města



schvaluje



 smlouvu o dílo Aktualizace územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Opava v roce 2014 , (PID MMOPP00E3VZP), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a EKOTOXA s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem  v  Brně, oddíl C,  vložka  54335, zastoupeným  Dr. Ing. Jiřím Vrubelem, Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole, jednatelem


Hlasování: 9-0-0
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Vzdání se předkupního práva na převzetí hrobek na hřbitově ul. Otická


Rada města



doporučuje




 zastupitelstvu  města vyslovit  souhlas  se vzdáním se předkupního práva
 na převzetí hrobek č. 1/I/3a, č. 1/I/8, č. 1/I/9, č. 2/I/32-34, č. 5/I/7-8,           č. 6/I/16, č. 7/roh.h./2, č. 7/I/17-19, č. 7/I/34, č. 7/I/37, č. 8/I/3, č. 8/I/5,        č. 8/I/20, č. 8/I/41, č. 9/I/4-5, č. 11/roh.h./3, č. 11/I/17, č. 11/I/21,  č. 11/I/25, č. 16/I/29,  č. 16/I/30,   č. 22B/I/35  a  č. 13-1-34  na  hřbitově  ul.  Otická   
 na pozemku parc. č. 2566/1 v k.ú. Opava-Předměstí, obec Opava



Hlasování: 8-0-0
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Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města 

Rada města


1.
schvaluje




a)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00DZNBY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a oprávněným z věcného břemene  a panem Jaromírem Šamárkem jako kupujícím a povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 604/1 -  vodní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 604/17 
o výměře 238 m2 , katastrální území Opava - Město,  za kupní cenu 299.640,00 Kč, tj. 1.259,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy a zřízení věcného břemene průchodu a průjezdu


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZO3F mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Ježkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 538 -  ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 538/2 
o výměře 183 m2 , katastrální území Opava - Předměstí,  za kupní cenu 185.196,00 Kč (cena dle znaleckého posudku a dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


c)
návrh darovací smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00DZOC6 mezi Statutárním městem Opavou jako dárcem 
oprávněným z věcného břemene a panem Vlastimilem Zahelem jako obdarovaným a povinným z věcného břemene, jejímž předmětem je darování  pozemků parc. č. 124/6 -  ostatní plocha a 124/7 – ostatní plocha vzniklých dle nezapsaného geometrického plánu z částí pozemků parc.č. st.64 – zastavěná plocha , parc.č. 124 – ostatní plocha a parc.č. 125 – ostatní plocha, katastrální území Zlatníky u Opavy a zřízení věcného břemene umístění a provozování kanalizace


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4UO2 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Cecílií Šimkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  částí pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/204 o výměře 78 m2 a parc. č. 405/200 o výměře 121 m2, katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 143.280,00,00 Kč, tj. 
720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4UMC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Janem a Mgr. Vlastou Ohnaiserovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/202 o výměře 49 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 35.280,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy
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f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4ULH mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vítězslavem a Věrou Kederovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/203 o výměře 64 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 46.080,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


g)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva 
PID MMOPP00E4UQS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Lukášem a Vendulou Feilhauerovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/198 o výměře 129 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 103.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


h)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení zástavního práva 
PID MMOPP00E4UPX mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Daliborem a Mgr. Kateřinou Kurzicovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  částí pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/199 o výměře 128 m2  a parc.č. 405/197 o výměře 43 m2, katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 136.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZMXN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Stanislavem Otýpkou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 1460 -  zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1460/4 
o výměře 125 m2 , katastrální území Opava - Předměstí,  za kupní cenu 90.000,00 Kč tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


j)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00DZMYI 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Markétou Bola, panem Davidem Göltnerem a paní Monikou Křížkovskou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 1460 -  zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1460/1 
o výměře 228 m2 , katastrální území Opava - Předměstí,  za kupní cenu 176.320,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


k)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00DETSK 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností Voltime s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 875/50 -  ostatní plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 875/209 o výměře 256 m2 , katastrální území Kylešovice,  
za kupní cenu 204.800,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dohodou) + úhrada 
za bezesmluvní užívání

l)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00E4VM5 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Alžbětou Cabadajovou, panem Pavlem Přibylou, manžely Mgr. Tomášem 
a Mgr. Ivanou Weichtovými a Ing. Jitkou Zicháčkovou jako kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej pozemku parc. č. 2373/336 -  zahrada 
o výměře 399 m2, katastrální území Opava - Předměstí,  za kupní cenu 319.200,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 
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m)
návrh kupní smlouvy  PID MMOPP00ECA0E mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Bc. Jiřím a Michaelou Štěpáníkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 389 
-  zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 389/1 o výměře 533 m2 , a části pozemku parc. č. 390 
-  zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 390/1 o výměře 329 m2, vše katastrální území Opava 
- Předměstí,  za kupní cenu 3.766.660,00 Kč, tj. 4.370,00 Kč/m2 
(cena dle znaleckého posudku) + návrh dohody o správě kupní ceny
PID MMOPP00DZO8Q + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy 


n)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00DZOBB mezi Statutárním městem Opavou na straně jedné a panem Rudolfem Rutou na straně druhé, jejímž předmětem je směna části pozemku parc. č. 390 – zastavěná plocha 
a nádvoří, na nezapsaném geometrickém plánu značené novým 
parc.č. 390/4 ve vlastnictví Statutárního města Opavy za část pozemku parc. č. 391 - zastavěná plocha a nádvoří, na nezapsaném geometrickém plánu značenou novým parc.č. 391/2 ve vlastnictví p. Ruty, 
vše v k.ú. Opava - Předměstí    



pro předložení zastupitelstvu města

2.
schvaluje


návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene 
PID MMOPP00DZN8X mezi Statutárním městem Opavou jako kupujícím 
a povinným z věcného břemene a manžely Ing. Stanislavem a Ing. Marií Skácelovými jako prodávajícími a oprávněnými z věcného břemene, jejímž předmětem je výkup  části pozemku parc. č. 1/1 zahrada označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1/3 o výměře 
142 m2 a  části pozemku parc. č. st. 2  zast. pl. označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1222 o výměře 21 m2, vše katastrální území Podvihov,  za kupní cenu 195.600,00 Kč, tj. 1.200,00 Kč/m2 (cena dohodou) a zřízení věcného břemene služebnosti cesty



pro předložení zastupitelstvu města

3.
schvaluje
- garážiště Jiráskova


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4UZJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Josefem Honigem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2722/11 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč (cena dle zásad) 


pro předložení zastupitelstvu města


4.
schvaluje



návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4UYO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Jiřím Chmelíkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2103/8 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 12.000,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města
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5.
schvaluje
- garážiště Otická


