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Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 05. 05. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
p. David Horák 
Ing. Jana Kašparová
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Ing. Jana Onderková
pí Hana Fraňková
Ing. Jiří Lehnert
Mgr. Petr Michalčík
Ing. Zdena Galgonková
Mgr. Pavel Hrbáč
Mgr. Renáta Mrákotová
pí Ivana Zapletalová
Host
Ing. Marek Hájek, předseda představenstva SFC Opava, a.s.































2924/82 RM 14
bod 1/82
Majetkové záležitosti 

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00E4VIP 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Milanem a Iris Janíkovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2291/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemců k pozemku odpovídá podílu o velikosti 21/100), za cenu ve výši 2.102,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00E4VKF 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Martinou Rigauxovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2291/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 22/100), za cenu ve výši 2.202,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00E4VGZ 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a PhDr. Danielou Opravilovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2291/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 19/100), za cenu ve výši 1.902,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00E4VJK 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a MUDr. Boženou Ježovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2291/2 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 32/100), za cenu ve výši 3.203,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00E4VHU 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely MUDr. Davidem a MUDr. Boženou Ježovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 2291/2 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemců k pozemku odpovídá podílu o velikosti 6/100), za cenu ve výši 601,00 Kč/rok,
 tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


f)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00E4VDE mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Ing. Sawasem 
a Michaelou Michailidisovými jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem části pozemku parc.č. 1884 - ostatní plocha, 
k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy za cenu ve výši 3.360,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

2924/82 RM 14
bod 1/82
g)
smlouvu o zřízení věcného břemene PID MMOPP00DZMVX mezi Statutárním městem Opavou jako povinným z věcného břemene a Českou republikou – Ministerstvem zemědělství jakožto oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení služebnosti cesty přes služebný pozemek parc.č. 2157/1 - ostatní plocha, na panující pozemky parc.č. 2157/21 – ostatní plocha, parc.č. 2157/5 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2157/19 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, 
dle přiloženého snímku katastrální mapy, na základě plnění závazku z darovací smlouvy


2.
schvaluje

a) 
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 794 - zastavěná plocha a nádvoří 
a pozemku parc.č. 795/1 – zahrada, k.ú. Opava -Předměstí

b)
záměr výpůjčky části pozemků parc.č. 2452 – ostatní plocha a části parc.č. 2457 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle přiloženého zákresu v katastrální mapě

c)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 2377 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2893/34 – ostatní plocha, 
k.ú. Opava -Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemků parc.č. 2637/4, orná půda, parc.č. 2638/2, orná půda, a parc.č. 2680/2, orná půda, vše k.ú. Kylešovice



3. 
schvaluje



a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/446 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí 

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2373/583 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí


4.
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/125 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/509 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/376 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/88 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

e)
záměr pronájmu pozemků pod garážemi parc.č. 2627/13 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí a parc.č. st. 1684 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy


Hlasování o bodech 1-5: 7-0-0



2925/82 RM 14
bod 2/82
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Výsadba ochranné zeleně v Opavě“


Rada města



schvaluje



přijetí dotace na projekt CZ.1.02/2.1.00/12.15239 „Výsadba ochranné zeleně v Opavě“, která je Statutárnímu městu Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc. přiznána na základě Rozhodnutí 
o poskytnutí dotace (MMOPP00D72G0)


Hlasování: 7-0-0



2926/82 RM 14
bod 3/82
Rámcová smlouva o provedení exekuce

Rada města



schvaluje



smlouvu (MMOPP00BGUFE) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69, 746 26  Opava,  IČ: 00300535,  zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a JUDr. Alešem Chovancem, soudním exekutorem, Exekutorský úřad Opava, se sídlem Veleslavínova 19, 746 01 Opava, IČ: 66236568


 Hlasování: 7-0-1



2927/82 RM 14
bod 4/82
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje



smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. 8/2014/PRI (MMOPP009TCAU) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692 a Statutárním městem Opava 
na část pozemku parc. č. 2407/65 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“ pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 7-0-0








