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3001/84 RM 14
bod 1/84
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00DZNDB mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a občanským sdružením Unit bikes Opava jakožto vvpůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 2168/1 
– ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


b)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00DZNBI mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Občanským sdružením K jakožto vvpůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 2168/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


c)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00DZN9S mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a ČR – Ministerstvem zemědělství jakožto vvpůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 2157/1 
– ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


d)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00DZNJE mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Slezským aeroklubem Zábřeh jakožto vvpůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku parc.č. 650/1 
– ostatní plocha, k.ú. Zábřeh u Hlučína, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 



Hlasování: 6-0-0


e)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00DZNE3 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Evou Gáborovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem části pozemku parc.č. 606/1  
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 



Hlasování: 6-0-0

2.
schvaluje


a) 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 174/5 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava –Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2327/37 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí



3. 
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. st. 1695 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/194 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
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c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2162/46 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

d)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/397 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

4.
schvaluje

a)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2344/38 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 374/6 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 372/1 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 361/2 – ostatní plocha, parc.č. 371/1 – zahrada, parc.č. 361/1 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí


c)
záměr prodeje podílu o velikosti 1409/10000 pozemku parc.č. 2343/3 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 6-0-0




3002/84 RM 14
bod 2/84
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
revokuje



usnesení RMO ze dne 2.9.2013 č.u: 2372/67 RM13, bod 2/67, 1b)( RSMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVW8M mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Markétou Piwowarskou   jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 389/2 – ost. plocha  na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 389/58 - ostatní plocha,  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 26.640,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + úhrada bezdůvodného obohacení za bezesmluvní užívání


pro předložení zastupitelstvu města


2.
schvaluje


návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00DZNXG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Markétou Piwowarskou   jako kupující, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 389/2 – ost. plocha  na nezapsaném geometrickém plánu značené novým parc.č. 389/58 - ostatní plocha,  k.ú. Kateřinky u Opavy za kupní cenu 29.600,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + náhrada 
za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu 


pro předložení zastupitelstvu města
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3.
revokuje



usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u: 2530/72 RM13, 3af)
(RSMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTQP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem MgA. Zdeňkem Kaplem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 
1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/439 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad))


4.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNWL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím, panem MgA. Zdeňkem Kaplem a paní Hanou Matouškovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2530/439 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města

5.
schvaluje


a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4VCJ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Michaelem Klapetkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2385 - zahrada,  k.ú. Opava 
– Předměstí za kupní cenu 83.520,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4VBO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Milanem Bártou,DiS., paní Radkou Bártovou,DiS., manžely Ing. Jaromírem a Jaroslavou Kartousovými 
a panem Vítem Kartousem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2501/14 – zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava 
– Předměstí za kupní cenu 97.920,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada za bezdůvodné obohacení za bezesmluvní užívání


c)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00DZN5C mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Janem Bravencem, manžely Lubomírem a Věrou Haasovými, manžely Rostislavem a Ing. Evou Haasovými, paní Stanislavou Hozovou manžely Petrem a Alenou Hudeczkovými a panem Lukášem Říčným jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2501/13 – zastavěná plocha 
a nádvoří,  k.ú. Opava – Předměstí za kupní cenu 136.290,00 Kč,
tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZMSC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Petrem Koflákem, manžely Petrem a Evou Marečkovými, Mgr. Kateřinou Štefkovou a panem Zbyslavem Výtiskem 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílů o velikosti 
610/1000 pozemku   parc.č. 679 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 265 m2, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 116.388,00 Kč, 
tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu
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e)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP008TR8O 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely 
Ing. Jaroslavem a Magdalenou Pánikovými, panem Ľudovítem Lisanským, paní Vlastou Válkovou a paní Kateřinou Kolářovou jako kupujícími, 
jejímž předmětem je prodej  částí pozemku parc. č. 2621/1 -  zastavěná plocha a nádvoří, označených dle nezapsaného geometrického plánu 
jako parc.č. 2621/1 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 364 m2 
a parc.č. 2621/3  – ostatní plocha, o výměře 15 m2, 
a části pozemku parc. č. 2621/2 -  zastavěná plocha a nádvoří, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2621/2 - zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 25 m2 , vše k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 289.331,00 Kč (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + náhrada 
za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu

f)
návrh kupní smlouvy a smlouvy o zřízení služebnosti PID MMOPP00DZNGT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím 
a manžely Ing. Jaromírem a Ing. Miladou Breuerovými, paní Janettou Horskou a Ing. Jiřím Krupou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků parc. č. 2209/43 -  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 205 m2, 
parc. č. 2209/67 -  zastavěná plocha a nádvoří, o výměře 24 m2 a částí pozemku parc. č. 2209/41 -  zahrada, označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2209/41 - zahrada, o výměře 281 m2 
a parc.č. 2209/86  – zahrada, o výměře 274 m2, vše k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 559.200,00 Kč (cena dle zásad) + zřízení služebnosti stezky + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu  

g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXXFQ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Jakubem Schaffartzikem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 326/1 – zastavěná plocha a nádvoří, a pozemků pod garážemi parc.č. 327 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 328 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Jaktař, za kupní cenu 172.820,00 Kč, (cena podle znaleckého posudku a podle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

h)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXWCC mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Janou Wittkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st. 2464 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 48.000,00 Kč, 
tj. 667,00 Kč/m2 (cena podle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu


i)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZMWS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2162/59 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2373/516 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2530/317 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2506/8 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2663/220 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 612/44 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2702/312 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 510/5 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 602 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1688 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Jaktař, parc.č. 164/18 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 420/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město za kupní cenu 425.200,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) 
+ náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitostí dle přiložené smlouvy
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j)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4USI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Černým jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/194 o výměře 
30 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 
21.600,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


k)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4UKM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Pavlem Schaffrankem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/193 
o výměře 16 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 
11.520,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


l)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4URN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Zdeňkem a Šárkou Malcharovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/201 o výměře 79 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 56.880,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


m)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4UTD mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Světlanou Plesníkovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 405/47 -  orná půda označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/195 
o výměře 103 m2 , katastrální území Kateřinky u Opavy,  za kupní cenu 
74.160,00 Kč, tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


n)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXWD7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Martinem Hložkem, paní Romanou Továrkovou, paní Michaelou Olšanovou, manžely Petrem a Mgr. Dominikou Horákovými a paní Pavlou Vaškovou  jako kupujícími, jejímž předmětem 
je prodej  pozemku parc. č. 359 – ostatní plocha a podílu o velikosti 2790/10000 na pozemku parc.č. 360 – zastavěná plocha a nádvoří, katastrální území Opava - Předměstí,  za kupní cenu 101.474,00 Kč, 
tj. 720,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + náhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu 


o)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXXEV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a PaedDr. Břetislavem Smičkou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  pozemku parc. č. 408 – zastavěná plocha 
a nádvoří a části pozemku parc.č. 575 – ostatní plocha, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 575/3 o výměře 41 m2 , katastrální území Opava - Město,  za kupní cenu 
675.616,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


p)
návrh směnné smlouvy a smlouvy o zrušení a zřízení předkupního práva PID MMOPP00DZN3M mezi manžely Luďkem Paverou a Pavlínou Paverovou, panem Jiřím Vinckerem a Statutárním městem Opavou, jejímž předmětem je ve prospěch SMO zřízení nového předkupního práva k nově vzniklému pozemku, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 639/8 – orná půda, k.ú. Kylešovice
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q)
návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a manžely  Milanem Malaníkem 
a Ing. Helenou Malaníkovou, v němž SMO uzná vlastnické právo manželů  Milana Malaníka a Ing. Heleny Malaníkové k nemovitostem – pozemkům parc.č. st. 1256/2 – zastavěná plocha, parc.č. 394/68 - zahrada, 
k.ú. Kateřinky u Opavy, které jsou v současné době zapsány v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva manželů Milana Malaníka a Ing. Heleny Malaníkové k uvedeným nemovitostem bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku


pro předložení zastupitelstvu města

6.
schvaluje – garážiště Wolkerova


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNAN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Janou Čermákovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. st. 1896 – zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/51 ostatní plocha a podílu o velikosti 1/14 pozemku parc.č. 1553/29 ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 13.186,00 Kč, 
(cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města

7.
schvaluje – garážiště Zikova


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4V07 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Pavlem a Márií Konečnými 
jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2589/14 - zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2589/16 - zastavěná plocha a nádvoří, podílu o velikosti 2/37 pozemku parc.č. 2625/34 -ostatní plocha,  podílu o velikosti 2/11 pozemku parc.č. 2589/38 – ostatní plocha, a podílu 
o velikosti 2/11 pozemku parc.č. 2589/31 - ostatní plocha, 
vše  k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 27.118,00 Kč (cena dle zásad) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


pro předložení zastupitelstvu města

8.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXWJD mezi paní Lydií Pavlíkovou jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup částí pozemků parc.č. 1058 – zastavěná plocha, 1059 - zahrada, 1062/1, 1063 – orná půda, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1062/4 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 120.000,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2 + finanční kompenzaci 100 000,00 Kč (cena dohodou) 


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXXBA mezi manžely Jiřím a Marií Walachovými jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1065 
– zahrada, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1065/2 
– ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 15.000,00 Kč,                 tj. 600,00 Kč/m2 (cena dohodou) 


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXX7U mezi paní Věrou Grygarovou jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1069 – zahrada, 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1069/2 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 12.600,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2 
(cena dohodou) 
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d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXXAF mezi manžely Jiřím a Irenou Muzikářovými jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1071 
– zahrada, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1071/2 
– ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 15.000,00 Kč, 
tj. 600,00 Kč/m2 (cena dohodou) 


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXX8P mezi paní Anežkou Černohorskou jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1073 
– zahrada, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1073/2 
– ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 18.000,00 Kč, 
tj. 600,00 Kč/m2  (cena dohodou) 


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXX9K mezi panem Tomášem Slaninou jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1078/6 – orná půda, 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1078/19 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 35.400,00 Kč, 
tj. 600,00 Kč/m2  (cena dohodou) 


g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXX6Z mezi panem Zbyňkem Dvořákem, Miroslavem Gebauerem, Annou Gebauerovou, Terezou Luskačovou,  Ing. Rostislavem Navrátilem, Ing. Olgou Novosadovou, Lydií Pavlíkovou, MUDr. Jitkou Šmahelovou jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 167 – zahrada, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 167/2 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 
375.600,00 Kč, tj. 600,00 Kč/m2  (cena dohodou)


pro předložení zastupitelstvu města

9.
neschvaluje

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

b)
návrh na úplatný převod části pozemku parc.č. 79 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Město, dle přiloženého snímku katastrální mapy 
od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

c)
návrh na nabytí pozemku parc.č. 1095 – ostatní plocha, k.ú. Komárov 
u Opavy od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

d)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2 na cenu 200,00 Kč/m2 za prodej části pozemku parc.č. 2343/4 - zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodech : 1 – 9: 6-0-0 