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4V78 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Eduardem Adamčíkem a manžely Karlem a Ludmilou Pešovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2530/433 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava -Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNZ6 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vladimírem Hellebrandem 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2530/409 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč (cena dle zásad)

c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4VE9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Dominikem Lučným, panem Jonášem Lučným a manžely Robertem a Marií Mahrovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2530/432 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč 
(cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


6.
schvaluje
- garážiště Otická, Jiráskova


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZN4H mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Miroslavem Zárubou a panem Petrem Žídkem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2724/86 - zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2530/427 
- zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 19.000,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


7.
schvaluje
- ostatní garáže

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4UXT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Petrem a Milenou Schenkovými  
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2661/49 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 11.500,00 Kč (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4UWY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Richardem Barvíkem 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2530/320 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 12.500,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


8.
neschvaluje

a)
záměr prodeje pozemku parc.č. 60/10 – zastavěná plocha a nádvoří 
a parc.č. 60/12 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 650/1 – ostatní plocha, k.ú. Zábřeh 
u Hlučína
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c)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2 na cenu 200,00 Kč/m2 za prodej pozemku parc.č. 2373/330 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr směny pozemků parc.č. 2553 – orná půda, parc.č. 2555 – orná půda a parc.č. 2557 – orná půda, ve vlastnictví pana Dalibora Lusara                 za pozemky parc.č. 2533/2 – orná půda, parc.č. 2534 – orná půda, parc.č. 2842/1 – orná půda, parc.č. 2861 – orná půda, parc.č. 676 – ostatní plocha, parc.č. 647 – orná půda, parc.č. 2371 – orná půda a parc.č. 2404 – orná půda, ve vlastnictví Statutárního města Opavy vlastnictví, vše v k.ú. Jaktař


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-0


2875/81 RM 14
bod 5/81
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:
doc. PhDr. Jiří Knapík, Ph.D., člen ZMO
 Členové konkursní komise:
Mgr. Miroslava Konečná, vedoucí odboru školství MMO
	PhDr. Libuše Josieková, referentka oddělení správy škol OŠMS KÚ
Mgr. Ivana Lexová, ředitelka Základní školy Opava,  B. Němcové 2
	RNDr. Libor Kubica, školní inspektor České školní inspekce
	Mgr. Iveta Kudličková, pedagog Základní školy Opava-Kylešovice
	Mgr. Radim Černín, předseda školské rady při Základní škole 
Opava-Kylešovice
Členové konkursní komise s hlasem poradním:
Ing. Mgr. Gabriela Mathiasov￡Gabriela Mathiasová, členka RMO



Hlasování: 8-0-0


2876/81 RM 14
bod 6/81
Zařízení školního stravování Opava – výměna výtahu

Rada města



schvaluje




v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava výměnu výtahu 
na odloučeném pracovišti Školní jídelna Edvarda Beneše 4  z investičního fondu PO


Hlasování: 8-0-0


2877/81 RM 14
bod 7/81
Navýšení cílové kapacity ŠD při Základní škole Opava, Šrámkova 4

Rada města



schvaluje




navýšení cílové kapacity školní družiny při  Základní škole  Opava, 
Šrámkova 4, příspěvková organizace ze současného počtu 175 žáků 
na 210 žáků  s účinností od 01.09.2014


Hlasování: 8-0-0



2878/81 RM 14
bod 8/81
Zapojení zůstatku základních běžných účtů a finanční vypořádání za rok 2013


Rada města


1.
schvaluje



Rozdělení zůstatku  ZBÚ a finanční vypořádání za rok 2013 dle tabulky FINANČNÍ VYPOŘÁDÁNÍ ZA ROK 2013


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/xxx/Z



ve financování




Finanční vypořádání za rok 2013 ze ZBÚ




(0000,8115,00000020,0000,0000000000000)
 + 50.936.383,51 Kč



(0000,8115,33100000,0000,0000000000000)
 + 152.971,20 Kč



(0000,8115,33514013,0000,0000000000000)
 + 1.243.017,10 Kč



(0000,8115,00000673,0000,0000000000000)
 + 7.445,60 Kč







ve výdajích




Dle Přílohy č.1 - tabulka finančního vypořádání za rok 2013
 + 52.339.817,41 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2014/xxx/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 22.500.000,00 Kč






ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva na splátku jistiny úvěru ČSOB schválené v ZMO 16.12.2013, č.usn. 445/21 ZM 13, v roce 2014 a v roce 2015 – neuznatelné náklady projektu (podíl SMO)




(6409,5901,00000009,0020,0009966000000
+ 22.500.000,00 Kč
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c)
Rozpočtové opatření č. 2014/xxx/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 23.625.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva na transakční náklady spojené s převodem majetku spol. Hala Opava a.s.




(3412,5901,00000120,0020,0000400000000)
+ 9.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Rekonstrukce ulice Gudrichova – realizace v roce 2015




(2212,6121,00000120,0220,0007904000000)
+ 2.000.000,00 Kč








Stezka pro chodce a cyklisty Opava – Komárov – realizace 2014 (2015)




(2219,6121,00000120,0220,0007896000000)
+ 8.000.000,00 Kč








Rekonstrukce obecního úřadu a přístavba hasičské stanice Podvihov- realizace 2015




(6191,6121,00000120,0220,0007619000000)
+ 1.500.000,00 Kč








Hradecká 16 - rekonstrukce




(3613,6121,00000120,0220,0007623000000)
+ 3.125.000,00 Kč











d)
Rozpočtové opatření č. 2014/xxx/Z



ve financování




Zapojení zůstatku ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,0000000000000)
+ 20.150.980,73 Kč







ve výdajích – odbor informatiky




Servrovny Hláska




(6171,6122,00000120,0170,0007836000000)
+ 12.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




Opravy v RD Mostní – Rybářská




(3612,5171,00000120,0051,0001059000000)
+ 500.000,00 Kč








Pořízení náhradního zdroje Krnovská - navýšení




(6171,6121,00000120,0051,0007618000000)
+ 400.000,00 Kč








Renovace trávníku SFC Opava




(3412,6121,00000120,0050,xxxxxxxxxxxxx)
+ 2.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
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Krnovská 71D – stavební úpravy – zřízení WC




(6171,6121,00000120,0220,0007626000000)
+ 1.000.000,00 Kč







ve výdajích – městská policie




Městský kamerový dohlížecí systém - projekt pro zpracování rozšíření kamerového systému