2928/82 RM 14
bod 5/82
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 9/2014/PRI (MMOPP009TC9Z) pro stavební povolení, pro provádění stavby a autorský dozor mezi Statutárním městem Opava a Ing. Zdeňkem Heinzem, Myslbekova 2085/4, 746 01 Opava, IČ: 88926036, DIČ: CZ8010195424 
na zakázku malého rozsahu „Hradecká 16 - rekonstrukce“ za cenu nejvýše přípustnou 187.100,00 Kč bez DPH (není plátcem DPH)


b)
smlouvu o dílo č. 10/2014/PRI (MMOPP009TC84) mezi Statutárním městem Opava a společností Ing. ILLÍK – RAIL spol. s r.o., Kolofíkovo nábřeží 1671/11A, 747 05 Opava 5, IČ: 25359592, DIČ: CZ25359592 
na realizaci zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy budovy 71D – Krnovská ul. (sociální zázemí)“ za cenu nejvýše přípustnou 679.978,07 Kč bez DPH (822.773,46 Kč vč. DPH)


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/67



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Hradecká 16 - rekonstrukce - PD




(3613,6121,00000000,0220,0007623000000) 
      +     187.100,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -     187.100,00 Kč







cb)
Stavební úpravy 71D – Krnovská ul. (sociální zázemí)




(6171,6121,00000120,0220,0007626000000) 
      -     177.226,54 Kč








Investice 




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)   
      +     177.226,54 Kč


Hlasování: 7-0-0



2929/82 RM 14
bod 6/82
Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská  – stavební úpravy 3.NP

Rada města



schvaluje




v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská provedení stavební úpravy 3. NP z investičního fondu PO


Hlasování: 8-0-0




2930/82 RM 14
bod 7/82
Dodatek k nájemní smlouvě

Rada města



schvaluje



upravený Dodatek č. 25 (MMOPP00DZPJ0) k Nájemní smlouvě (MMOPP002KDX0) ze dne 19.12.1995 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Opava, Horní náměstí 69 IČ:00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Městskými lesy Opava se sídlem Skřipov 110, IČ:00849669, zastoupeným Ing. René Binarem, ředitelem příspěvkové organizace


Hlasování: 8-0-0


2931/82 RM 14
bod 8/82
Dodatek č. 1 ke smlouvě o užití programového díla


Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1 ke smlouvě o užití programového díla, (MMOPP00B1P1Q), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Software602, a.s., se sídlem Hornokrčská 15, 140 21 Praha 4, IČ:	630 78 236, DIČ: CZ63078236, zastoupené Ing. Janem Petrem, místopředsedou představenstva, 
a 	Ing. Pavlem Nemravou, členem představenstva za cenu 119 548,00 Kč  
s DPH


Hlasování: 8-0-0




2932/82 RM 14
bod 9/82
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – SILESIA bike marathon


Rada města



uděluje



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností občanskému sdružení Bike Sport Club, Česká 2, 747 06 Opava, IČ: 68941919, na akci taneční a společenský večer při příležitosti akce SILESIA bike marathon, který proběhne v areálu U Chovatelů, Bílovecká 
ul. 182, Opava – Kylešovice, a to dne 17. 5. 2014 do 23.00 hodin



Hlasování: 8-0-0





2933/82 RM 14
bod 10/82
Smlouva – zajištění vystoupení kapely BUTY na oslavách města


Rada města



schvaluje



Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení č. 5/2014 mezi Richardem Kroczekem – agenturou KROK, se sídlem Ahejpukova 2801/11, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz, IČ: 44744676, zastoupenou Richardem Kroczekem a Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města


Hlasování: 7-0-0



2934/82 RM 14
bod 11/82
Opavská kulturní organizace – změna závazných ukazatelů rozpočtu

Rada města



schvaluje



změnu závazných ukazatelů příspěvkové organizace Opavské kulturní organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2014



Navýšení neinvestičního příspěvku na provoz 2014 


Odvětvový odbor:


Kancelář primátora


Název organizace:


Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace


účel
částka


Příspěvek na provoz
)včetně investiční dotace)
14.935.702,00


Z toho:



příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku
2.661.709,00


limit mzdových prostředků
4.585.000,00


specifické ukazatele:













  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/68



v příjmech– kancelář primátora




oddělení kultury




odvod z odpisů PO OKO 2013




(3319,2122,00000000,0121,0009273000038)
+ 312.702,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