10.
neschvaluje


záměr prodeje pozemku parc.č. 958/3 – orná půda, k.ú. Kylešovice


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-0
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11.
bere na vědomí




návrhy úplatných převodů pozemků parc.č. st. 2233, parc.č. 2931, parc.č. 2932, parc.č. 2933, parc.č. 2934, parc.č. 2935, parc.č. 2936, parc.č.  2937, parc.č. 2938, parc.č. 2939 a parc.č. 2940, parc.č. 3140, parc.č. 3141, parc.č. 3142, parc.č. 3143, parc.č. 3144, parc.č. 3145, parc.č. 3146, parc.č. 3147, parc.č. 3148, parc.č. 3149, parc.č. 3150, parc.č. 3151 a parc.č. 3152, k.ú. Kateřinky u Opavy, části pozemku parc.č. 1153/96, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1153/96 a parc.č. 2759/44, parc.č. 2759/43, parc.č. 2759/45 k.ú. Kylešovice a části pozemku parc.č. 569/2, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 569/2, k.ú. Opava - Město z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy


pro předložení zastupitelstvu města

12.
neschvaluje

a)
úplatný  převod pozemků parc.č. st. 2233, parc.č. 2931, parc.č. 2932, parc.č. 2933, parc.č. 2934, parc.č. 2935, parc.č. 2936, parc.č.  2937, parc.č. 2938, parc.č. 2939 a parc.č. 2940, vše k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

b)
úplatný  převod části pozemku parc.č. 1153/96, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1153/96, k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

c)
úplatný  převod části pozemku parc.č. 569/2, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 569/2, k.ú. Opava - Město z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

d)
úplatný  převod pozemků parc.č. 2759/44, parc.č. 2759/43, parc.č. 2759/45, vše k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových

e)
úplatný  převod pozemků parc.č. 3140, parc.č. 3141, parc.č. 3142, parc.č. 3143, parc.č. 3144, parc.č. 3145, parc.č. 3146, parc.č. 3147, parc.č. 3148, parc.č. 3149, parc.č. 3150, parc.č. 3151 a parc.č. 3152 vše k.ú. Kateřinky 
u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


pro předložení zastupitelstvu města

13.
schvaluje

a)
návrh na bezúplatný převod pozemků parc.č. st. 2233, parc.č. 2931, parc.č. 2932, parc.č. 2933, parc.č. 2934, parc.č. 2935, parc.č. 2936, parc.č.  2937, parc.č. 2938, parc.č. 2939 a parc.č. 2940, vše k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:


	Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává 
na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí.
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	V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat 
ve veřejném zájmu            v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2, bude je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, 
nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.




	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.




	Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.



	Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. III., odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 




	Nabyvatel je povinen vždy do 31. 1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz. Čl. II., odst. 2) za rok předcházející,
 t.j. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu            a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal, apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v Čl. III., odst. 1.



Nabyvatel jako povinný současně s touto smlouvou zřizuje v souladu s § 1761 občanského zákoníku ve prospěch převodce jako oprávněného 
na převáděných nemovitých věcech dle Čl. I. smlouvy, a to k pozemkům parcela st. 2233, parcely pozemkové 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939 a 2940 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, věcné právo spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 15 let ode dne jejich nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí.
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b)
návrh na bezúplatný  převod pozemků parc.č. 2759/43, parc.č. 2759/45, vše k.ú. Kylešovice z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu 
ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:



1. Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává na dobu 10 let 
od právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.


2.V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2, bude 
je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, 
nebo je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.



3. Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení       smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.



4. Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.



5. Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. III., odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 



6.Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz Čl. II., odst. 2) za rok předcházející, 
tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu 
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude 
k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v Čl. III., odst. 1.


Nabyvatel jako povinný současně s touto smlouvou zřizuje v souladu s § 1761, občanského zákoníku ve prospěch převodce jako oprávněného 
na převáděných nemovitých věcech dle článku I. smlouvy k pozemkům parcela 2759/43 a 2759/45 ostatní plochy v k.ú. Kylešovice věcné právo spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 10 let ode dne jejího nabytí 
do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí. 
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c)
návrh na bezúplatný  převod pozemků parc.č. 3140, parc.č. 3141, parc.č. 3142, parc.č. 3143, parc.č. 3144, parc.č. 3145, parc.č. 3146, parc.č. 3147, parc.č. 3148, parc.č. 3149, parc.č. 3150, parc.č. 3151 a parc.č. 3152, 
vše k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Statutárního města Opavy s těmito závazky:



	Nabyvatel se zavazuje o nemovité věci uvedené v  článku I. této smlouvy řádně pečovat a užívat je pouze k účelům uvedeným v Čl. II., odst. 2 této smlouvy. V případě převodu nemovitých věcí z důvodu veřejného zájmu nelze nemovité věci využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nelze je pronajímat. Toto omezení se sjednává 
na dobu 15 let od právních účinků vkladu vlastnického práva 
do katastru nemovitostí.




	V případě, že nabyvatel nebude předmětné nemovité věci využívat 
ve veřejném zájmu v souladu s ustanovením Čl. II., odst. 2, bude 
je využívat ke komerčním či jiným výdělečným účelům, nebo 
je pronajímat, zaplatí převodci smluvní pokutu ve výši 10% ceny, kterou nemovité věci měly ke dni právních účinků vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí dle tehdy platného cenového předpisu. Smluvní pokutu lze uložit i opakovaně, a to za každé porušení smluvní povinnosti. V případě opakovaně uložené smluvní pokuty musí převodce nabyvateli vždy písemně oznámit, že bylo zjištěno porušení smluvní povinnosti a termín, do kdy má být toto porušení smluvní povinnosti odstraněno. V případě, že nebude v tomto termínu porušení smluvní povinnosti nabyvatelem odstraněno, bude smluvní pokuta uložena opakovaně.




	Úhradu provede nabyvatel ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k zaplacení smluvní pokuty převodcem písemně vyzván.



	Bude-li zjištění smluvní pokuty dle odst. 2 spojeno s náklady 
na vypracování znaleckého posudku, případně s jinými účelně vynaloženými náklady, zavazuje se nabyvatel uhradit i tyto náklady, 
a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude k jejich zaplacení převodcem písemně vyzván.




	Převodce je oprávněn kdykoliv během lhůty, stanovené v Čl. III., odst. 1 kontrolovat, zda jsou všechny omezující podmínky ze strany nabyvatele dodržovány, a nabyvatel je povinen k tomu převodci poskytnout odpovídající součinnost. 




	Nabyvatel je povinen vždy do 31.1. následujícího roku předat převodci písemnou zprávu o plnění podmínek souvisejících s převodem z důvodu veřejného zájmu (viz Čl. II., odst. 2) za rok předcházející, 
tj. zprávu o zachování a rozvoji aktivit, které jsou ve veřejném zájmu 
a k jehož zachování se nabyvatel v této smlouvě zavázal apod. 
Za porušení tohoto závazku uhradí nabyvatel převodci smluvní pokutu ve výši 2 000,00 Kč, a to ve lhůtě 15 dnů poté, kdy bude 
k jejímu zaplacení převodcem písemně vyzván. Tento závazek nabyvatele trvá po celou dobu stanovenou v Čl. III., odst. 1.


3002/84 RM 14
bod 2/84

Nabyvatel jako povinný současně s touto smlouvou zřizuje v souladu 
s § 1761, občanského zákoníku ve prospěch převodce jako oprávněného 
na převáděných nemovitých věcech dle článku I. smlouvy k pozemkům pozemková parcela 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151 a 3152 ostatní plochy v k.ú. Kateřinky u Opavy věcné právo spočívající v závazku nabyvatele nezcizit a nezatížit zástavním právem převáděné nemovité věci, a to po dobu 15 let ode dne jejího nabytí do svého vlastnictví. Tato povinnost nabyvatele se zřizuje jako věcné právo s účinky zapsání do katastru nemovitostí


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodech 11 – 13: 6-0-0 



3003/84 RM 14
bod 3/84
Výsledky konkurzního řízení na místo ředitele Základní školy Opava –Kylešovice


Rada města



bere na vědomí



usnesení konkursní komise, že pro výkon funkce ředitele příspěvkové organizace Základní škola Opava–Kylešovice nebyl vhodný žádný uchazeč



Hlasování: 8-0-0


3004/84 RM 14
bod 4/84
Poskytnutí dotace MSK na činnost Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace převodem na účet SMO

Rada města



souhlasí




s přijetím účelové neinvestiční dotace Moravskoslezského kraje ve výši 73.000,00 Kč  a jejím vypořádáním prostřednictvím rozpočtu statutárního města Opavy pro školskou příspěvkovou organizaci Středisko volného času, Opava, příspěvková organizace


Hlasování: 8-0-0












3005/84 RM 14
bod 5/84
Zařízení školního stravování Opava – rekonstrukce odloučených pracovišť

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Zařízení školního stravování Opava 


a)
rekonstrukci střechy na pracovišti Školní jídelna Otická 24  z investičního fondu PO


b)
rekonstrukci přízemí a sociálního zázemí v I.NP na odloučeném pracovišti Školní jídelna U Hřiště  z investičního fondu PO


Hlasování: 8-0-0



3006/84 RM 14
bod 6/84
Platové postupy do vyššího platového stupně

Rada města



stanoví



plat níže uvedeným ředitelům školských příspěvkových organizací z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy:


a)
pí Mgr. Ivaně Lexové, ředitelce Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 – příspěvková organizace


b)
Mgr. Romanu Podzemnému, řediteli Základní školy Opava, Vrchní 19 – příspěvková organizace 


Hlasování: 8-0-0



3007/84 RM 14
bod 7/84
Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2014

Rada města



schvaluje


a)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 -  příspěvková organizace na rok 2014

b)
změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková organizace na rok 2014

c)
změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace na rok 2014


Hlasování: 8-0-0


3008/84 RM 14
bod 8/84
Dodatky ke zřizovacím listinám školských příspěvkových organizací

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 7 (MMOPP00BL0QW) ke Zřizovací listině Základní školy 
Opava-Kylešovice se sídlem U Hřiště 4, 747 06 Opava-Kylešovice

b)
dodatek č. 6 (MMOPP00BL0RR) ke Zřizovací listině Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace se sídlem Otická 2678/23, 
746 01 Opava


c)
dodatek č. 4 (MMOPP00BL0SM) ke Zřizovací listině Mateřské školy Opava, Neumannova – příspěvková organizace se sídlem Neumannova 5/110, 747 07 Opava



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0



3009/84 RM 14
bod 9/84
Souhlas zřizovatele s přijetím nadačního příspěvku MŠ Heydukova - doplnění

Rada města



souhlasí



s využitím pozemku Mateřské školy Opava, Hejdukova - příspěvková organizace pro účely vybudování dětského hřiště po dobu nejméně 10 let


Hlasování: 8-0-0



3010/84 RM 14
bod 10/84
Sloučení MŠ Opava, Neumannova a MŠ Opava, Olomoucká

Rada města



schvaluje



sloučení příspěvkových organizací Mateřská škola Opava, Neumannova – příspěvková organizace a Mateřská škola  Opava,  Olomoucká – příspěvková organizace s určením Mateřské školy Opava, Neumannova – příspěvková organizace jako tzv. přejímající příspěvkovou organizaci, která převezme v plném rozsahu majetek, práva a závazky zanikající příspěvkové organizace Mateřská škola Opava, Olomoucká – příspěvková organizace s účinností  od  01.01.2015 pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 8-0-0