(5311,6122,00000120,0110,0001047000000)
+ 250.000,00 Kč






ve výdajích – odbor kanceláře primátora




Investiční příspěvek PO OKO na pořízení stojanu do kostela Sv.Václava




(3319,6351,00000120,0121,0001001000038)
+ 300.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Slezská nemocnice – investiční dotace




(3522,6359,00000120,0020,0000402000000)
+ 1.500.000,00 Kč








Hasičský záchranný sbor – investiční dotace




(5511,6339,00000120,0020,0000401000000)
+ 400.000,00 Kč








Rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
+ 1.800.980,73 Kč






2.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX3RD, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a ČR – Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická 2995/40, 700 30 Ostrava – Zábřeh, IČ 70884561, zastoupeným plk.Ing. Zdeňkem Nytrou, krajským ředitelem, ve výši 800.000,00 Kč

b)
smlouvu, MMOPP00CX3QI, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 86, 746 01 Opava, IČ 47813750, zastoupenou MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem, ve výši 2.000.000,00 Kč


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Hasičský záchranný sbor MSK




(5511,5319,00000000,0020,0000401000000)
 - 400.000,00 Kč








Hasičský záchranný sbor MSK




(5511,6339,00000000,0020,0000401000000)
+ 400.000,00 Kč
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3.
schvaluje


 
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000020,0020,0002996000000)
- 621.199,00 Kč



(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 500.000,00 Kč








rezerva FaRO (půjčka MČ Vávrovice – dle Statutu SMO)




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 200.000,00 Kč







ve výdajích – odbor Kanceláře tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení




protipovodňové opatření (varovný a vyrozumívací systém pro MČ Vávrovice)




(5273,6122,00000020,0193,0000000000000)
+ 621.199,00 Kč



(5273,6122,00000000,0193,0000000000000)
+ 200.000,00 Kč



(5273,6122,00000120,0193,0000000000000)
+ 500.000,00 Kč






4.
bere na vědomí



závazek MČ Vávrovice o vrácení částky z rozpočtu MČ Vávrovice na rok 2015 ve výši 200.000,00 Kč do rozpočtu SMO (viz. žádost MČ Vávrovice – příloha č.4)

 pro předložení zastupitelstvu města

 Hlasování: 10-0-1



2879/81 RM 14
bod 9/81
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města


1.
revokuje


usnesení č. 2346/65 RM 09 f) ze dne 24.11.2009 (Rada města schvaluje smlouvu o sdružení č. 646/2009/PRI (MMOPP008FRGM) mezi Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky, státní příspěvkovou organizací, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, 
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 na akci „Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část“ pro předložení zastupitelstvu města)


2.
schvaluje

a)
smlouvu o spolupráci č. 7/2014/PRI (MMOPP009TCBP) mezi Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 na akci „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – východní část“ pro předložení zastupitelstvu města
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b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 5/2014/PRI (MMOPP009TC13) mezi Zuzanou Hendrychovou, Opava, Pavlem Manderlou, Opava a Statutárním městem Opava na umístění splaškové kanalizace, vodovodu a vodovodní přípojky, rozvodů NN a VO do pozemku parc. č. 1985/216 v k.ú. Kateřinky u Opavy za jednorázovou finanční náhradu stanovenou znaleckým posudkem v rámci akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“ pro předložení zastupitelstvu města 


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 6/2014/PRI (MMOPP009TC08) mezi Petrem Vaškem, Opava a Statutárním městem Opava na umístění komunikace a zpevněných ploch na pozemcích 
parc. č. 1985/78, 1985/83 a 1985/189 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
 za jednorázovou finanční náhradu stanovenou znaleckým posudkem v rámci akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“ pro předložení zastupitelstvu města 


Hlasování: 8-0-0



2880/81 RM 14
bod 10/81
Příprava investiční akce  „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“

Rada města



schvaluje

a)
investiční akci „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“ jako prioritu města k realizaci v roce 2015, pro předložení zastupitelstvu města

b)
zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“ v roce 2014, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0


2881/81 RM 14
bod 11/81
Upravené zásady pro pronajímání městských bytů

Rada města



odročuje


projednání materiálu „ Upravené zásady pro pronajímání městských bytů“ 


Hlasování: 8-0-2












2882/81 RM 14
bod 12/81
Výběrová řízení na byty

Rada města


1.
schvaluje 


a)
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného 
za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:
Byt č. 6 velikosti 2+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
 1. Anna Herberová, trvale bytem Pekařská 5, Opava
 2. Anna Gebauerová, trvale bytem Hrnčířská 4, Opava
 3. Hana Romanová, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
 4. Jan Kořený, trvale bytem Jakubčovice 162



Byt č. 10 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 34 v Opavě
1. Martina Kubíčková, trvale bytem Stará ves 181
2. Jarmila Marinoniusová, trvale bytem Revoluční 80, Krnov
3. Jan Kořený, trvale bytem Jakubčovice 162
4. Hana Romanová, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
5. Jonáš Zavřel, trvale bytem Englišova 91, Opava
6. Jaroslav Šiška, trvale bytem Jaselská 27, Opava
7. Helena Zapalačová, trvale bytem Hlavní náměstí, Krnov



Byt č. 1 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 9 v Opavě
1. Nikolas Sivák, trvale bytem Havlíčkova 7, Opava
2. Petra Smolková, trvale bytem Družstevní 54, Velké Heraltice
      3. Zdeňka Mikošková, trvale bytem Drůbeží trh 3, Opava
      4. Hana Romanová, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      5. Daniel Žídek, trvale bytem Hlučínská 46, Kravaře
6. Jan Kořený, trvale bytem Jakubčovice 162



Byt č. 9 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 11 v Opavě
1. Alena Vašková, trvale bytem Luční 18, Malé Hoštice
2. Petra Smolková, trvale bytem Družstevní 54, Velké Heraltice
      3. Daniel Žídek, trvale bytem Hlučínská 46, Kravaře
      4. Hana Romanová, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      5. Jan Kořený, trvale bytem Jakubčovice 162



Byt č. 3 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě
1. Květuše Bučková, trvale bytem Krnovská 25, Opava
 2. Jarmila Marinoniusová, trvale bytem Revoluční 80, Krnov
3. Hana Romanová, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
      4. Anna Gebauerová, trvale bytem Hrnčířská 4, Opava
5. Jaroslav Šiška, trvale bytem Jaselská 27, Opava
      6. Romana Selzová, trvale bytem Zámecký okruh 2, Opava
      7. Helena Zapalačová, trvale bytem Hlavní náměstí, Krnov