oddělení kultury




neinvestiční příspěvek  PO OKO




(3319,5331,00000000,0121,0001000000038)
+ 312.702,00 Kč


 Hlasování: 7-0-0
2935/82 RM 14
bod 12/82
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, (MMOPP00DZS02) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Pavlem Schölzigem a Pavlou Schölzigovou oba bytem Opava, Vávrovice pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Rodinný dům na pozemcích parc.č. 580/6, 724/1 v k.ú. Vávrovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DZS2S) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01 Opava, IČ 25385771, zastoupeným Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a 
Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva pro umístění podzemního vedení teplovodu do pozemků  parc.č. 1156/12, 2897/22, 3062/2, 2897/9 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 566/6, 6/8, 6/4 v k.ú. Opava - Město pro stavbu: "TEPLOVOD – ul. Zámecký okruh“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TB2) 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 nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku  parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Opava, Družstevní, Fitzková, přípojka vNN, č. stavby IP-12-8014412“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TFI) 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 Jiřím Farnym, vedoucím regionální operativní správy sítí – Nový Jičín a Pavlem Sedlickým, technikem PZ MS seniorem specialistou – Nový Jičín pro umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemku  parc.č. 2308/18 v  k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "STL plynovod a přípojky plynu na ul. Hlučínská v Opavě“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
2935/82 RM 14
bod 12/82
e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TLO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou společností ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou  Martinou Laškovou pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích  parc.č. 899, 901 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Žižkova parc.č. 901, Švrček, vNN, č. stavby IP-12-8013595“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.750 Kč + DPH


f)
smlouvu o zřízení věcného služebnosti inženýrské sítě, (MMOPP00DZRXO) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace, a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a 
Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 pro umístění vodovodního řadu DN 100 a DN 150 v pozemku parc.č. 481/5 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava – prodloužená Rolnická“, SO 351 – přeložka vodovodu DN 100 a DN 150“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500 Kč + DPH


g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DZRYJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Ing. Leo Boháčem a Ludmilou Boháčovou oba bytem Budišovská 1231/23, 747 06 Opava, Kylešovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky 
v pozemku  parc.č. 1822 v k. ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka vody a splaškové kanalizace, Opava, ul. Budišovská, parc.č. 681, k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 1.500 Kč + DPH

h) 
návrh smlouvy o zřízení věcného  břemene, (MMOPP00E4TI3) mezi společností České dráhy, a.s. se sídlem Nábřeží L. Svobody 1222, 11015 Praha 1, IČ 70994226 zastoupenou Ing. Stanislavem Bytnarem, ředitelstvem odboru správy nemovitostí a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a sloupu veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 2754/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Veřejné osvětlení Opava, lávka pro pěší, parc.č. 2754/1“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 21.200 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města


i) 
návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě č. SMPOZ29/1423/14 (MMOPP00E4T9C) mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 70890021 zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem 
pro umístění  vedení veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 3052/1 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Hozovo nábřeží“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 66.800,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města 
2935/82 RM 14
bod 12/82
j) 
návrh smlouvy o zřízení služebnosti č. SMPOZ29/1422/14 (MMOPP00E4TA7) mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 70890021 zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem 
pro umístění  nábřežních tribun a schodů u lávky na pozemcích parc.č. 3052/1, 3255, 3258 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: „Hozovo nábřeží“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 55.400,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města


k)
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00E4TEN) mezi společností Teva Czech Industries s.r.o. se sídlem Ostravská 29, č.p. 305, 747 70 Opava – Komárov, IČ 26785323, zastoupenou Ing. Lubomírem Roderem, jednatelem a Ing. Vítem Luštincem, jednatelem pro umístění podzemního kabelového vedení světelného signalizačního zařízení včetně 1 ks výložníkového stožáru, 3 ks indukčních smyček a 3 ks šachet indukčních smyček na pozemcích parc.č. 176/3, 176/6 v k.ú. Komárov 
u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Opava – Komárov, Výstavba SSZ křižovatky silnic I/11 Ostravská x MK Dlouhá včetně přechodu pro chodce u ulice Kravařovské“ za bezplatné zřízení věcného břemene, pro předložení zastupitelstvu města    





2.
revokuje


usnesení č. 929/38/b) ze dne 27. 1. 1997 (Rada města Opavy schválila zřízení vedení STL plynovodu ul. Mostní – U Opavice v pozemcích obce Opavy parc.č. 1951/1 a 2929 k.ú. Opava – Předměstí dle přiloženého materiálu včetně zavkladování věcného břemene, které bude zřízeno bezúplatně)