3011/84 RM 14
bod 11/84
Majetek ve správě TSO s.r.o. – záměr pronájmu

Rada města



schvaluje


a)
záměr snížit nájemné a prodloužit dobu nájmu (v souladu s ust.§ 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb.,  o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, umístěných v 1. NP – místnost č. 1075 – hlavní uzávěr plynu 
o výměře 0,99 m2,  
v budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, umístěných v 1. NP – místnost č. 1041 – WC muži o výměře 14,00 m2, 
v budově č.p. 413, objekt občanské vybavenosti, postavené na pozemku parc. č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město, umístěných v 1. PP - místnost č. 31 – pivní sklad o výměře 40,62 m2, místnost č. 32 – sklad o výměře 4,81 m2, místnost č. 33 – chodba o výměře 12,00 m2, místnost č. 34 – sklad o výměře 9,18 m2, místnost č. 35 – chodbička 
o výměře 2,39 m2, místnost č. 36 – sklad o výměře 6,93 m2, místnost č. 37 – sklad o výměře 10,99 m2, místnost č. 38 – sklad o výměře 3,77 m2, místnost č. 39 – chodbička o výměře 2,94 m2, místnost č. 40 – výtah 
o výměře 1,09 m2, místnost č. 41 - chodba o výměře 15,63 m2, v 1. NP – místnost č. 1042 – vestibul o výměře 15,43 m2, místnost č. 1043 – chodba 
o výměře 9,80 m2, místnost č. 1044 – WC ženy o výměře 4,45 m2, místnost č. 1045 – WC muži o výměře 3,06 m2, místnost č. 1047 – pivnice 
o výměře 64,12 m2, místnost č. 1048 – restaurace o výměře 27,43 m2, místnost č. 1048b – restaurace o výměře 79,80 m2, místnost č. 1049 – chodba o výměře 17,99 m2, místnost č. 1050 – chodba o výměře 17,55 m2, místnost č. 1051 – sklad o výměře 1,56 m2, místnost č. 1052 – sklad 
o výměře 4,11 m2, místnost č. 1053 – chodba o výměře 9,23 m2, 
místnost č. 1054 – kuchyň o výměře 13,96 m2, místnost č. 1055 – kuchyň 
o výměře 19,93 m2, místnost č. 1056 – kuchyň o výměře 5,40 m2, místnost č. 1058 – sklad o výměře 2,66 m2, místnost č. 1059 – výtah o výměře 1,08 m2, místnost č. 1060 – sklad o výměře 5,98 m2, místnost č. 1061 – mrazící box o výměře 3,45 m2, místnost č. 1062 – sklad o výměře 3,73 m2, v 2 NP – místnost č. 2031 – sklad o výměře 3,14 m2, místnost č. 2032 – kuchyň 
o výměře 16,94 m2, místnost č. 2033 – sklad o výměře 4,97 m2, 
místnost č. 2034 – výtah o výměře 1,09 m2, místnost č. 2035 – sklad 
o výměře 2,22 m2, místnost č. 2036 – chodba o výměře 5,76 m2, 
místnost č. 2043 – šatna personálu o výměře 14,38 m2, místnost č. 2044 – šatna personálu o výměře 8,55 m2.  (celková výměra 493,11m2) zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, kterýžto nájem byl založen Smlouvou o nájmu nebytových prostor a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení  uzavřenou dne 08.10.2012 mezi Statutárním městem Opavou, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o., jako pronajímatelem a Miroslavem Kupkou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku s místem podnikání Rolnická 1545/34, 747 05 Opava, IČ 63712946, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 273.600,- Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 148.800,- Kč bez DPH za jeden kalendářní rok a ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.06.2014 na novou platnost smlouvy do dne 30.06.2015 (restaurace v budově Zimního stadionu v Opavě)

3011/84 RM 14
bod 11/84
b)
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s usta. § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostor sloužících k podnikání, které se nacházejí v budově bez čp/če, stavba občanského vybavení, na pozemku parc. č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město a pozemku parc. č. 5/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město o výměře 846 m2 mimo 2. NP budovy, nebytových prostor umístěných v budově č.p. 413, stavba občanského vybavení, na pozemku parc. č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město umístěných v 1. NP – místnost č. 1046 – sprchy o výměře 6,92 m2, místnost č. 1057 – šatna muži o výměře 55,66 m2, umístěné v 2. NP – místnost č. 2029 – sál HC o výměře 180,37 m2, místnost č. 2030 – kancelář HC o výměře 
33,92 m2, místnost č. 2037 – šatna o výměře 2,60 m2, místnost č. 2038 – sklad o výměře 2,51 m2, místnost č. 2040 – WC o výměře 3,93 m2 a pozemku parc. č. 5/2, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město o výměře 366 m2,  nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če, jiná stavba, na pozemku parc. č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město a pozemku parc. č. 5/3, zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Opava – Město o výměře 27 m2 , nebytových prostor umístěných v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město, mimo místnost č. 1104 – kuchyňka o výměře 3,72m2, místnost č. 1105 - bar o výměře 25,67 m2, místnost č. 1098 – obchod o výměře 30,72 m2, místnost č. 1099 – sklad obchodu o výměře 8,55 m2, místnost č. 1097 - brusírna o výměře 8,11 m2, místnost č. 1030 – bufet o výměře 5,84 m2, místnost č. 1031 – sklad o výměře 6,19 m2, místnost 1136 – bufet (sklad) o výměře 6,55 m2, kterýžto nájem byl založen Smlouvou o nájmu nebytových prostor a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení uzavřenou dne 07.11.2008 a jejího Dodatku č. 1 uzavřeného dne 30.12.2009 a jejího Dodatku č. 2 uzavřeného dne 28.12.2011 a jejího Dodatku č. 3 uzavřeného dne 13.06.2012 mezi Statutárním městem Opavou, zastoupeným na základě plné moci ze dne 03.11.2008 společností Technické služby Opava s.r.o., jako pronajímatelem a společností HC SLEZAN OPAVA a.s. se sídlem Holasická 1154/2, 747 05 Opava, Kateřinky, IČ 25845802, jakožto nájemcem, a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.06.2014 na novou platnost smlouvy do dne 30.06.2015 (jedná se o nebytové prostory umístěné v budově Zimního stadionu v Opavě)


c)
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s usta. § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostoru sloužícího k podnikání, který se nachází v budově bez čp/če objekt občanské vybavenosti na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město místnost č. 1097 – brusírna o výměře 8,11 m2, kterýžto nájem byl založen Smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 14.09.2012 mezi Statutárním městem Opavou, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o., jako pronajímatelem a panem Lubomírem Haasem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava, IČ 67717179, jakožto nájemcem, a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.06.2014 na novou platnost smlouvy do dne 30.06.2015 (jedná se o brusírnu umístěnou v budově Zimního stadionu v Opavě)









3011/84 RM 14
bod 11/84
d)
záměr prodloužit dobu nájmu (v souladu s usta. § 39 odst. 1 zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostoru sloužícího k podnikání, v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, 
na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město místnost č. 1030 – bufet o výměře 5,84 m2, místnost č. 1031 – sklad 
o výměře 6,19 m2 - stánek pro prodej občerstvení celkem o výměře 
12,03 m2  a prostor sloužících k podnikání umístěných v budově bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, na pozemku parc. č. 6/1, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Opava – Město místnost č. 1136 – prodejní stánek – sklad občerstvení o výměře 6,55 m2 , kterýžto nájem byl založen Smlouvou 
o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 17.09.2012 mezi Statutárním městem Opavou, zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o., jako pronajímatelem a panem Bohumilem Hermanem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Květná 1726/48, 792 01 Bruntál, IČ 45177660, jakožto nájemcem, a to ze stávající platnosti smlouvy do dne 30.06.2014 na novou platnost smlouvy do dne 30.06.2015 (jedná se o stánek pro prodej občerstvení a prodejní stánek – sklad občerstvení umístěné v budově Zimního stadionu 
v Opavě)


Hlasování: 7-0-1 



3012/84 RM 14
bod 12/84
Režijní náklady na stravování žáků Základní školy Nový svět, Opava

Rada města



odročuje



projednání materiálu „Režijní náklady na stravování žáků Základní školy Nový svět, Opava“


Hlasování : 8-0-0



3013/84 RM 14
bod 13/84
Příprava investiční akce – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


smlouvu č. 17/2014/PRI (MMOPP009TBYP) o převodu a způsobu výkonu práv a povinností mezi společností Jezdeckým klubem Opava - Kateřinky, Rolnická 120, 747 05 Opava, IČ: 68941749 a Statutárním městem Opava, a to  části stavebního objektu SO 05 – zpevněné plochy a parkoviště včetně úpravy sjezdu z MK v rámci akce „Rekreační oblast Stříbrné jezero“



Hlasování: 8-0-0






3014/84 RM 14
bod 14/84
Příprava investiční akce „Demolice objektu MZ“

Rada města


1.
schvaluje

a)
investiční akci „Demolice objektu MZ“ jako prioritu města k realizaci v roce 2015, pro předložení zastupitelstvu města


b)
zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Demolice objektu MZ“ v roce 2014, pro předložení zastupitelstvu města


2.
ukládá



Danielu Žídkovi, náměstku primátora, zajistit výši předpokládané hodnoty výše uvedené veřejné zakázky
Z: nám. Žídek
T: RMO 07. 07. 2014



Hlasování: 7-0-1


3015/84 RM 14
bod 15/84
Investiční akce – veřejné zakázky malého rozsahu

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o dílo č. 22/2014/PRI (MMOPP009TBTE) mezi Statutárním městem Opava a společností ROSIS s.r.o., Vrchní 43, 747 05 Opava 5, 
IČ: 46576576, DIČ: CZ46576576 na realizaci zakázky malého rozsahu 
„ZŠ Vrchní – rekonstrukce hřiště“ za cenu nejvýše přípustnou 
1.125.874,00 Kč bez DPH (1.362.307,54 Kč vč. DPH), pro předložení zastupitelstvu města


b)
smlouvu o dílo č. 21/2014/PRI (MMOPP009TBU9) mezi Statutárním městem Opava a společností GRIGAR s.r.o., U Náhonu 2832/6, 
746 01 Opava, IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638 na realizaci zakázky malého rozsahu „Knihovna Petra Bezruče - sklad“ za cenu nejvýše přípustnou 978.869,00 Kč bez DPH (1.184.431,49 Kč vč. DPH)


c)
Rozpočtové opatření č. 2014/88



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
ZŠ Vrchní – rekonstrukce hřiště




(3113,6121,00000000,0220,0007621000000) 
      + 62.307,54 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -  62.307,54 Kč







cb)
Knihovna Petra Bezruče - sklad




(3322,6121,00000000,0220,0007695000000) 
      + 574.432,00 Kč





3015/84 RM 14
bod 15/84

v příjmech – kancelář primátora




PO Knihovna Petra Bezruče Opava 




nařízený odvod z investičního fondu




(3314,2122,00000000,0121,0009273000035)   
+ 574.432,00 Kč




d)
změnu závazných ukazatelů – odvod z investičního fondu příspěvkové organizace Knihovna Petra Bezruče Opava zřízené Statutárním městem Opava na rok 2014 ve výši 574.432,00 Kč