Hlasování: 10-0-0 


2.
schvaluje


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


Hlasování: 10-0-0

2883/81 RM 14
bod 13/81
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje

a)
snížení výše kauce z 5.000,00 Kč na 2.000,00 Kč pro nájemce ubytovací jednotky č. 16 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p. Denise Herákové trvale bytem Opava


b)
výměnu bytů mezi p. Danielou Hroznou nájemcem  obecního bytu  č.1 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě a volným obecním bytem č.8 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě a to pouze za podmínky :
uzavření nové nájemní smlouvy k bytu č. 8 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě a ukončení nájemního vztahu a fyzickému předání bytu č.1 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě SMO nejpozději do termínu 30. 04. 2014


Hlasování: 10-0-0


2884/81 RM 14
bod 14/81
Snížení nájemného v bytech

Rada města



neschvaluje


snížení měsíčního nájemného ve výši  15 %  ze základního nájemného počítaného z plochy bytu z důvodu zhoršených podmínek spojených s užíváním bytů těmto nájemcům – žadatelům :


manž. Lence a Tomáši Kratochvílovým, byt č.17 velikosti 2+1 v domě 
na adrese Krnovská 28 v Opavě


paní Evě Prokšové, byt č.16 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 28 v Opavě


Hlasování: 9-0-1


2885/81 RM 14
bod 15/81
Návrh na přijetí finančního daru pro potřebu Městského útulku pro psy


Rada města



schvaluje


a)
přijetí finančního daru poskytnutého Statutárnímu městu Opava z dědictví po paní Aleně Klazarové pro potřebu Městského útulku pro psy v celkové výši 100.000,00 Kč




  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/52



v příjmech – odbor životního prostředí – přijetí finančního daru pro útulek pro psy 




(1014,2321,00000000,0130,0009209000000)
+ 100.000,00 Kč





2885/81 RM 14
bod 15/81

ve výdajích – odbor životního prostředí – útulek pro psy




opravy a údržba




(1014,5171,00000000,0130,0002524000000)
+ 100.000,00 Kč






c)
kompetenci vedoucímu odboru finančního a rozpočtového nebo vedoucí oddělení rozpočtu a ekonomických agend, odboru finančního a rozpočtového provést změnu položky rozpisu rozpočtu v rozpočtovém opatření z bodu b) tohoto usnesení z 5171 (opravy a údržba – neinvestiční výdaj) na 6121 (technické zhodnocení stavby – investiční výdaj) v případě, že charakter a výsledná cena bude odpovídat technickému zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku


Hlasování: 8-0-0



2886/81 RM 14
bod 16/81
Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 28. 04. 2014

Rada města



schvaluje



návrh  programu 23. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 28. 04. 2014


Hlasování: 9-0-0



2887/81 RM 14
bod 17/81
Zásady použití zajišťovacího fondu (účelová rezerva finančních prostředků na řešení krizových situací)

Rada města



schvaluje


a)
jednorázový příděl do zajišťovacího fondu ve výši 1.000.000,00 Kč ze stávajícího fondu rozvoje a rezerv Statutárního města Opavy

b)
každoroční navýšení zajišťovacího fondu ve výši 100.000,00 Kč v rámci schvalování rozpočtu  

c)
vytvoření účelové finanční rezervy v rozpočtu oddělení havarijního a krizového řízení ve výši 100.000,00 Kč  ( operativní a okamžité řešení mimořádné události )

d)
příspěvek peněžité podpory do výše 20.000,00 Kč občanům Statutárního města Opavy, kteří se z důvodu havárie nebo živelní pohromy ocitli přechodně v mimořádně obtížných poměrech


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-1 



2888/81 RM 14
bod 18/81
Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku MŠ Heydukova

Rada města



souhlasí



s přijetím nadačního příspěvku a nabytím majetku do vlastnictví zřizovatele Mateřské školy Opava, Heydukova-příspěvková organizace od Nadace ČEZ v grantovém řízení „Oranžové hřiště“ ve výši 400.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-0


2889/81 RM 14
bod 19/81
Finanční dar

Rada města



schvaluje


a)
upravenou smlouvu o poskytnutí finančního daru (MMOPP00DZPKV), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Teva Czech Industries s.r.o. se sídlem Ostravská 29, 747 70 Opava, Komárov, IČ 26785323, zastoupenou Markem Wojcikowskim a Ing. Lubomírem Roderem, jednateli společnosti


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/53



v příjmech – odbor majetku města




(přijetí daru)




(2219,3121,000000,0050,0009131000000)
 + 2.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




(vybudování cyklostezky s chodníkem, ul. Ostravská – Opava-Komárov)




(2219,6121,000000,0220,0007896000000)
 - 2.000.000,00 Kč


 Hlasování:  9-0-0 


2890/81 RM 14
bod 20/81
Smlouva o výpůjčce

Rada města



schvaluje



Smlouvu o výpůjčce, (MMOPP00ECA95), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Teva Czech Industries s.r.o. se sídlem Ostravská 29, 747 70 Opava – Komárov, IČ 26785323, zastoupenou Ing. Lubomírem Roderem a 
Ing. Vítem Luštincem, jednateli společnosti


Hlasování: 9-0-0
2891/81 RM 14
bod 21/81
Smlouva na realizaci propagační kampaně

Rada města



schvaluje


Smlouvu ( MMOPP00E9TOG) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Shanna media s. r. o. se sídlem Kavír 51, 747 57 Slavkov, IČ 28603125, zastoupenou Ondřejem Honem, jednatelem


Hlasování: 10-0-0 


2892/81 RM 14
bod 22/81
Smlouva o výpůjčce

Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce (MMOPP009KMFG)   mezi   Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským zemským muzeem, se sídlem Tyršova 1, 746 01 Opava, 
IČ: 00100595, zastoupeným Mgr. Antonínem Šimčíkem, ředitelem


Hlasování: 9-0-0


2893/81 RM 14
bod 23/81
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014


Rada města



schvaluje


a)
finanční dotaci organizaci Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s., se sídlem Bieblova 2922/3, 702 00 Ostrava, IČ 26593548, zastoupenou Ing. Liborem Schenkem, ředitelem, ve výši 40.000,00 Kč

  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. – osobní asistence




(4351,5221,00000000,0040, 0000102000000)
+ 40.000,00 Kč 








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 40.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města

Hlasování: 10-0-0

2894/81 RM 14
bod 24/81
Souhrnná zpráva o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb SMO na období 2011-2013