Hlasování: 7-0-0



2936/82 RM 14
bod 13/82
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemků parc.č. 205/44, 205/25, 205/46, 185/1, 2432/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava, Hálkova, smyčka kVN, č. stavby IV-12-8008766“ 


b) 
umístění podzemního vedení přeložky veřejného osvětlení v pozemcích parc.č. 2379, 2380, 2976, 2960, 2981, 2984, 3015 v k.ú. Opava – Předměstí, umístění podzemního vedení přípojky nízkého napětí v pozemku parc.č. 2184/6 v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 3072/22 v k.ú. Jaktař, umístění sdělovacích a zabezpečovacích kabelů v pozemku parc.č. 673 v k.ú. Vávrovice, provedení předláždění chodníku na pozemcích parc.č. 2981, 2984, 3015 v k.ú. Opava – Předměstí a dočasné užívání části pozemku parc.č. 2184/6 v k.ú. Opava – Předměstí za účelem úpravy stávajících  vstupů na bezbariérové ve výpravní budově v rámci revitalizace stavby „Revitalizace trati Opava – Východ – Olomouc hl.n.“ a stavby „Železniční přejezdy na trati Olomouc – Opava“
2936/82 RM 14
bod 13/82
c) 
umístění markýzy na pozemku parc.č. 1070/1 v k.ú. Kylešovice nad terasou u stánku s občerstvením společnosti LG SPORT BAR s.r.o.  

d) 
umístění přeložky vodovodu na pozemku parc.č. 1344 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby: „Novostavba čerpací stanice Benzina – Opava ul. Krnovská – okružní křižovatka“


Hlasování: 7-0-0



2937/82 RM 14
bod 14/82
Darovací smlouva

Rada města



schvaluje



darovací smlouvu MMOPP009KMLM mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Anima Viva o.s., se sídlem Liptovská 1045/21, 74706 Opava – Kylešovice, IČ: 26591014, zastoupenou Bc. Hanou Brňákovou, ředitelkou a statutární zástupkyní


Hlasování: 6-0-0


2938/82 RM 14
bod 15/82
Upravené zásady pro pronajímání městských bytů

Rada města



schvaluje 



Zásady pro pronajímání městských bytů


Hlasování: 8-0-0


2939/82 RM 14
bod 16/82
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje

a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.15 velikosti 0+2  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli paní Lucii Štenckové trvale bytem Opava

b)
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.5 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 30 v Opavě manželům Petře a Davidu Fryčovým trvale bytem Opava na dobu neurčitou a to pouze za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 1.6.2014 na dobu neurčitou 
se smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu ve výši 78,00 Kč 


Hlasování: 8-0-0

2940/82 RM 14
bod 17/82
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem “Hláska - kotelna“


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky dle § 6 a § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Hláska - kotelna“, v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


b)
o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky:
1. Hajma, s.r.o., Heritesova 2524/31, 746 01 Opava
2. Friedel – VTP s.r.o., Na pískovně 253/3a, 747 95 Suché Lazce
3. Vlk Radomír – AVA, Opavská 129/133, 747 21 Kravaře
4. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava
5. SDU servis s.r.o., Olomoucká 305/88, 746 01 Opava


2.
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Janu Onderkovou
2. Ing. Barboru Štenclovou
3. paní Jitku Měchovou


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek  s nabídkami 
a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Radku Šabatkovou
2. Mgr. Zdeňka Frélicha
3. MUDr. Pavla Vágnera


Hlasování: 7-0-0



2941/82 RM 14
bod 18/82
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem “Slezanka- kotelna“


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky dle § 6 a § 12 odst.3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Slezanka - kotelna“, v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


b)
o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky:
1. Hajma, s.r.o., Heritesova 2524/31, 746 01 Opava
2. Friedel – VTP s.r.o., Na pískovně 253/3a, 747 95 Suché Lazce
3. Vlk Radomír – AVA, Opavská 129/133, 747 21 Kravaře
4. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava
5. SDU servis s.r.o., Olomoucká 305/88, 746 01 Opava

2941/82 RM 14
bod 18/82
2.
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení
a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Janu Onderkovou
2. Ing. Barboru Štenclovou
3. paní Jitku Měchovou


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek  s nabídkami 
a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. Radku Šabatkovou
2. Mgr. Zdeňka Frélicha
3. MUDr. Pavla Vágnera


Hlasování: 8-0-0


2942/82 RM 14
bod 19/82
Zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem „ZŠ Kylešovice –   U Hřiště - sportoviště“


Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, s názvem „ZŠ Kylešovice – U Hřiště - sportoviště“, v rozsahu dle zadávací  a kvalifikační dokumentace a důvodové zprávy


b)
o zaslání výzvy k podání nabídky těmto subjektům:

	PRAGOSPORT, a.s., Na Ořechovce 579/6, 162 00 Praha
	SPORT CLUB s.r.o., Bahno 99, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
	SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice

GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., Nová Ves, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
	Vysspa Sports Technology s.r.o., Rychtaříkova 1, 326 00, Plzeň-Slovany


 




2.
jmenuje


a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení           a hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Janu Onderkovou

Ing. Barboru Štenclovou
paní Jitku Měchovou


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami            a posouzení a  hodnocení nabídek ve složení:
	Ing. Radku Šabatkovou

Mgr. Zdeňka Frélicha
MUDr. Pavla Vágnera


Hlasování: 8-0-0


2943/82 RM 14
bod 20/82
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „ Nákup výpočetní techniky“ – výsledné pořadí + smlouva



Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle ustanovení § 81, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto pořadí:

1. Ing. Josef Pelant, Seménkovice 2, 440 01 Louny, IČ: 44611404
2. DATA-INTER spol. s r.o., U Fortny 50/1, 746 01 Opava, IČ: 14615754
3. TRIVISION s.r.o., U spalovny 4582/17, 796 01 Prostějov, IČ: 28612183
4. AutoCont CZ a.s., Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795
5. C SYSTÉM CZ a.s., Otakara Ševčíka 840/10, 636 00 Brno, IČ: 27675645


b)
v souladu s ustanovením § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky uchazeče Ing. Josef Pelant, Seménkovice 2, 440 01 Louny, 
IČ: 44611404, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu, MMOPP00B1OYC, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 
Ing. Josef Pelant, Seménkovice 2, 440 01 Louny, IČ: 44611404, zastoupenou Ing. Josefem Pelantem, majitelem, za cenu nejvýše přípustnou 1.200.000,00 Kč bez DPH



Hlasování: 8-0-0



2944/82 RM 14
bod 21/82
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „ Nákup licencí Microsoft Office 2013“ – výsledné pořadí + smlouva


Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle ustanovení § 81, odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů v tomto pořadí:

1.AutoCont CZ a.s., Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795
2.Servodata a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00 Praha, IČ: 25112775
3.COMPAREX CZ s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha, IČ: 63077124


b)
v souladu s ustanovením § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů výběr nejvhodnější nabídky uchazeče AutoCont CZ a.s., Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, 
IČ: 47676795, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.
2944/82 RM 14
bod 21/82
c)
smlouvu, MMOPP00B1OZ7, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností AutoCont CZ a.s., Hornopolní 34, 702 00 Ostrava, IČ: 47676795, zastoupenou Ing. Jaromírem Vejpustkem, místopředsedou představenstva za cenu nejvýše přípustnou 1.599.545,00 Kč bez DPH



Hlasování: 8-0-0


2945/82 RM 14
bod 22/82
Smlouvy o nájmu 


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG5H1 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a 1. opavskou realitkou s.r.o. se sídlem Slovenská 1196/38, 747 06 Opava - Kylešovice IČ 26854121, zastoupenou               Ing. Ondřejem Veselým, jednatelem (prostor na adrese Masarykova 25, Opava)


b)
smlouvu o nájmu budovy a pozemků MMOPP00DG5FB mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Mgr. Bc. Evou Staňkovou se sídlem Vojanova 558/25, 746 01 Opava – Předměstí, IČ 75879883 (na adrese U  Opavice 19, Opava)


c)

nájemní smlouvu MMOPP00DG5KM mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města  a BREDA & WEINSTEIN a.s. se sídlem Nádražní 762/32, 150 00  Praha 5 – Smíchov, IČ 28217063, zastoupenou Ing. Radimem Bajgarem, členem představenstva (na adrese Horní náměstí 3, Opava)


Hlasování: 6-0-1


2946/82 RM 14
bod 23/82
Záměry pronájmu, prodeje  

Rada města



schvaluje


a)
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s ust. § 39 odst.1 zákona                 č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází 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, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 20.7.2011 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem   Fadilem Jonuzim, místo podnikání Horní náměstí 148/30, 746 01 Opava, IČ 25866851, jakožto nájemcem, a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.6.2016 na novou platnost smlouvy do dne 30.6.2021 (nebytový prostor na adrese Dolní náměstí 24, Opava)
2946/82 RM 14
bod 23/82
b)
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s ust. § 39 odst.1 zákona                 č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v části 1 NP budovy č.p. 382, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 285, zastavěná plocha a nádvoří, části budovy č.p. 381, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 286, zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku       parc.č. 582/1, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Město, zapsané na    LV č. 168, katastrální území Opava – Město, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 9.4.2003 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a KRAMER CZ s.r.o se sídlem Masařská 323/6, 746 01 Opava, IČ 25898469, jakožto nájemcem,     a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 31.12.2017 na novou platnost smlouvy do dne 31.12.2018 (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 69   a 67, Opava)