Hlasování: 8-0-1



3016/84 RM 14
bod 16/84
Smlouva o společném postupu při realizaci projektu „Modernizace výuky 
a podmínek pro výuku v základních uměleckých školách

Rada města



schvaluje



smlouvu, PID MMOPP00APNZ7, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 117, 702 Ostrava, 
IČ 70890692 zastoupeným Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Základní uměleckou školou, Opava, Solná 8, příspěvková organizace 
se sídlem Solná 8/417, 746 01 Opava, IČ 47813512 zastoupenou 
Mgr. Ivanou Sýkorovou, ředitelkou


Hlasování: 8-0-0



3017/84 RM 14
bod 17/84
Nákup energií pro rok 2015

Rada města



schvaluje



smlouvu o zprostředkování burzovních komoditních obchodů MMOPP00EINX4 mezi FIN-servis,a.s. se sídlem Dr. Vrbenského 2040,272 01 Kladno, IČ 264 39573, zastoupenou ing. Lenkou Doubnerovou, členkou představenstva a.s. a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města


Hlasování: 8-0-0






3018/84 RM 14
bod 18/84
Uplatnění předkupního práva

Rada města


 
neschvaluje


uplatnění předkupního práva Statutárního města Opavy dle ust. § 3056 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, u následujících nabízených nemovitostí:

a)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. St.1666 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, která je ve společném jmění manželů Jarmily a Lubomíra Měcha, oba bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  85 000,00 Kč

b)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. St. 1095 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, která je ve vlastnictví Vlasty Dubové, bytem Hradec nad Moravicí, za nabízenou kupní cenu  
75 000,00 Kč

c)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. St. 1062 v katastrálním území Kateřinky u Opavy, která je ve vlastnictví Sylvy Cihlářové, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  61 000,00 Kč

d)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2627/138 v katastrálním území Opava - Předměstí, která je ve vlastnictví Vítězslava Martiníka, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  
95 000,00 Kč


e)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 553/7 v katastrálním území Opava - Předměstí, která je ve vlastnictví Olgy Staňkové, bytem Chlebičov, za nabízenou kupní cenu  100 000,00 Kč


f)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2373/464 v katastrálním území Opava - Předměstí, která je ve vlastnictví Hany Rabinské, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  120 000,00 Kč


g)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/55 v katastrálním území Opava - Předměstí, která je ve vlastnictví Zdeňky Wagnerové, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  65 000,00 Kč


h)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2540/13  v katastrálním území Opava - Předměstí, která je ve vlastnictví  Zdeňka Holuba, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  90 000,00 Kč


i)
½ nebytové jednotky   č. 864/8, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 872 v katastrálním území Opava - Předměstí, která je ve vlastnictví Milany Kulagové, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  55 000,00 Kč



Hlasování: 8-0-0








3019/84 RM 14
bod 19/84
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.14 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadatelce p. Boženě Balážové trvale bytem Opava


b)
přidělení volné ubytovací jednotky č.17 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadatelce p. Kristýně Laciové trvale bytem Opava


c)
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.5 velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 4 v Opavě Slezské nemocnici v Opavě, příspěvkové organizaci 
se sídlem v Opavě, Olomoucká 86,  na dobu určitou 1 roku tj. do 30.6.2015


d)
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.15 velikosti 1+1 v domě na adrese Krnovská 30  v Opavě Armádě spásy v České republice, občanskému sdružení se sídlem Petržílkova 23  v Praze, na dobu určitou 1 roku tj. do 30.6.2015


e)
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.14 a bytu č.15 velikosti 1+1 v domě na adrese Jateční 7 v Opavě spol. FOKUS-Opava o.s., se sídlem Opavská 33, Svobodné Heřmanice na dobu určitou 1 roku tj. do 30.6.2015


f)
výměnu ub. jednotek mezi p.Drahomírou Hejtmánkovou nájemcem  ubytovací jednotky   č.12 velikosti 2+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě - Komárově a p.Zuzanou Maculíkovou nájemcem ub.jednotky č.15 velikosti 1+1 v ubytovacím zařízení na adrese Podvihovská 5A v Opavě – Komárově



Hlasování: 8-0-0


g)
přidělení volného bytu č.19 velikosti 0+1 v domě pro osoby se zdravotním postižením na adrese Jateční 8A v Opavě žadateli p.Adolfu Vlašánkovi trvale bytem Opava


h)
přidělení volného bytu č.8 velikosti 0+1 v domě pro osoby se zdravotním postižením na adrese Jateční 8A v Opavě žadatelce p.Šárce Balnerové trvale bytem Opava


Hlasování: 8-0-0


3020/84 RM 14
bod 20/84
Výpovědi z nájmu bytů

Rada města



schvaluje


a)
výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu v souladu ust. § 2291 odst. 1 
a odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (pro porušování povinnosti vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem) :
p.Věře Siudové  - nájemci bytu č. 6  velikosti 3+1 v domě na adrese Masarykova třída 25 v Opavě
3020/84 RM 14
bod 20/84
b)
výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu v souladu ust. § 2291 odst. 1 
a odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (pro porušování povinnosti vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem) :
p.Růženě Balové  - nájemci bytu č.9  velikosti 2+1 v domě na adrese Mezi Trhy 5 v Opavě


c)
výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu v souladu ust. § 2291 odst. 1
a odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (pro porušování povinnosti vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem) :
p.Janě Bubíkové  - nájemci bytu č.3  velikosti 3+1 v domě na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě


d)
výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu v souladu ust. § 2291 odst. 1 
a odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (pro porušování povinnosti vyplývající z nájmu bytu zvlášť závažným způsobem) :
p.Jaroslavu Bubíkovi  - nájemci bytu č.3  velikosti 3+1 v domě na adrese Mezi Trhy 8 v Opavě

e)
podání žaloby na vyklizení bytů v případě, že nájemci uvedení v bodu a),b),c),d) tohoto usnesení dobrovolně nevyklidí a nepředají předmětný byt po uplynutí výpovědní lhůty



Hlasování: 7-0-0



3021/84 RM 14
bod 21/84
Návrh programu 24. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 23. 6. 2014

Rada města



schvaluje



upravený návrh  programu 24. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 23. 06. 2014


Hlasování: 7-0-0



3022/84 RM 14
bod 22/84
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
s názvem „Kylešovice – Liptovská – komunitní centrum“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



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



3022/84 RM 14
bod 22/84
2. 
jmenuje

a)
v souladu s § 71, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy komise pro otevírání obálek ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková  
2.  Ing. Radka Šabatková
3.  Mgr. Marcela Flanderková 


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


c)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, členy hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace 
dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Jana Onderková
2.  Ing. Renata Cvancigerová
3.  Mgr. Judita Kachlová
4.  Mgr. Dalibor Halátek
5.  Ing. Radim Křupala


d)
v souladu s § 74, odst. 4 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Radka Šabatková
2.  Ing. Martin Chalupski 
3.  Ing. Martina Heisigová
4.  pan Petr Bar￡nekPetr Baránek
5.  paní Jitka Měchová



Hlasování: 7-0-0




3023/84 RM 14
bod 23/84
Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„ZŠ Kylešovice – U Hřiště - sportoviště“ – 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. KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213
2. Stavby Krajča s.r.o., Pozlovice 315, 763 26 Pozlovice, IČ: 28337867
3. Ing. Jiří Viktorín, Nová 1073, 763 02 Zlín, IČ: 10565558
4. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice
    IČ: 48035599


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 KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál,               IČ: 62360213, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

3023/84 RM 14
bod 23/84
c)
smlouvu, MMOPP009TBV4, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností KARETA s.r.o., Krnovská 1877/51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213, zastoupenou Ing. Zdenkem Němcem, jednatelem, za cenu nejvýše přípustnou 2.688.413,00 Kč bez DPH, 
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 7-0-0



3024/84 RM 14
bod 24/84
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky  s názvem „Hláska – kotelna“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:
1.   HAJMA, s.r.o., Na Dolním poli 1728/13, 746 01 Opava, IČ: 44738676
2.   Stanislav Tomiczek, Bezručova 751, 739 91 Jablunkov, IČ: 69620326
3.   Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756
4. Radomír Vlk – AVA, Opavská 133, 747 21 Opava – Kravaře,
      IČ: 15485579


b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče HAJMA, s.r.o., Na Dolním poli 1728/13, 746 01 Opava, IČ: 44738676, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


c)
smlouvu, MMOPP009TBWZ, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností HAJMA, s.r.o., Na Dolním poli 1728/13, 746 01 Opava, IČ: 44738676, zastoupenou Ing. Jiřím Majnušem a Ing. Jiřím Havlíčkem, jednateli společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 1.454.632,48 Kč bez DPH


d)
Rozpočtové opatření č. 2014/89


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Hláska - kotelna




(3322,6121,00000000,0220,0007631000000)
+ 1.760.105,30 Kč




     



Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-  1.760.105,30 Kč


Hlasování: 7-0-0










3025/84 RM 14
bod 25/84
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky  s názvem „Slezanka – kotelna“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:
1. HAJMA, s.r.o., Na Dolním poli 1728/13, 746 01 Opava, IČ: 44738676
2. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756
3. Radomír Vlk – AVA, Opavská 133, 747 21 Opava – Kravaře,
    IČ: 15485579


b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče HAJMA, s.r.o., Na Dolním poli 1728/13, 746 01 Opava, IČ: 44738676, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


c)
smlouvu, MMOPP009TBXU, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností HAJMA, s.r.o., Na Dolním poli 1728/13, 746 01 Opava, IČ: 44738676, zastoupenou Ing. Jiřím Majnušem a Ing. Jiřím Havlíčkem, jednateli společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 975.569,20 Kč bez DPH


d)
Rozpočtové opatření č. 2014/90


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Slezanka - kotelna




(3613,6121,00000000,0220,0007632000000)
+ 1.180.438,73 Kč




     



Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
-  1.180.438,73 Kč


Hlasování:  8-0-0



3026/84 RM 14
bod 26/84
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Dodávka záložního zdroje el.energie pro budovy Magistrátu města Opavy“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


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


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

3026/84 RM 14
bod 26/84
2.
jmenuje

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


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


Hlasování: 8-0-0




3027/84 RM 14
bod 27/84
Prezentace výsledků exekučního oddělení a jejich srovnání za období let 2010 – 5/2014

Rada města



bere na vědomí



prezentaci výsledků exekučního oddělení a jejich srovnání za období let 
2010 – 5/2014 


Hlasování: 8-0-0



3028/84 RM 14
bod 28/84
Dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města

Rada města



schvaluje


a)
Dodatek č. 2 k dohodě o zabezpečení realizace Integrovaného plánu rozvoje města, (PID MMOPP00D7CJN), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ministerstvem 
pro místní rozvoj ČR jako Řídícím orgánem Integrovaného operačního programu se sídlem Staroměstské náměstí 6, 110 15 Praha 1, zastoupeným Mgr. et Mgr. Věrou Jourovou, ministryní pro místní rozvoj 
pro předložení zastupitelstvu města


b)
Projektový záměr Opava – Kateřinky „Zlepšení dopravní infrastruktury“ v rámci aktivity 5.2a) Revitalizace veřejných prostranství, kterým bude dočerpána zbývající finanční alokace Integrovaného plánu Statutárního města Opava pro sídliště Kateřinky pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0