Rada města



bere na vědomí


a)
Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy na období 2011-2013  za rok 2013


b)
Souhrnnou zprávu o plnění cílů a opatření Komunitního plánu rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního města Opavy za období 2011-2013

  pro předložení zastupitelstvu města

  Hlasování: 8-0-2



2895/81 RM 14
bod 25/81
Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2015

Rada města



schvaluje



systém dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2015, včetně příloh:  Harmonogram na rok 2015, Výzva, Zásady pro poskytování účelových dotací, Manuál 
pro vykazování ukazatelů v sociálních službách a souvisejících aktivitách ve statutárním městě Opava, Pravidla pro monitoring poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu statutárního města Opavy, Zápis z monitoringu poskytovatelů sociálních služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu SMO, Žádost o poskytnutí účelové dotace, Rozpočet projektu, Personální zajištění projektu, Hodnotící kritéria pro posuzování žádosti, Stanovisko manažera skupiny, Závěrečná zpráva, Vyúčtování projektu, Zásady užití loga


  pro předložení zastupitelstvu města

  Hlasování: 8-0-1














2896/81 RM 14
bod 26/81
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města



schvaluje



povolení  výjimky  ze  stavební  vyhlášené  rozhodnutím  č. 69/98 
ze  dne16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Bc. Michaele Brombošové, Opava - Vlaštovičky na změnu užívání části rodinného domu na pozemku parc. č. 81, k. ú. Vlaštovičky pro obchod a s tím související stavební úpravy



Hlasování: 9-0-0


2897/81 RM 14
bod 27/81
Možnosti regulace hazardu

Rada města



nepřijala usnesení 


k materiálu „Možnosti regulace hazardu“ 




Hlasování: RMO nepřijala usnesení




2898/81 RM 14
bod 28/81
Návrh OZV č. x/2014, o stanovení doby, ve které je provozování sázkových her zakázáno a o stanovení míst provozu sázkových her


Rada města



neschvaluje 


žádnou z předložených variant (varianta A, B, C)



Hlasování: 9-0-1




2899/81 RM 14
bod 29/81
Energetické projekty metodou EPC - příkazní smlouva

Rada města



schvaluje


a)
seznam objektů ve vlastnictví Statutárního města Opavy vybraných k realizaci energetických úspor metodou EPC dle přílohy

b)
záměr realizace projektu „Energetických úspor na vybraných objektech v majetku Statutárního města Opavy metodou EPC“ a zahájení jednacího řízení s uveřejněním dle § 29 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a to zasláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění v informačním systému IS VZ US

2899/81 RM 14
bod 29/81
c)
smlouvu na organizaci a administraci veřejné zakázky na projekt „Realizace energetických úspor na vybraných objektech v majetku Statutárního města Opavy metodou EPC část druhá“ se společností Krajská energetická agentura Moravskoslezského kraje, o.p.s.



Hlasování: 10-0-0



2900/81 RM 14
bod 30/81
Smlouva o poskytování služeb se zaručeným výsledkem- dodatek č.1

Rada města



schvaluje



Dodatek č.1 (MMOPP00EINW9) ke smlouvě o poskytování služeb se zaručeným výsledkem, ( 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: 8-0-2


2901/81 RM 14
bod 31/81
Smlouvy o nájmu 


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG5DL mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Trang Dang Huyen se sídlem Horní 3034/104,           700 30 Ostrava – Bělský les, IČ 26868245 (prostor na adrese Hrnčířká 9,11, Opava)


b)
dohodu o ukončení smlouvy o výpůjčce nemovitosti MMOPP00DG5EG mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,  IČ  00300535, zastoupeným  prof. PhDr.  Zdeňkem   Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací Pedagogická – psychologická poradna, Opava se sídlem Rybí Trh 7 – 8, 746 01 Opava, IČ 00849936, zastoupenou       Mgr. Ivo Schvanem, ředitelem organizace (nemovitost na adrese Hradecká 16, Opava)



Hlasování: 9-0-0





2902/81 RM 14
bod 32/81
Pořadí žadatelů o pronájem

Rada města



schvaluje


a)
pořadí žadatelů pro uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v 1 NP budovy č.p. 136, objekt k bydlení, která je součástí pozemku   parc.č. 605, zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 137, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 607, zastavěná plocha a nádvoří a budovy  č.p. 141, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc. č. 608, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město, na adrese Mezi Trhy 4,6,8, 746 01 Opava

	Jiří Zajíček - fyzická osoba, IČ 70613800

    se sídlem Jantarová 3347/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
	BINEMA COM s.r.o. - právnická osoba, IČ 02463016 

    se sídlem Vítězná 3334/7, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava 
3. DATA EUROINFO spol. s r.o. - právnická osoba, IČ 48398314 
    se sídlem U Fortny 50/1, 746 01 Opava
4. Milan Kašpárek -  fyzická osoba, IČ 70607630
    se sídlem Skřivánčí 2745/4, 746 01 Opava - Předměstí  


b)
pořadí žadatelů pro uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání v 1 NP budovy č.p. 139, objekt k bydlení, která je součástí pozemku      parc.č. 610, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město, na adrese Dolní náměstí 24, 746 01 Opava 

	Fadil Jonuzi - fyzická osoba, IČ 25866851

      se sídlem Horní náměstí 148/30, 746 01 Opava
	1. opavská realitka s.r.o. - právnická osoba, IČ 26854121 

       se sídlem Slovenská 1196/38, 747 06 Opava - Kylešovice


Hlasování: 8-0-2  


2903/81 RM 14
bod 33/81
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/54



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Severní obchvat - západní část - PD 




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,0007769000000)
+ 95.251,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 95.251,00 Kč







2903/81 RM 14
bod 33/81

ab)
Centrum sociálních služeb Samaritán – rekonstrukce - BOZP 




(objednávka)




(3612,6121,00000000,0220,0007664000000)
+ 48.750,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 48.750,00 Kč











b)
Rozpočtové opatření č. 2014/55



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00013011,0020,0000000000000)
+ 2.946.016,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