c)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu ve 2 NP  budovy č.p. 132, objekt k bydlení, která je součástí pozemku   parc.č. 299, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce  Město, zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město (nebytový prostor  na adrese Horní náměstí 47, Opava)


d)
záměr prodeje budovy bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc. č. 2202/17, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2202/17, zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2202/2, ostatní plocha, to vše dle přiloženého zákresu, ležící v části obce Předměstí, zapsané na  LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (budova a pozemky v areálu Dukelských kasáren, Opava)


Hlasování: 8-0-0



2947/82 RM 14
bod 24/82
BQZ Moravia a.s. - nabídka na pronájem OC Slezanka


Rada města


1.
bere na vědomí



nabídku BQZ Moravia a.s. na uzavření smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání – předmět nájmu OC Slezanka 



Hlasování: 9-0-0


2. 
ukládá



odboru majetku města připravit návrh smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání, předmět nájmu OC Slezanka, se společností  BQZ Moravia a.s., tento návrh musí obsahovat - roční výpovědní lhůta, jaké byly investice rekonstrukce – celkovou výši rekonstrukčních investic, maximální motivaci pro naplňování nebytových prostor obchodního centra Slezanka 



Hlasování: 7-0-2





2948/82 RM 14
bod 25/82
Schválení účetních závěrek příspěvkových organizací za rok 2013, jejichž zřizovatelem je SMO


Rada města


1.
schvaluje



Účetní závěrky za rok 2013 příspěvkových organizací, sestavené k rozvahovému dni 31.12.2013, jejichž zřizovatelem je Statutární město Opava:

Městské lesy Opava, Skřipov 110
Slezsk￩ divadloSlezské divadlo Opava, příspěvková organizace,  Opava - Město, Horní náměstí 195/13
Opavská kulturní organizace, příspěvková organizace, Opava - Město, Ostrožná 236/46
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Nádražní okruh 695/27
Seniorcentrum Opava, příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Rolnická 1550/24
Mateřská škola Opava, Heydukova – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Heydukova 881/19
Mateřská škola Opava, Olomoucká – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Olomoucká 2405/103
Mateřská škola Opava, Riegrova – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Riegrova 535/1
Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Zborovská 599/
Mateřská škola Opava, Neumannova – příspěvková organizace, Opava – Jaktař, Neumannova 110/5
Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Edvarda Beneše 989/6
Mateřská škola Opava, Pekařská – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Pekařská 415/98
Mateřská škola Opava, Dětský svět – příspěvková organizace, Opava – Kylešovice, 17. listopadu 994/6
Mateřská škola Opava, Na Pastvisku – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Na Pastvisku 1522/13
Mateřská škola Sluníčko Opava, Krnovská – příspěvková organizace, Opava, Krnovská 18
Mateřská škola Opava, Havlíčkova – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Havlíčkova 1750/4
Mateřská škola křesťanská Opava, Mnišská – příspěvková organizace, Opava – Město, Mnišská 5/7
Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Boženy Němcové 1317/2
Základní škola Opava, Englišova 82 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Englišova 1082/82
2948/82 RM 14
bod 25/82

Základní škola Opava, Mařádkova 15 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Mařádkova 518/15
Základní škola Opava, Otická 18 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Otická 722/1
Základní škola Ilji HurníkaOpava, Ochranova 6 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Ochranova 1244/6
Základní škola Opava, Edvarda Beneše 2 – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Edvarda Beneše 961/2
Základní škola Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Vrchní 101/19
Základní škola a Mateřská škola Opava – Komárov – příspěvková organizace, Opava – Komárov, U Školy 52/1
Základní škola a Mateřská škola Opava – Malé Hoštice – příspěvková organizace, Opava – Malé Hoštice, Dvořákova 26/37
Základní škola a Mateřská škola Opava – Suché Lazce – příspěvková organizace, Opava – Suché Lazce, Ke Strážnici 109/2
Základní škola a Mateřská škola Opava – Vávrovice – příspěvková organizace, Opava – Vávrovice, Chmelová 86/2
Základní škola T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Riegrova 1385/13
Základní škola Opava – Kylešovice, Opava – Kylešovice, U Hřiště 1242/4
Základní škola Opava, Šrámkova 4 – příspěvková organizace, Opava – Kateřinky, Šrámkova 1457/4
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, Opava, Otická 24
Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Jaselská 227/4
Základní škola Nový svět, Opava, příspěvková organizace, Opava – Předměstí, Komenského 880/13


2.
schvaluje



Výsledek hospodaření příspěvkových organizací za rok 2013, jeho rozdělení do fondu odměn a rezervního fondu, převod z rezervního fondu do investičního fondu.