3029/84 RM 14
bod 29/84
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje

a)
umístění vedení splaškové kanalizace, vodovodu  a plynovodu v pozemcích parc.č. 3172, 2662, 2657/3 v k.ú. Opava – Předměstí 
pro stavbu „ Centrum inovací Opava“ za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH za každou síť     

b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00DZRLC) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a 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, 74601 Opava, IČ 24729035, jednající Jiřím Brodíkem, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 686 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Opava, Jantarová, parc.č. 562/13, Hanel, přípojka kNN, číslo stavby IP-12-8014608“ 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, (MMOPP00DZRSD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností PrecisTech CZ s.r.o., se sídlem Novosvětská 246/20, 74773 Opava, Vávrovice, IČ 27802141, jednající Jiřím Orlíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemků parc.č. 191 a 192 v k.ú. Vlaštovičky pro stavbu: "Přípojka vody k.ú. Vlaštovičky, parc.č. 196“ 
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, (MMOPP00DZRT8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Okresním stavebním bytovým družstvem, se sídlem Vrchní 939/27, 74705 Opava, Kateřinky, IČ 00227528, zastoupeným Miroslavem Bahenským, předsedou představenstva a Ing. Antonínem Kreuzem, členem představenstva 
pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 1155/1 v k.ú. Podvihov pro stavbu: "Vodovodní přípojka k bytovému domu č. 90/29 k.ú. Podvihov“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
3029/84 RM 14
bod 29/84
e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DZRRI) 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 MSEM, a.s. se sídlem Collo-louky 126, 738 02 Frýdek Místek, IČ 64610080, jednající Petrem Obdržálkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích  parc.č. 747/1, 841/3, 841/24, 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy 
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, parc.č. 749/1, Baran, přípojka NN, č. stavby IP-12-8013828“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 9.450,00 Kč + DPH

 f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DZRPS) 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 podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích  parc.č. 1400/2, 1400/8, 1400/13 v k.ú. Skřipov pro zrealizovanou stavbu: "Hrabství, lp.č. 316, M.L.Opava, rozš. kNN, č. stavby IV-12-8008590“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5.550,00 Kč + DPH


g)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXW1V) 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 Ing. Jiřím Zemkem 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 3035/76 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Rolnická, Urbánek, rozš. kNN, č. stavby IV-12-8007664“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 22.400,00 Kč + DPH

h)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXW8W) 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 ReSpol s.r.o. 
se sídlem Hlavnice 50, 747 52, IČ 46580646, zastoupenou Andreou Praskovou, DiS pro umístění podzemního vedení nízkého napětí 
v pozemku  parc.č. 2903 v k.ú. Opava – Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Ovocná, Dundáčková, rozš. kNN, č. stavby IV-12-8008239“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


i)
smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná), č. SUZB/2003/2014 (MMOPP00DZRKH) mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín 4, IČ: 27232425, zastoupenou 
Ing. Miroslavem Broskevičem, vedoucím oddělení Správa energetického majetku Morava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem týkající se umístění technologie kabelového vedení veřejného osvětlení na podpěrné body vNN (ev.č. 898, 894, 891) 
na ul. Partyzánská, část obce Kateřinky 
3029/84 RM 14
bod 29/84
j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DZS5D) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou společností SITEL, spol. s.r.o. se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320, zastoupenou Pavlem Recmanem  pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku  parc.č. 2529/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "16010-025195 Opava, Englišova, b. dům, UR“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.600,00 Kč + DPH


k)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TDS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou společností SITEL, spol. s.r.o. se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320, zastoupenou Pavlem Recmanem  pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích  parc.č. 2344/6, 2373/7 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "11010-045140 LTE2M_T_OPHAS_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

l)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TCX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou společností SITEL, spol. s.r.o. se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320, zastoupenou Pavlem Recmanem  pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích  parc.č. 245/1, 245/3, 2955 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "11010-045137 LTE2M_T_OPMAR_OK“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 65.400,00 Kč + DPH

m)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4TGD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou společností Slezskomoravské komunikace Opava,  spol. s.r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Ludmilou Královou pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku  parc.č. 566/6 v k.ú. Opava - Město 
pro zrealizovanou stavbu: "11010-045128 BH2_T_OPZAM_OK“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.500,00 Kč + DPH
3029/84 RM 14
bod 29/84
n)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00DZRZE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou společností Slezskomoravské komunikace Opava,  spol. s.r.o. se sídlem Příčná 2828/10, 746 01 Opava, IČ 43964435, zastoupenou Leonhardem Řehulkou, jednatelem 
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků  parc.č. 1807, 1809, 1153/109, 1153/111 v k.ú. Kylešovice 
pro stavbu: "11010-049893 RVDSL4M_T_E04_OP_OPAL27-OK“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy 


o)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene - služebnosti, (MMOPP00DXW71) mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, 
IČ 70994234, zastoupenou Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem pro umístění sdělovacího kabelu do pozemků  parc.č. 752/82, 752/83, 2725, 3035 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Kamerový systém v žst. Opava východ“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy

p)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí  smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00DXW4G) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Správou železniční dopravní cesty, státní organizací se sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234, zastoupenou Dr. Ing. Václavem Johnem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ pro umístění podzemní přeložky veřejného osvětlení do pozemků  parc.č. 2379, 2380, 2976, 2960, 2981, 2984, 3015 v k.ú. Opava – Předměstí, podzemního vedení přípojky nízkého napětí do pozemku parc.č. 3072/22 v k.ú. Jaktař, umístění sdělovacích a zabezpečovacích kabelů do pozemku parc.č. 673 v k.ú. Vávrovice, předláždění chodníku na pozemcích parc.č. 2981, 2984, 3015 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu : „Revitalizace trati Opava východ – Olomouc hl.n.“ a „Železniční přejezdy na trati Olomouc – Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


q)
Dodatek č. 1 (MMOPP00DZRQN) ke smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřené dne 
11. 10. 2012 (MMOPP00DC7LE2) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Ing. Davidem Korpasem, Ph.D. pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace, přípojky vody a plynovodní přípojky do pozemků  parc.č. 332, 331/1 v k.ú. Malé Hoštice a umístění sjezdu na pozemcích parc.č. 332, 331/1 v k.ú. Malé Hoštice za účelem zajištění příjezdu k pozemku parc.č. 258/2 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu : „Novostavba rodinného domu 
na parc.č. 258/2 v k.ú. Malé Hoštice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

3029/84 RM 14
bod 29/84
r) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXW5B) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností 
POHL cz, a.s. se sídlem Nádražní 25, 252 63 Roztoky, IČ 25606468, zastoupenou Ing. Petrem Pohlem, předsedou představenstva, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2789 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Nástavba a stavební úpravy administrativní budovy POHL cz, a.s. Opava – vodovodní přípojka“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

s) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DZRM7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Veronikou Hrbáčovou bytem Hradec nad Moravicí, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1843/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Rekonstrukce rodinného domu na parc.č. 269 v k.ú. Kylešovice č.p. 284“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy

t)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXVYH) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Romanem Kolkem a Šárkou Kolkovou oba bytem Opava, Suché Lazce, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 897/1, 897/2, 898/1 v k.ú. Suché Lazce pro stavbu: "Novostavba rodinného domu 
na pozemku parc.č. 158/2 v k.ú. Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

u)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXW3L) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností Telefónica Czech Republic, a.s., se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou společností SITEL, spol. s.r.o. se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320, zastoupenou Pavlem Recmanem  pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích  parc.č. 112/26, 983/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu: 
"11010-043917 0313/12 TEVA Opava 20 Mb_OK“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.250,00 Kč + DPH

v)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXVU1) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Ing. Kamilem Krybusem a Ing. Danielou Krybusovou oba bytem Opava, Kateřinky pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace a podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 893/7 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 893/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.500,00 Kč + DPH
3029/84 RM 14
bod 29/84
w)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DZRN2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Janem Těžkým a Veronikou Těžkou oba bytem Opava, pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky do pozemku parc.č. 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy 
za účelem zajištění přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 744 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "Novostavba rodinného domu na parc.č. 774 v k.ú. Komárov u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

x)
smlouvu o souhlasu s umístěním a realizací stavby číslo OPD-070-14-11-Va, (MMOPP00DXS48) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic České republiky se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390 zastoupeným Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava  a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  pro umístění stavby „Okružní křižovatka Opava - Krnovská a Vančurova“  pozemcích parc.č. 2984, 2162/2, 2952/2, 2952/3, 3333/1, 3333/2, 3333/3, 3333/5, v k.ú. Opava – Předměstí a parc.č. 1344, 1345, 3084/2, 3084/3 v k.ú. Jaktař

y)
návrh upravené smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00E4TEN_upr) 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 zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH, pro předložení zastupitelstvu města  
  

z)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DEW1Q) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava  a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 45193665 jednající 
prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem pro umístění podzemního vedení vodovodu do pozemku parc.č. 2702/218 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, ul. Mendlova – rekonstrukce vodovodu“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy + DPH

aa)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DVIEI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava  a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava - Mariánské Hory, IČ 45193665 jednající prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem 
pro umístění podzemního vedení kanalizace do pozemku parc.č. 2336/5 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, ul. Hillova – rekonstrukce kanalizace“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy + DPH
3029/84 RM 14
bod 29/84
2. 
revokuje


usnesení č. 2935/82 RM 14 k) ze dne 5. 5. 2014 (Rada města schvaluje 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)



Hlasování: 8-0-0



3030/84 RM 14
bod 30/84
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemku parc.č. 2184/5 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Dukelská, Lidl, smyčka kVN, č. stavby IV-12-8009595“ 


b)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: „Opava, Tylova, Pavelek, rozšíření kNN, číslo stavby IV-12-8009024“


c)
umístění podzemního vedení vysokého napětí do pozemků parc.č. 2133/6, 2133/8, 2133/1, 2123/4, 2123/5, 3070, 2084/21 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Jaselská, VN 66, obnova vVN“


Hlasování: 7-0-0




3031/84 RM 14
bod 31/84
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

Rada města



schvaluje


a)
finanční dotaci organizaci Vila Vančurova o.p.s. se sídlem Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČ: 2250152, zastoupenou PhDr. Michalem Panáčkem, ředitelem, ve výši 300.000,00 Kč


3031/84 RM 14
bod 31/84
b)
dodatek č. 1 MMOPP007K6W5 ke smlouvě MMOPP007K6H8 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací Vila Vančurova o.p.s., se sídlem Vančurova 1217/5, 746 01 Opava, IČ: 2250152, zastoupenou 
PhDr. Michalem Panáčkem, ředitelem