Sociálně právní ochrana dětí I/II




ostatní osobní výdaje




(4329,5021,00013011,0040,0002556000000)
+ 10.000,00 Kč



(4329,5021,00000000,0040,0002556000000)
	 10.000,00 Kč









knihy, tisk




(4329,5136,00013011,0040,0002556000000)
+ 10.000,00 Kč



(4329,5136,00000000,0040,0002556000000)
	 10.000,00 Kč









drobný hmotný dlouhodobý majetek




(4329,5137,00013011,0040,0002556000000)
+ 5.000,00 Kč



(4329,5137,00000000,0040,0002556000000)
	 5.000,00 Kč









nákup materiálu




(4329,5139,00013011,0040,0002556000000)
+ 40.000,00 Kč



(4329,5139,00000000,0040,0002556000000)
	 40.000,00 Kč









pohonné hmoty




(4329,5156,00013011,0040,0002556000000)
+ 80.000,00 Kč



(4329,5156,00000000,0040,0002556000000)
	 80.000,00 Kč









služby telekomunikací




(4329,5162,00013011,0040,0002556000000)
+ 65.000,00 Kč



(4329,5162,00000000,0040,0002556000000)
	 65.000,00 Kč









služby školení a vzdělávání




(4329,5167,00013011,0040,0002556000000)
+ 90.000,00 Kč



(4329,5167,00000000,0040,0002556000000)
	 90.000,00 Kč









nákup ostatních služeb




(4329,5169,00013011,0040,0002556000000)
+ 5.000,00 Kč



(4329,5169,00000000,0040,0002556000000)
	 5.000,00 Kč
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cestovné




(4329,5173,00013011,0040,0002556000000)
+ 60.000,00 Kč



(4329,5173,00000000,0040,0002556000000)
	 60.000,00 Kč









věcné dary




(4329,5194,00013011,0040,0002556000000)
+ 5.000,00 Kč



(4329,5194,00000000,0040,0002556000000)
	 5.000,00 Kč








ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




Sociálně právní ochrana dětí I/II




platy zaměstnanců




(4329,5011,00013011,0192,0001096000000)
+ 1.903.743,00 Kč








sociální pojištění




(4329,5031,00013011,0192,0001096000000)
+ 475.936,00 Kč








zdravotní pojištění




(4329,5032,00013011,0192,0001096000000)
+ 171.337,00 Kč








náhrady mezd v době nemoci




(4329,5424,00013011,0192,0001096000000)
+ 25.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 370.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/56



v příjmech – kancelář tajemníka




Úhrada nákladů za zásah jednotky SDH




(5512,2324,00000000,0193,0009167000000)
+ 11.200,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




JSDH – drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5512,5137,00000000,0193,0002530000000)
+ 11.200,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/57



ve výdajích – Technické služby Opava




zimní údržba komunikací




(2212,5169,00000000,0790,0002535000000)
	 3.993.000,00 Kč









údržba komunikací




(2212,5171,00000000,0790,0002534000000)
+ 1.300.000,00 Kč








jmenovité akce TSO




(6409,5901,00000000,0790,0004000000000)
+ 2.693.000,00 Kč
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e)
Rozpočtové opatření č. 2014/58



ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového řízení 




soutěž JSDH SMO „O putovní pohár primátora města“




(5519,5175,00000000,0193,0002519000000)
	 30.000,00 Kč








ve výdajích – Městská část Vávrovice




soutěž JSDH SMO „O putovní pohár primátora města“




(5512,5175,00000000,0840,0002530000000)
+ 30.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2014/59



ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




„Environmentální šetrný chod úřadu“ – odpadkové koše (dofinancování)




(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)
	 213,00 Kč




(3792,5137,00000000,0191,0002476000000)
+ 213,00 Kč





g)
Rozpočtové opatření č. 2014/60



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




dotace sportovní (výtěžek z hazardu)




(6409,5901,00000060,0020,0000390000000)
- 3.900.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




ZŠ Vrchní – rekonstrukce hřiště




(3113,6121,00000060,0220,0007621000000)
+ 1.000.000,00 Kč








ZŠ Kylešovice – U Hřiště – sportoviště 




(3113,6121,00000060,0220,0007701000000)
+ 2.900.000,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 1.800.000,00 Kč








ZŠ Vrchní – rekonstrukce hřiště




(3113,6121,00000000,0220,0007621000000)
+ 300.000,00 Kč








ZŠ Kylešovice – U Hřiště – sportoviště 




(3113,6121,00000000,0220,0007701000000)
+ 1.500.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2014/61



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00035441,0020,0002435000000)
+ 44.000,00 Kč
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ve výdajích – odbor školství




Prevence kriminality – Bezpečně on-line




nákup ostatních služeb




(4349,5169,00035441,0030,0002435000000)
+ 44.000,00 Kč



(4349,5169,00000000,0030,0002435000000)
+ 22.000,00 Kč








Prevence kriminality




nákup ostatních služeb




(4349,5169,00000000,0030,0002448000000)
- 2.200,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 19.800,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2014/62



ve výdajích – odbor informatiky




Volby do Evropského parlamentu 2014




nákup ostatních služeb




(6171,5169,000098348,0170,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč








nájemné




(6171,5164,00098348,0170,0000000000000)
+ 300.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
-310.000,00 Kč











j)
Rozpočtové opatření č. 2014/63


j1)
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový


j2)

havarijní rezerva


j3)

(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
	 60.400,00 Kč


j4)




j5)
ve výdajích – odbor životního prostředí




Havárie – slepé rameno Jaktarky – průzkum kontaminace




(3732,5169,00000000,0130,0001110000000)
+ 60.400,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2014/64


k1)
v příjmech – Městská část Malé Hoštice




náhrada škody za poškozenou kapličku v Malých Hošticích v roce 2011 (plnění z pojistky Národního památkového ústavu, Praha)




(6171,2324,00000000,0810,0009078000000)
+ 66.582,00 Kč







ve výdajích - Městská část Malé Hoštice




rezerva




(6409,5901,00000000,0810,0000000000000)

+ 66.582,00 Kč
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l)
Rozpočtové opatření č. 2014/65



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034070,0020,0000000000035)
+ 12.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Knihovna Petra Bezruče v Opavě




účelový příspěvek na program „Knihovna 21. století“




(3314,5336,00034070,0121,0001002000035)
+ 12.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-1


2904/81 RM 14
bod 34/81
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Junáku – svazu skautů a skautek ČR, přístavu POSEIDON Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810998, na akci Oslava 20 let skautského Přístavu POSEIDON Opava, ve výši 20.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-1

b) 
finanční dotaci Kovářům Moravskoslezského kraje, o.s. se sídlem Slezská 61, 747 92 Háj ve Slezsku Holešovice, IČ 01881841, na nákup kovadlin a svěráku, ve výši 20. 000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-1 

c)
finanční dotaci Sdružení rodičů a přátel při základních uměleckých školách v Opavě se sídlem Nádražní okruh 674/11, 746 01 Opava, IČ 44941404, na náklady související s reprezentací pěveckého sboru Jeřabinka v zahraničí, ve výši 89.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0

2. 
neschvaluje 


finanční dotaci společnosti OUTDOOR FILMS s.r.o. se sídlem Smetanovo náměstí 1180/7, 702 00 Moravská Ostrava a Přívoz, IČ 28614593, na 12.ročník Mezinárodního festivalu outdoorových filmů, ve výši 40.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-2-2






2905/81 RM 14
bod 35/81
Přijetí daru – Opavská kulturní organizace, p. o.