Hlasování: 8-0-0 












2949/82 RM 14
bod 26/82
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/69



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
ZŠ Kylešovice – U Hřiště - PD 




(objednávka)




(3113,6121,00000000,0220,0007740000000)
+ 13.068,00 Kč







ab)
ZŠ Edvarda Beneše - PD 




(objednávka)




(3113,6121,00000000,0220,0007741000000)
+ 2.178,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 15.246,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/70



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 236.563,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




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




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 165.476,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 71.087,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/71



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 3.732,00 Kč








ve výdajích – odbor dopravy




vratky zaplacených pokut v minulých letech




(6409,5909,00000000,0160,0009271000000)
+ 500,00 Kč







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




prodej domů – vratky přeplatků z minulých let




(6409,5909,00000000,0051,0009044000000)
+1.030,00 Kč








prodej bytů II. etapa – vratky přeplatků z minulých let




(6409,5909,00000000,0051,0009243000000)
+ 1.069,00 Kč
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prodej domů II. etapa – vratky přeplatků minulých let




(6409,5909,00000000,0051,0009244000000)
+ 1.133,00 Kč






  d)
Rozpočtové opatření č. 2014/72



ve výdajích – odbor majetku města




KD Na Rybníčku




(3392,5154,00000000,0051,0007697000000)
	 100.000,00 Kč









vyklizení nebytových prostor




(3613,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 90.000,00 Kč



(3412,5169,00000000,0051,0000000000000)
+ 10.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2014/73



ve výdajích – odbor majetku města




Slezanka




(3613,5152,00000000,0051,0001046000000)
	 31.200,00 Kč








ve výdajích – odbor Kanceláře tajemníka, odd. personální a mzdové




Slezanka - OOV




(3613,5021,0000000,0192,0001046000000)
+ 31.200,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2014/74



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Investice




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
	 43.300,00 Kč








ve výdajích – odbor majetku města




Krnovská – parkoviště pro zaměstnance




(6171,5171,00000120,0051,0000000000000)
+ 43.300,00 Kč




g)
Rozpočtové opatření č. 2014/75



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)




(6409,5901,00000120,0020,0009966000000)
- 839.271,75 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Investice




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 839.271,75 Kč



(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
- 839.271,75 Kč



(6409,6121,00000023,0220,0009966000000)
+ 839.271,75 Kč








Městské sady – městský náhon a sedimentační nádrž




(2339,6121,00000023,0220,0007715000000)
	 700.941,53 Kč




(3745,5171,00000023,0220,0007715000000)
	 138.330,22 Kč




(2339,6121,00000120,0220,0007715000000)
+ 700.941,53 Kč



(3745,5171,00000120,0220,0007715000000)
+ 138.330,22 Kč


Hlasování: 6-0-1



2950/82 RM 14
bod 27/82
Dotace ostatní

Rada města


1. 
schvaluje 


a)
finanční dotaci Filipu Hadačovi bytem Opava, na tréninkovou přípravu a materiálové zabezpečení v roce 2014, ve výši 20.000,00 Kč 


Hlasování: 6-0-2

b)
finanční dotaci Marku Schusterovi bytem Opava, na tréninkovou přípravu a materiálové zabezpečení v roce 2014, ve výši 20.000,00 Kč 


Hlasování: 6-0-2

2.
neschvaluje

a)
finanční dotaci DŽIVIPENU o.p.s. se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava, IČ 26571463, na náklady související s účastí na pietním aktu k 70.výročí vyvraždění českých občanů Romů, ve výši 30.600,00 Kč



Hlasování: 6-0-1

b)
finanční dotaci Adamu Pilčíkovi bytem Opava, na náklady související s účastí na 6.etapovém závodě horských kol dvoučlenných týmů, ve výši 40.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-1