  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




Vila Vančurova o.p.s. - domov pro seniory




(4350,5221,00000000,0040,0000179000000)
+ 300.000,00 Kč 








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 300.000,00 Kč

  d) 
finanční dotaci organizaci KAFIRA o.p.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 265588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, ve výši 80.000,00 Kč


  e)
dodatek č. 1 MMOPP007K6JY ke smlouvě MMOPP007K65W mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a občanským sdružením KAFIRA o.s., se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČ 265588773, zastoupenou Janem Horákem, ředitelem


  f)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




KAFIRA o.p.s. – sociální rehabilitace




(4344,5221,00000000,0040, 0000160000000)
+ 80.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 80.000,00 Kč

  g)
finanční dotaci organizaci ANIMA VIVA o.s., se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ 26591014, zastoupenou Bc.Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem, ve výši 160.000,00 Kč


  h)
dodatek č. 1 MMOPP007K6UF ke smlouvě MMOPP007K5VH mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací ANIMA VIVA o.s., se sídlem Liptovská 1045/21, 747 06 Opava, IČ 26591014, zastoupenou Bc.Hanou Brňákovou, statutárním zástupcem


  i)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




ANIMA VIVA o.s. – sociální rehabilitace




(4344,5222,00000000,0040, 0000158000000)
+ 160.000,00 Kč







3031/84 RM 14
bod 31/84


Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 160.000,00 Kč

pro předložení zastupitelstvu města

Hlasování: 6-0-0


3032/84 RM 14
bod 32/84
Podklady pro systémové finanční plánování pro zajištění optimální sítě sociálních služeb na území statutárního města Opavy dle potřeb občanů na 
vědomí členům ZMO

Rada města


1.
bere na vědomí



podklady pro systémové finanční plánování pro zajištění optimální sítě sociálních služeb na území statutárního města Opavy dle potřeb občanů na vědomí členům ZMO pro předložení zastupitelstvu města


2.
ukládá 



sociálnímu odboru MMO doplnit na červnové zasedání ZMO do tabulky  data, která souvisejí s financováním sociálních služeb podle zdrojů s důrazem na rozlišení financování sociálních služeb v rámci Individuálního projektu MSK a doplnit důvodovou zprávu o oporu v cílech a opatřeních stávajícího platného KP.  Ve stanovisku odboru popsat rámcový postup další práce a nakládání se zpracovanými tabulkami Přehled služeb.


Hlasování: 8-0-1 



3033/84 RM 14
bod 33/84
Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014

Rada města



schvaluje



aktualizaci systému dotací na poskytování sociálních a souvisejících služeb z rozpočtu statutárního města Opavy na rok 2014, včetně přílohy Zásady pro poskytování účelových dotací pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0


3034/84 RM 14
bod 34/84
Pravidla pro monitoring poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb

Rada města



schvaluje



interní pravidla pro monitoring poskytovatelů sociálních a souvisejících služeb – žadatelů o dotaci z rozpočtu statutárního města Opavy


Hlasování: 9-0-0

3035/84 RM 14
bod 35/84
Základní škola Šrámkova 4 – rekonstrukce sociálního zařízení (pavilon A)

Rada města



schvaluje



v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Opava, Šrámkova 4 rekonstrukci sociálního zařízení z investičního fondu PO


Hlasování: 9-0-0



3036/84 RM 14
bod 36/84
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH (50.000,00 Kč)

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6ZT5), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem


b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 50.000,00 Kč na zabezpečení činnosti JSDH Statutárního města Opavy v kategorii JPO II.

  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/91



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery z MSK 




JSDH Opava-Kylešovice




(0000,4122,00000211,0020,0002450000000)
+ 50.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




ostatní osobní výdaje – JSDH Opava-Kylešovice




(5512,5021,00000211,0192,0002450000000)
+ 37.300,00 Kč



sociální pojištění – JSDH Opava-Kylešovice




(5512,5031,00000211,0192,0002450000000)
+ 9.300,00 Kč








zdravotní pojištění – JSDH Opava-Kylešovice




(5512,5032,00000211,0192,0002450000000)
+ 3.400,00 Kč


Hlasování: 8-0-0







3037/84 RM 14
bod 37/84
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH (120.000,00 Kč)

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6ZSA), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 
28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Miroslavem Novákem, hejtmanem kraje a Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeno prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem


b)
přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 120.000,00 Kč na zabezpečení činnosti JSDH Statutárního města Opavy v kategorii JPO II.

  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/92



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté dotace z MSK -




zabezpečení akceschopnosti JSDH




(0000,4122,00014004,0020,0002450000000)
 + 120.000,00 Kč












ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. PaM




ostatní osobní výdaje - JSDH




(5512,5021,00014004,0192,0002450000000)
+ 89.552,00 Kč








sociální pojištění - JSDH




(5512,5031,00014004,0192,0002450000000)
+ 22.388,00 Kč








zdravotní pojištění - JSDH




(5512,5032,00014004,0192,0002450000000)
+ 8.060,00 Kč


Hlasování: 8-0-0



















3038/84 RM 14
bod 38/84
Záměr směny nemovitostí TEMPO

Rada města



schvaluje



záměr směny nemovitostí ve vlastnictví Statutárního města Opavy, jak následuje:  	podíl  ve  výši  7674/10000  na  pozemku  parc.č.  256/3,   	podíl 
ve výši 7674/10000 na pozemku parc.č. 256/4, 	pozemek parc.č. 260/9, podíl ve výši 31139/100000 na pozemku parc.č. 260/4 a podíl ve výši 31139/100000 na pozemku parc.č. 265/4, to vše ležící v části obce Opava-Město, zapsané na listu vlastnictví číslo 168, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, 
pro katastrální území Opava-Město za nemovitosti ve vlastnictví obchodního družstva TEMPO, se sídlem Horní náměstí 104/1, 
PSČ 746 38, Opava, IČ 00032417, jak následuje: pozemek parc. č. st. 113, jehož součástí je budova č. p. 79, objekt občanské vybavenosti, pozemek parc.č. st. 110/1, jehož součástí je  budova č.p. 80, objekt občanské vybavenosti a pozemek parc. č. 61/1, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Zlatníky, zapsané na listu vlastnictví číslo 209, vedeném 
u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro katastrální území Zlatníky u Opavy a pozemek parc. č. st.129 ležící v části obce Podvihov, zapsaný na listu vlastnictví číslo 382, vedeném u Katastrálního úřadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Opava, pro katastrální území Podvihov



Hlasování: 9-0-0


3039/84 RM 14
bod 39/84
Smlouva o dílo -  výroba a montáž vybavení kanceláře

Rada města



schvaluje



smlouvu o dílo MMOPP09KMZO mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ATOL Group,   a.s., se   sídlem   Vejvanovského   453/3, 767 01   Kroměříž, 
IČ: 25596934, zastoupenou Annou Barotovou, statutární ředitelkou 



Hlasování: 9-0-0













3040/84 RM 14
bod 40/84
Zpráva o průběhu likvidace společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“

Rada města 


1.
schvaluje 


upravený Dodatek č. 2 ke Smlouvě o výkonu funkce likvidátora uzavřené mezi společností Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“, se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ: 747 45, IČ: 26793041, a Ing. Radimem Kepákem, nar. 24. 6. 1959, bytem Ostrava – Poruba, Karola Šmidkeho 1799/6, PSČ: 708 00, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2014 


2.
ukládá


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ dle výše uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil jednateli společnosti Pila Hrabstv￭Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“


Hlasování: 9-0-0


3041/84 RM 14
bod 41/84
Destinační management: smlouvy o partnerství

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00EKETP, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sdružením obcí Hlučínska se sídlem Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín, IČ 71179216, zastoupeným Mgr. Herbertem Paverou, předsedou sdružení


b)
smlouvu, MMOPP00EKEVF, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                      prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a Místní akční skupinou se sídlem Opavská 228, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 27023818, zastoupenou Ing. Jiřím Kristem, předsedou

c)
smlouvu, MMOPP00EKESU, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města  a Euroregionem Silesia – CZ se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 68941773, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., předsedou

d)
smlouvu, MMOPP00EKEWA, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a obcí Otice se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, IČ 00300543, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou
3041/84 RM 14
bod 41/84
e)
smlouvu, MMOPP00EKEUK, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a městem Kravaře se sídlem Náměstí 43, 747 21 Kravaře, IČ 00300292, zastoupeným Ing. Andreasem Hahnem, starostou

f)
smlouvu, MMOPP00EKERZ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a městem Budišov nad Budišovkou se sídlem Halaškovo náměstí 2, 747 87 Budišov nad Budišovkou, IČ 00299898, zastoupeným Ing. Rostislavem Kynclem, starostou

g)
smlouvu, MMOPP00EKEX5, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a obcí Slavkov se sídlem Ludvíka Svobody 30, 747 57 Slavkov, 
IČ 00300667, zastoupenou Vladimírem Chovancem, starostou

h)
smlouvu, MMOPP00EKEYO, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným                        prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města                                a městem Vítkov se sídlem náměstí Jana Zajíce 7, 749 01 Vítkov,               IČ 00300870, zastoupeným Ing. Pavlem Smolkou, starostou


Hlasování: 9-0-0


3042/84 RM 14
bod 42/84
Záměry pronájmu, prodeje  

Rada města



schvaluje


a)
záměr snížit nájemné (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 PP a 1 NP budovy č.p. 110 a 111, objekty k bydlení, které jsou součástí pozemku parc.č. 364 a 362, zastavěná plocha a nádvoří, 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 19.12.2012 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Pavlem Orlíkem se sídlem Mezi Trhy 120/9,             746 01 Opava, IČ 10626522, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 414.230,- Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 331.380,- Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (prostor na adrese Mezi Trhy 5 a 7, Opava)


b)
záměr snížit nájemné (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. 145, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 303, 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 20.12.2010 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Lékárnou   U Divadla s.r.o se sídlem Horní náměstí 145/35, 746 01 Opava,                   IČ 25902423, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 
763.996,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 611.196,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (prostor na adrese Horní náměstí 35, Opava)
3042/84 RM 14
bod 42/84
c)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 351, objekt k bydlení, která je součástí pozemku     parc.č. 509, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce  Město, zapsané na  LV č. 168, katastrální území Opava – Město (prostor na adrese Hrnčířská 15, Opava)


d)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 148, objekt k bydlení, která je součástí pozemku     parc.č. 164/6, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce  Město, zapsané na     LV č. 168, katastrální území Opava – Město (prostor na adrese Horní náměstí 30, Opava)


e)
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy č.p. 650, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 658, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce  Předměstí, zapsané na LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (prostor na adrese Hradecká 16, Opava)


f)
záměr výpůjčky části prostoru dle přiloženého zákresu v 1 NP  budovy      č.p. 1045, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku      parc.č. 1153/98, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Kylešovice, zapsané na LV č. 1388, katastrální území Kylešovice (prostor na adrese Liptovská 21, Opava)


g)
záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 942/10000 na budovách   č.p. 62 a 63, bytové domy, které jsou součástí pozemku parc. č. 67/1, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Předměstí, zapsané na       LV č. 12845, katastrální území Opava – Předměstí (kryt CO v budově na adrese náměstí Svaté Hedviky 23 a 24, Opava)



Hlasování: 6-0-2



3043/84 RM 14
bod 43/84
Nabídka PROFOTO STUDIO v.d.