Rada města



schvaluje


a)
přijetí finančního daru ve výši 60.000,- Kč z prodeje punče na Vánočních trzích určených na částečné financování realizace konstrukce obrazu 
sv. Václava, který bude umístěn v kostele sv. Václava 


b)
přijetí daru – obrazu s názvem Půlhrnek, akryl na plátně, 150 x 100 cm malířky Ivy Mrázkové


Hlasování: 10-0-0



2906/81 RM 14
bod 36/81
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje 


a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4T8H) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pavlínou Brodskou bytem Opava pro umístění podzemního   vedení   přípojky   dešťové   kanalizace  a  přípojky     plynu do pozemku  parc.č. 1842/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Novostavba rodinného domu včetně oplocení, zpevněných ploch a přípojek IS, Opava – Kylešovice, ul. Josefská, parc.č. 320/1, 320/2, 1842/3“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DZS1X) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ELBRO PROJEKTY, s.r.o. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, 
IČ 28611535, jednající Jiřím Brodíkem, jednatelem 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 do pozemků  parc.č. 2530/135, 2530/166, 2530/167, 2530/192, 2530/622, 2530/651, 2530/260, 2530/574, 2530/930 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Nerudova, obnova kNN, č. stavby IE-12-8001995“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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c) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4T41) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 401 17 Ústí nad   Labem,  IČ   27295567  zastoupenou  RWE   Distribuční  služby,  s.r.o.se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27935311, zastoupenou Ing. Lenkou Šešulkovou, vedoucí přípravy staveb Ostrava a Julií Sládkovou, technikem majetkoprávní podpory pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemků  parc.č. 788, 636, 608 v  k.ú. Jaktař pro stavbu: "REKO MS Opava, Žižkova, III. etapa, č. stavby 1.84300628.2221“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


Hlasování: 10-0-0


2907/81 RM 14
bod 37/81
Přijetí účelové dotace z rozpočtu MSK Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Výstava „Opava železniční“ 
a doprovodné akce


Rada města



schvaluje



přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z Programu podpory aktivit v oblasti kultury na rok 2014 Opavské kulturní organizaci, příspěvkové organizaci, na realizaci projektu Výstava „Opava železniční“ a doprovodné akce ve výši 150 000,00 Kč


Hlasování: 10-0-0


2908/81 RM 14
bod 38/81
ELIO Slezsko a.s. – změna stanov společnosti

Rada města



doporučuje zastupitelstvu města



schválit nové znění Stanov společnosti ELIO Slezsko a.s. se sídlem v Holasovicích, Skládka Holasovice II č.p. 202, PSČ 747 74, IČ 60913860


Hlasování: 10-0-0


2909/81 RM 14
bod 39/81
Technické služby Opava s.r.o. – změna zakladatelské listiny společnosti

Rada města



doporučuje zastupitelstvu města



schválit nové znění Zakladatelské listiny Technických služeb Opava s.r.o. 
se sídlem Opava, Těšínská 71, PSČ 746 01, IČ 64618188


Hlasování: 8-0-2


2910/81 RM 14
bod 40/81
HALA OPAVA a.s. – změna stanov společnosti

Rada města



doporučuje zastupitelstvu města



schválit nové znění Stanov společnosti HALA OPAVA a.s. se sídlem Opava, Žižkova 8, PSČ: 746 01, IČ 25840576


Hlasování: 8-0-2



2911/81 RM 14
bod 41/81
Slezský fotbalový club Opava a.s. – změna stanov společnosti

Rada města



doporučuje zastupitelstvu města



schválit nové znění Stanov společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Opava, Lipová 105/2, PSČ: 746 01, IČ 25835912


Hlasování: 8-0-2



2912/81 RM 14
bod 42/81
Městský dopravní podnik Opava, a.s. – návrh na odvolání a volbu zástupců města v dozorčí radě a představenstvu společnosti


Rada města


1.
doporučuje, 
 




a)
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhlo odvolání níže uvedených zástupců Statutárního města Opavy z představenstva obchodní společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem:

	Ing. Jiřího Tichého, předsedu představenstva
	Ing. Tomáše Navrátila, místopředsedu představenstva

Ing. Františka Vaštíka, člena představenstva
Ing. Josefa Trčku, člena představenstva
Ing. Radka Filipczyka, člena představenstva

b)
aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhlo odvolání níže uvedených zástupců Statutárního města Opavy z dozorčí rady obchodní společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem:

	Ing. et. Ing. Jana Sedláčka, MBA, MSc, předsedu dozorčí rady

Ing. Vojtěcha Turka, člena dozorčí rady
Františka Krále, člena dozorčí rady

2912/81 RM 14
bod 42/81
2.
doporučuje,



aby zastupitelstvo města v souvislosti s novým zněním Stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. souhlasilo s realizací managementu ředitele a 2 náměstků do představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.



3.
doporučuje,



aby zastupitelstvo města v souvislosti s novým zněním Stanov společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. určilo jednu pozici v dozorčí radě společnosti volenému zástupci zaměstnanců Městského dopravního podniku Opava, a.s., kdy tato volba musí proběhnout nejpozději do 1 měsíce od uplynutí rozhodnutí o ustanovení nového modelu řízení společnosti v souvislosti se změnou stanov. Délka funkčního období této pozice bude v souladu s novým zněním stanov 5 let. Odvolání voleného zástupce zaměstnanců je možné pouze jeho odstoupením nebo na základě nové volby ze strany zaměstnanců.