3.
nepřijala usnesení

a)
k finanční dotaci TJ OPAVA se sídlem Vodárenská 2736/18, 747 07 Opava, IČ 00495948, na generální opravu technologie kuželkářských drah, ve výši 150.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: RMO nepřijala usnesení

b)
k finanční dotaci FIT Sports Clubu o.s. se sídlem Antonína Sovy 1229/6, Opava – Kateřinky, IČ 22718214, na projekt Šance pro život aneb inline bruslení bez úrazů II.ročník, ve výši 35.000,00 Kč


RMO: nepřijala usnesení

4.
odročuje 

 
projednání finanční dotace Tělovýchovné jednotě Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, IČ 42869196, na náklady související s účastí na MS v Plovdivu, ve výši 26.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-2



2951/82 RM 14
bod 28/82
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX4L0, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava se sídlem Válečkova 990/16, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 00426482, zastoupeným Danielem Rotherem, ředitelem, na náklady související s pořádáním oblastního kola soutěže Hlídek mladých zdravotníků, ve výši 48.000,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/76



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,00029900000000)
 - 48.000,00 Kč








Český červený kříž Opava




(3421,5222,00000000,0020,0000159000000)
+ 48.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



2952/82 RM 14
bod 29/82
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města



schvaluje



povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Vlastě Matouškové z Opavy - Vlaštoviček na plynovodní přípojku, vnější domovní rozvod a vnitřní plynoinstalaci včetně ústředního topení rodinného domu č.p. 9 
na pozemcích parc. č. 51 a 95/1 v k. ú. Vlaštovičky


Hlasování: 8-0-0



2953/82 RM 14
bod 30/82
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 07. 04. 2014 do 29. 04. 2014


Hlasování: 8-0-0
2954/82 RM 14
bod 31/82
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí



zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 8-0-0


2955/82 RM 14
bod 35/82
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – Opavský majáles


Rada města



neuděluje



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Asociaci studentů a přátel Slezské univerzity, Bezručovo náměstí 1150/13, 746 01 Opava, IČ: 478 11 838, na akci „Opavský majáles“, a to dne 9. 5. 2014 


Hlasování: 8-0-0


2956/82 RM 14
bod 36/82
Renovace trávníku SFC Opava a.s.

Rada města


1.
schvaluje



Souhlas Statutárního  města Opavy jako pronajímatele podle čl. X odst. 6 nájemní smlouvy uzavřené dne 29. 6. 2011, ve znění dodatku č. 1 ze dne 4.6.2012 a dodatku č. 2 ze dne 12.3.2013, se společností Slezský fotbalový club Opava, a.s., IČ: 25835912 jako nájemcem s tím, aby Slezský fotbalový club a.s. provedl celkovou rekonstrukci trávníku fotbalového stadiónu nacházejícího se na pozemku parc. č. 2034/1 v k.ú. Opava – Předměstí jako části předmětu nájmu, přičemž náklady na tuto rekonstrukci nepřevýší částku 2.000.000,00 Kč bez DPH. Náklady na uvedenou rekonstrukci v maximální výši 2.000.000,00 Kč bez DPH uhradí Statutární město Opava Slezskému fotbalovému clubu, a.s. po provedení rekonstrukce do třiceti dnů od převzetí díla  za podmínky, že rekonstrukce bude provedena řádně, na odpovídající úrovni, odborně způsobilým dodavatelem vybraným v souladu s § 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách a 
za podmínky, že nájemce bude respektovat návrh tří osob stanovených pronajímatelem do činností spojených s realizací této veřejné zakázky malého rozsahu.


2. 
schvaluje

  
Rozpočtové opatření č. 2014/77



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
 - 2.420.000,00 Kč

2956/82 RM 14
bod 36/82

ve výdajích – odbor majetku města




samostatné pracoviště (cena vč. DPH)




Renovace trávníku SFC Opava




(3412,6121,00000120,0050,0007617000000)
+ 2.420.000,00 Kč






3. 
stanovuje


v souladu s bodem 1) tohoto usnesení zástupce Statutárního města Opavy pro činnosti spojené s realizací veřejné zakázky malého rozsahu týkající 
se celkové rekonstrukce trávníku fotbalového stadionu :
	Mgr. Dalibora Halátka, náměstka primátora

Ing. Janu Onderkovou, vedoucí odboru realizace investic 
	Ing. Jiřího Elbla, vedoucího odd.správy a evidence budov


Hlasování: 8-0-0   












               prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	  v.r.                       Ing. Pavla Brady   v.r.
                              primátor			               	                                          1. náměstkyně primátora