Rada města



neschvaluje


přijetí nabídky PROFOTO STUDIO - výrobní družstvo se sídlem Horní náměstí 104/1, 746 01 Opava, IČ 19015518 na prodej spoluvlastnického podílu  ve výši 2107/10000 budovy č.p. 104, stavba občanského vybavení, na pozemku parc.č. 256/3 a 256/4, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na  LV č. 117, katastrální území Opava – Město, za cenu 14.500.000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města (budova na adrese Horní náměstí 1, Opava)



Hlasování:8-0-0







3044/84 RM 14
bod 44/84
Smlouvy o nájmu, výpůjčce 


Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu o výpůjčce MMOPP00DG5SP mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Církevní základní školou svaté Ludmily v Hradci nad Moravicí se sídlem Zámecká 57, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ 00849821, zastoupenou Ing. Tomášem Hoňkem, ředitelem (předmět výpůjčky 
na adrese Slavkovská 2,4,  Opava - Jaktař)


b)
smlouvu o výpůjčce budovy MMOPP00DG5IW mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Armádou spásy v ČR se sídlem Petržílková 2565/23,                              158 00 Praha 13 - Stodůlky, IČ 40613411, zastoupenou majorem Michaelem Raymondem Stannettem, statutárním zástupcem (předmět výpůjčky na adrese Přemyslovců 16/32, Opava - Jaktař)


2.
schvaluje


a)
smlouvu o pronájmu budovy MMOPP00DG5N7 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Generálním ředitelstvím cel se sídlem Budějovická 1387/7,                      740 00 Praha - Michle , IČ 71214011, zastoupeným Ing. Pavlem Přečkem na základě pověření gen.ředitele (budova v areálu Dukelských kasáren, Opava)


b)
smlouvu o pronájmu budovy MMOPP00DG5MC mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a společností VYHLÍDKA KRNOV s.r.o. se sídlem Výletní 674/7,               794 01 Krnov – Pod Cvilínem, IČ 26839849, zastoupenou Sawasem Michailidisem, jednatelem (budova na adrese Horní náměstí 62, 66,  Opava)


c)
revokaci usnesení RMO č. 2788/78 RM 14, bod 2 a), RMO schvaluje „smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání MMOPP00DG57F mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a společností HRUŠKA spol. s r.o. se sídlem 
Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava - Martinov, IČ 19014325, zastoupenou Ing. Janou Škrabalovou, jednatelkou (nebytový prostor na adrese Horní náměstí 4, Opava - Slezanka)“


d)
upravenou smlouvu o nájmu prostoru sloužícího  podnikání MMOPP00DG57F mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,  746 26  Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem,   CSc.,  primátorem města a společností HRUŠKA spol. s r.o. se sídlem  Na Hrázi 3228/2, 723 05 Ostrava - Martinov, 
IČ 19014325, zastoupenou   Ing. Janou Škrabalovou, jednatelkou (prostor na adrese Horní náměstí 4, Opava - Slezanka)



3044/84 RM 14
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e)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG5O2 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a společností Eurooptik s. r.o. se sídlem Žižkovo náměstí 120/2, 796 01 Prostějov, IČ 25992473, zastoupenou Ľudovítem Čechem, jednatelem (prostor na adrese Hrnčířská 3,5, Opava)


f)
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG5QS mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a společností REALIKA – realitní kancelář, s.r.o.             se sídlem Dolní náměstí 140/25, 746 01 Opava, IČ 26880288, zastoupenou Ivanou Sýkorovou, jednatelkou (prostor na adrese Dolní náměstí 25, Opava)


g)
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG5RN mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,  IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a Petrem Klemensem se sídlem Na Tylovách 527,       747 41 Hradec na Moravicí, IČ 12693626 (prostor na adrese Hrnčířská     15, 15a, Opava)


h)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG5SI mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a společností BETINA spol. s r.o. se sídlem Bělehradská 858/23, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 18054269, zastoupenou Milanem Quisem, jednatelem (prostor na adrese Dolní náměstí 25, Opava)


i)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG5PX mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,  IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a Františkem Havrlantem se sídlem Dostojevského 2508/42, 746 01 Opava, IČ 15487016 (prostor na adrese Mezi Trhy 4, Opava)


j)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG5TD mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a Zdeňkem Pěčonkou se sídlem Hlavní třída 839/66, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ 42070741 (prostor na adrese Horní náměstí 63, Opava)


k)
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG5U8 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a společností HOROr SPORT, s.r.o. se sídlem Sokolská třída 1615/50, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 25903942, zastoupenou Ivanem Fojtýnem, jednatelem (prostor na adrese Dolní náměstí 25, Opava)










3044/84 RM 14
bod 44/84
3.
schvaluje



výpověď smlouvy o nájmu restaurace Domu umění včetně Moravské kaple (PID smlouvy MMOPP00DG4YV) MMOPP00DG5V3 mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,                   IČ  00300535, zastoupeným  prof. PhDr.  Zdeňkem   Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Ambiance cuisine s.r.o. se sídlem Solná 34/15, 746 01 Opava, IČ 01614100, zastoupenou Dušanem Hájkem, jednatelem (na adrese Pekařská 12, Opava – Dům umění)



Hlasování: 8-0-0



3045/84 RM 14
bod 45/84
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/93



v příjmech – odbor přípravy a realizace investic




smluvní pokuta za prodlení s předáním PD dle smlouvy na zhotovení PD MMOPP009TDZ6 – Demolice objektu MZ – Slezská projektová společnost, spol. s r. o.




(3639,2212,00000000,0220,0007633000000)
+ 5.701,50 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 5.701,50 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/94



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000344,0020,0000000000034)
+ 781.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Slezské divadlo




účelový příspěvek na realizaci programu Podpora profesionálních divadel




(3311,5336,00000344,0121,0001002000034)
+ 781.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/95



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000673,0020,0002497000000)
+ 3.783,00 Kč








3045/84 RM 14
bod 45/84

ve výdajích – kancelář primátora




projekt „Pořízení fotografií turistických atraktivit do fotobanky Městského informačního centra“




nákup ostatních služeb




(2143,5169,00000673,0120,0002497000000)
+ 3.783,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/96



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad




(0000,4123,38588005,0020,0002480000000)
+ 764.037,21 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 764.037,21 Kč



jedná se o příjem dotace na projekt „Zpracování marketingové strategie cestovního ruchu turistické oblasti Opavské Slezsko“ realizovaný v minulých letech







e)
Rozpočtové opatření č. 2014/97



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu




(0000,4111,00098348,0020,0000000000000)
+ 1.444.480,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




Volby do Evropského parlamentu




platy zaměstnanců v pracovním poměru 




(6117,5011,00098348,0192,0000000000000)
+ 120 000,00 Kč








ostatní platy




(6117,5019,00098348,0192,0000000000000)
+ 20 000,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(6117,5021,00098348,0192,0000000000000)
+ 736 880,00 Kč








sociální pojištění




(6117,5031,00098348,0192,0000000000000)
+ 30 000,00 Kč








zdravotní pojištění




(6117,5032,00098348,0192,0000000000000)
+ 10 800,00 Kč








ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem




(6117,5039,00098348,0192,0000000000000)
+ 6 800,00 Kč





3045/84 RM 14
bod 45/84

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 520.000,00 Kč



dle usn. 2816/79 a) RM 14 ze 17.03.2014 a usn. 2903/81 i) RM 14 ze 14.04.2014 – vratka přechodného krytí finančních prostředků na volby







f)
Rozpočtové opatření č. 2014/98



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,33514013,0020,0002557000000)
+ 717.721,77 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




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




ostatní osobní výdaje




(6171,5021,33514013,0192,0002557000000)
+ 72.619,15 Kč








sociální pojištění




(6171,5031,33514013,0192,0002557000000)
+ 10.625,00 Kč








zdravotní pojištění




(6171,5032,33514013,0192,0002557000000)
+ 3.825,00 Kč








knihy, učební pomůcky, tisk




(6171,5136,33514013,0192,0002557000000)
+ 11.725,75 Kč








drobný hmotný dlouhodobý majetek




(6171,5137,33514013,0192,0002557000000)
+ 6.449,80 Kč








nákup materiálu




(6171,5139,33514013,0192,0002557000000)
+ 1.281,80 Kč








nákup ostatních služeb




(6171,5169,33514013,0192,0002557000000)
+ 604.195,27 Kč








pohoštění




(6171,5175,33514013,0192,0002557000000)
+ 7.000,00 Kč
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g)
Rozpočtové opatření č. 2014/99



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 8.306,00 Kč








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




prodej bytů II. etapa – vratky přeplatků z minulých let




(6409,5909,00000000,0051,0009243000000)
+ 316,00 Kč








prodej domů II. etapa – vratky přeplatků minulých let




(6409,5909,00000000,0051,0009244000000)
+ 130,00 Kč







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




pronájmy pozemků po MěPBH – vratky přeplatků z minulých let




(6409,5909,00000000,0052,0009048000000)
+ 6.358,00 Kč








pronájmy pozemků – garážiště – vratky přeplatků z minulých let




(6409,5909,00000000,0052,0009049000000)
+ 1.502,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2014/100



ve výdajích – odbor majetku města – samostatné pracoviště majetku




kanalizace - chemické rozbory




(2321,5169,00000000,0050,0000000000000)
	 10.000,00 Kč









neplánované platby – sečení trávy v uzavřených zahradách




(3745,5169,00000000,0050,0001029000000)
+ 10.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2014/101



ve výdajích – odbor školství




BESIP – nákup služeb




(2223,5169,00000000,0030,0001078000000)
	 60.000,00 Kč








ve výdajích – městská část Malé Hoštice 




Dětské dopravní hřiště – „Oranžové hřiště“ Malé Hoštice – ostatní osobní výdaje




(3421,5021,00000000,0810,0007680000000)
+ 60.000,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2014/102



v příjmech – odbor Kancelář primátora




příjmy z minulých let




(2143,2324,00000000,0120,0002480000000)
+ 9.311,40 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




DPH




(6399,5362,00000000,0020,0001112000000)
+ 9.311,40 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2014/103



ve výdajích – odbor školství




vratka neinvestič. příspěvku na LV




ZŠ B.Němcové




(3113,5331,00000000,0030,0001000000018)
- 12.000,00 Kč








ZŠ Englišova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000019)
- 4.000,00 Kč








ZŠ Mařádkova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000020)
- 6.000,00 Kč



ZŠ Otická




(3113,5331,00000000,0030,0001000000022)
- 28.000,00 Kč








ZŠ I.H.Ochranova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000023)
- 14.000,00 Kč








ZŠ T.G.M., Riegrova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000030)
- 46.000,00 Kč








ZŠ Vrchní




(3113,5331,00000000,0030,0001000000025)
- 4.000,00 Kč








ZŠ Kylešovice




(3113,5331,00000000,0030,0001000000031)
- 40.000,00 Kč








ZŠ a MŠ Šrámkova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000032)
- 30.000,00 Kč








ZŠ E.Beneše




(3113,5331,00000000,0030,0001000000024)
- 28.000,00 Kč








MŠ Heydukova




(3111,5331,00000000,0030,0001002000001)
+ 28.858,50 Kč








MŠ Zborovská




(3111,5331,00000000,0030,0001002000006)
+ 28.108,30 Kč








MŠ Krnovská




(3111,5331,00000000,0030,0001002000015)
+ 42.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 113.033,20 Kč
3045/84 RM 14
bod 45/84
l)
Rozpočtové opatření č. 2014/104



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)
- 704.567,66 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Investice