4.
doporučuje, 



aby zastupitelstvo města v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, navrhlo níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do orgánů Městského dopravního podniku Opava, a.s., jejímž je město jediným akcionářem,

a) 
do představenstva společnosti: 
	Ing. Radka Filipczyka, nar. 21. 01. 1969, bytem U Parku 2644/8, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Ing. Libora Pěčonku, nar. 16. 09. 1952, bytem Lidická 240124, 746 01 Opava
Ing. Martinu Peťovskou, nar. 04. 05. 1965, bytem Raškova 527/8, 747 05 Opava 5


b) 
do dozorčí rady společnosti: 
Ing. Jiřího Tichého, nar. 20. 05. 1946, bytem U Hřbitova 880/30, 747 06 Opava 6 
Ing. Vojtěcha Turka, nar. 21. 08. 1947, bytem Jiráskova 2212/11, 746 01 Opava
 


Hlasování: 9-0-1 


2913/81 RM 14
bod 43/81
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 25. 03. 2014 do 07. 04. 2014


Hlasování: 10-0-0


2914/81 RM 14
bod 44/81
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


1.
bere na vědomí



zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


2.
ukládá


a)
1. náměstkyni primátora Ing. Brady připravit na příští RMO návrh 
na zvýšení nájemného stavebně zhodnocených městských domů



Z: Ing. Pavla Brady
T: 05. 05. 2014

b)
předložit písemnou informaci o postupu řešení připomínky Bc. Brňákové z listopadu 2013



Z: Ing. Pavla Brady
T: 05. 05. 2014


Hlasování: 10-0-0



2915/81 RM 14
bod 48/81
Dotace TJ/SK – Organizace sportu 2014

Rada města


1.
schvaluje


rozdělení finančních prostředků v rámci programu Dotace TJ/SK – Organizace sportu 2014 dle přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto usnesení
pro předložení zastupitelstvu města

2.
ukládá



náměstkovi primátora p. Danielu Žídkovi předložit materiál dle bodu 1 tohoto usnesení včetně příslušných smluv na nejbližší zasedání zastupitelstva města



Z: p. Daniel Žídek
T: 28. 04. 2014


Hlasování: 10-0-0










2916/81 RM 14
bod 49/81
Smlouva o provádění údržby ploch v okolí Stříbrného jezera


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, (MMOPP00G9LJR), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a fyzickou osobou podnikající Marek Lévay se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava, 
IČ 63301245


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/66



ve výdajích – odbor životního prostředí




Sběr a svoz komunálních odpadů – nákup služeb




(3722,5169,00000000,0130,0001075000000)
	 267.677,00 Kč









Údržba ploch kolem Stříbrného jezera




(3745,5169,00000000,0130,0001067000000)
+ 267.677,00 Kč


Hlasování: 7-0-3



2917/81 RM 14
bod 50/81
Odpisový plán a změna závazných ukazatelů za rok 2014 Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace


Rada města



schvaluje



odpisový plán Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace pro rok 2014 ve výši 2.661.709,00 Kč podle přepočtu v návaznosti na opravy účetních nesrovnalostí a změnu metodiky v roce 2013 



změnu závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2014: 



Odvětvový odbor:


Kancelář primátora





Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace 


účel
částka


Příspěvek na provoz
14.623.000,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
2.661.709,00


limit mzdových prostředků
4.585.000,00


specifické ukazatele:



odvod z investičního fondu zřizovateli
3.000.000,00


Hlasování: 10-0-0




2918/81 RM 14
bod 51/81
Zpráva o činnosti a připravenosti územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, složky IZS za rok 2013 (PČR KŘP MSK, ÚO Opava)
Zpráva o činnosti a připravenosti za rok 2013 (HZS MSK, ÚO Opava)
Zpráva o stavu připravenosti složky IZS za rok 2013 (ZZS MSK, ÚO Opava)


Rada města



bere na vědomí


a)
Zpráva o činnosti a připravenosti územního odboru Opava Krajského ředitelství policie Moravskoslezského kraje, složky IZS za rok 2013 (PČR KŘP MSK, ÚO Opava)

b)
Zprávu o činnosti a připravenosti za rok 2013 (HZS MSK, ÚO Opava)

c)
Zprávu o stavu připravenosti složky IZS za rok 2013 (ZZS MSK ÚO Opava)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0



2919/81 RM 14
bod 52/81
Záměr pronájmu a záměr prodeje trakčního vedení na ul. Janská - Bílovecká


Rada města



schvaluje

a)
záměr pronájmu trakčního vedení na ul. Janská - Bílovecká umístěného na pozemcích parc.č. 3186, 2702/144, 2702/236, 2709/1, 2709/2, 2709/3, 2709/4, 2709/5, 3033/1, 3033/4, 3033/5, 3033/7, 3113/1, 3165/1, 3165/28, 3173/1, 3173/2, 752/110, 2184/125, 2184/126 v katastrálním území Opava-Předměstí


b)
záměr prodeje trakčního vedení na ul. Janská - Bílovecká umístěného na pozemcích parc.č. 3186, 2702/144, 2702/236, 2709/1, 2709/2, 2709/3, 2709/4, 2709/5, 3033/1, 3033/4, 3033/5, 3033/7, 3113/1, 3165/1, 3165/28, 3173/1, 3173/2, 752/110, 2184/125, 2184/126 v katastrálním území Opava-Předměstí


 Hlasování: 10-0-0










2920/81 RM 14
bod 53/81
Společenství vlastníků jednotek Dolní náměstí 6 a 7- přijetí úvěru na opravu budovy


Rada města


1.
bere na vědomí 


realizaci stavebních oprav budovy Dolní náměstí 6 a 7, jejíž je Statutární město Opava spoluvlastníkem, Společenstvím vlastníků jednotek Dolní náměstí 6 a 7, Opava a přijetí úvěru tímto společenstvím na financování uvedených oprav v rozsahu a za podmínek uvedených v důvodové zprávě


2.
pověřuje



Ing. Jiřího Elbla, vedoucího oddělení správy a evidence budov, odboru majetku města k zastupování Statutárního města Opava na shromáždění Společenství vlastníků jednotek Dolní náměstí 6 a 7, Opava, přičemž při hlasování se bude řídit tímto usnesením, pro předložení zastupitelstvu města


3.
ukládá



Ing. Elblovi připravit tento materiál dle připomínek členů RMO k projednání na ZMO a bezodkladně informovat radu města o výsledku jednání shromáždění společnosti vlastníků Dolní náměstí 6,7  



Hlasování: 8-0-0



2921/81 RM 14
bod 54/81
Kupní smlouva

Rada města



Kupní smlouvu, (MMOPP00B1P0V), mezi Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,   zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností DATA-Inter spol. s r.o., se sídlem Opava, U Fortny 50/1, PSČ 746 01, 
IČ: 14615754, DIČ:			CZ14615754, zastoupené Ing. Karlem Božeňkem, jednatelem, ve výši 120.589,00 Kč s DPH


Hlasování: 9-0-0






                   Ing. Pavla Brady  v.r.                                                  Daniel Žídek  v.r.
                 1. náměstkyně primátora                                              náměstek primátora