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 704.567,66 Kč



(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
- 704.567,66 Kč



(6409,6121,00000023,0220,0009966000000)
+ 704.567,66 Kč








Městské sady – městský náhon a sedimentační nádrž




(2339,6121,00000023,0220,0007715000000)
	 695.298,09 Kč




(3745,5171,00000023,0220,0007715000000)
	 9.269,57 Kč




(2339,6121,00000120,0220,0007715000000)
+ 695.298,09 Kč



(3745,5171,00000120,0220,0007715000000)
+ 9.269,57 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2014/105



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00014018,0020,0002434000000)
+ 60.000,00 Kč







ve výdajích – městská policie




Program prevence kriminality – Forenzní značení jízdních kol




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(4349,5137,00014018,0110,0002434000000)
+ 30.100,00 Kč



(4349,5137,00000000,0110,0002434000000)
+ 5.600,00 Kč








nákup materiálu




(4349,5139,00014018,0110,0002434000000)
+ 29.900,00 Kč



(4349,5139,00000000,0110,0002434000000)
+ 2.400,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 8.000,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2014/106



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek - škodní událost




ZŠ I.H.Ochranova




(3113,5331,00000000,0030,0001000000023)
+ 21.155,00 Kč






3045/84 RM 14
bod 45/84

v příjmech – odbor majetku města




samostatné pracoviště




příjmy z pojistného plnění




(6171,2322,00000000,0050,0009282000000)
+ 21.155,00 Kč


Hlasování: 9-0-0



3046/84 RM 14
bod 46/84
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotaci Tělocvičné jednotě Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, na úhradu výroby dřevěného pódia pro exhibice – Atletický cirkus, ve výši 40.000,00 Kč


Hlasování: 6-0-3

b)
finanční dotaci Eurotopii Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, na projekt prezentace romské kultury, rozvoj komunikace 
a vzájemného soužití romské minority s majoritou, ve výši 20.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-2

c)
finanční dotaci Mikroregionu Hvozdnice se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, IČ 71194410, na víkendový provoz železniční tratí č.314 Opava – Jakartovice v roce 2014, ve výši 50.000,00 Kč


Hlasování.: 9-0-0

2.
neschvaluje

a)
finanční dotaci SK Gymnastickému klubu – Špičková – Opava se sídlem Mírová 2296/29b,  746 01 Opava, IČ 68941455, na dofinancování sportovní činnosti dětí a mládeže gymnastického klubu Špičková Opava, ve výši 125.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-2




b)
finanční dotaci Ondřeji Vrbickému bytem Otice, na náklady související s vydáním knihy Otické paměti, ve výši 50.000,00 Kč



Hlasování: 9-0-0

c)
finanční dotaci Adéle Senecké bytem Opava, na akce šíření básní v autorském čtení, ve výši 12.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0 

3.
nepřijala usnesení 

a)
k finanční dotaci Martinu Dietrichovi bytem Stěbořice, na náklady související s pořádáním akce Kulturní hudební festival, ve výši 20.000,00 Kč


Hlasování: nebylo přijato usnesení
3046/84 RM 14
bod 46/84
b)
k finanční dotaci Charitě Opava se sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava-Jaktař, IČ 43964591, na náklady související s provozem klubu v mateřském centru Neškola, ve výši 91.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: nebylo přijato usnesení

c)
k finanční dotaci DŽIVIPENU  o.p.s. se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava, IČ 26571463, na akce :
	pietní akt k 70.výročí vyvraždění Romů v koncentračním táboře v Osvětimi

workshop k 70.výročí vyvraždění Romů v koncentračním táboře v Letech u Písku, ve výši 50.000,00 Kč


Hlasování: nebylo přijato usnesení

4.
odročuje


projednání finanční dotace Hravému architektu, z.s. se sídlem Masarykovo nábřeží 250/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město, IČ 02805634, na náklady související s  prezentací Základní školy Opava v mezinárodním výtvarně-architektonickém projektu pro děti 4. a 5. tříd, ve výši 40.000,00 Kč 


Hlasování: 9-0-0



3047/84 RM 14
bod 47/84
Personální záležitosti

Rada města


1.
ruší


pracovní místo „referent pro majetkovou přípravu“ odboru přípravy
a realizace investic Magistrátu města Opavy s účinností od 15. 7. 2014 


2.
zřizuje



na poloviční úvazek dvě pracovní místa „recepční - informátor“ na odboru vnitřních věcí MMO – samostatná pracoviště s účinností od 15. 7. 2014  


2. 
stanoví


v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 319,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy s účinností od 15. 7. 2014 

3.
schvaluje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanou změnou dle bodu 1 - 2 tohoto usnesení, a to s účinností od 15. 7. 2014 


Hlasování: 8-0-1




3048/84 RM 14
bod 48/84
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – Letní absolventská párty


Rada města



uděluje



výjimku z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Střední průmyslové škole stavební, příspěvkové organizaci, Mírová 3, 746 66 Opava, na akci „Letní absolventská párty“, a to dne 20. 6. 2014 do 23.00 hodin



Hlasování: 7-0-2



3049/84 RM 14
bod 49/84
Žádost o záštitu města: Expedice New Route Gasherbrum I


Rada města



uděluje



záštitu statutárního města Opavy Tomáši Petrečkovi a Marku Holečkovi 
na horolezeckou expedici – Pokus o prvovýstup a o zdolání jihozápadní stěny osmitisícové hory Gasherbrum I



Hlasování: 9-0-0



3050/84 RM 14
bod 50/84
Mapy Kateřinky: smlouvy o propagaci

Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o propagaci (MMOPP00DZQCS), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Moravskoslezské cukrovary, a. s. se sídlem Vávrovická 273, 747 73 Opava - Vávrovice, IČ 46900764, zastoupenou Ing. Janem Hojgrem, vedoucím odštěpného závodu Opava


b)
Smlouvu o propagaci (MMOPP00DZPNG), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Tiskárna Grafico s.r.o. se sídlem U Panského mlýna, 747 06 Opava, IČ 25885839, zastoupenou Ing. Michalem Štěpánkem, jednatelem


c)
Smlouvu o propagaci (MMOPP00DZQBX), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Model Obaly, a. s. se sídlem Těšínská 2675/102, 746 01 Opava, IČ 45192944, zastoupenou Ing. Radovanem Wichou a Martinem Rafajem, jednateli společnosti
3050/84 RM 14
bod 50/84
d)
Smlouvu o propagaci (MMOPP00DZQA2), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností ISOTRA a. s. se sídlem Bílovecká 2411/1, 746 01 Opava, IČ 47679191, zastoupenou Ing. Erichem Stavařem, místopředsedou představenstva


Hlasování: 8-0-1


3051/84 RM 14
bod 51/84
Cena Petra Bezruče a ceny města  

Rada města



doporučuje


a)
udělení Ceny Petra Bezruče paní Jaroslavě Polákové za významné celoživotní zásluhy o rozvoj a uchování folklórních tradic na Opavsku


b)
přiznání finanční odměny paní Jaroslavě Polákové, bytem Opava  ve výši dle předloženého návrhu


c)
udělení Ceny Statutárního města Opavy paní Mgr. Vandě Janečkové za mimořádné výsledky v oblasti speciální pedagogiky a dlouhodobou práci ve prospěch osob s handicapem.


d)
přiznání  finanční  odměny  v upravené výši paní Mgr. Vandě Janečkové, bytem Opava 


e) 
udělení Ceny Statutárního města Opavy prof. Vladimíru Birgusovi 
za reprezentaci města vybudováním dobrého jména Institutu tvůrčí fotografie při Slezské univerzitě v Opavě a kurátorskou a výstavní činnost v oblasti fotografie   


f) 
přiznání finanční  odměny v  upravené výši  panu  prof. Vladimíru Birgusovi, bytem Praha 

g) 
udělení Ceny Statutárního města Opavy paní Nadě Hanouskové 
za pedagogickou činnost a umělecké výkony Dětského komorního orchestru a Opavského studentského orchestru při Základní umělecké škole Václava Kálika v Opavě


h) 
přiznání finanční odměny v upravené výši paní Nadě Hanouskové, bytem Opava  


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0- 2

3052/84 RM 14
bod 52/84
Prodej nepotřebného majetku MDPO, a.s.

Rada města



nepřijala usnesení


k Informaci o prodeji nepotřebného majetku dle důvodové zprávy



Hlasování: nebylo přijato usnesení

3053/84 RM 14
bod 53/84
Koncepce rozvoje MDPO, a.s. do roku 2025


Rada města



bere na vědomí



Koncepci rozvoje MDPO, a.s. do roku 2025


Hlasování: 7-0-1



3054/84 RM 14
bod 55/84
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města


1.
nepřijala usnesení 








k povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Jaroslavu Štěpanovskému, který zastupuje DN Stavby, spol s r.o. na stávající, nepovolený objekt ubytovacího zařízení a na stávající, nepovolenou přístavbu skladu 
na pozemcích parc. č. 47 a 12/2, k. ú. Jarkovice


Hlasování: nebylo přijato usnesení

 2.
schvaluje




povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Jiřímu Kurkovi na stavbu čtyř rodinných domů „U Pikule“ na pozemcích parc. č. 198/9 a 198/13, k. ú. Jarkovice napojených na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu 
na pozemcích parc. č. 198/3, 198/5, 198/9, 198/10, 198/11, 198/13 v k. ú. Jarkovice a na pozemcích parc. č. 61, 64, 65, 95/1 v k. ú. Vlaštovičky 


Hlasování: 9-0-0



3055/84 RM 14
bod 56/84
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 13. 05. 2014 
do 03. 06. 2014


Hlasování: 7-0-0


3056/84 RM 14
bod 57/84
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí



zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy včetně specifikace ukládacího usnesení č. 2914/81 RM 14 ze dne 14. 4. 2014 (doložit konkrétní tabulku s identifikovanými bytovými jednotkami a stanoveným nájmem a hranicí o kterou lze v tomto případě nájemné zvýšit)


Hlasování: 7-0-2


3057/84 RM 14
bod 58/84
Informace pro členy RMO 


Rada města



nesouhlasí



s neoficiálně avízovanou změnou názvu Slezské nemocnice v Opavě, PO  a ukládá primátorovi,  aby o tomto usnesení informoval  zřizovatele Slezské nemocnice v Opavě prostřednictvím hejtmana MSK


Hlasování: 8-0-0



3058/84 RM 14
bod 61/84
Souhrnná zpráva HZS MSK

Rada města


v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 
IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen „MDPO, a.s.“) jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:



bere na vědomí


Souhrnnou zprávu HZS MSK k požáru ze dne 20. 10. 2013 v areálu MDPO, a.s. 



Hlasování: 7-0-0






3059/84 RM 14
bod 62/84
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady regionu soudržnosti Moravskoslezsko k projektu „Rekonstrukce Komunitního centra Liptovská“

Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00APNYC), mezi Statutárním městem Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Regionální radou regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem Hrabákova 1/1861, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, IČ 75082616, zastoupenou 
Ing. Jaroslavem Palasem, předsedou Regionální rady


Hlasování: 8-0-0



3060/84 RM 14
bod 63/84
Schválení smluv

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX3JH, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fondem pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem Za sušárnou 391, 742 72 Mořkov, IČ 27019195, zastoupeným PhDr. Mgr. Vítězslavem Černochem, předsedou, na VI.setkání postižených a opuštěných dětí a mládeže z Moravskoslezského kraje, ve výši 20.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CX3L7, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava se sídlem Boženy Němcové 20, 746 01 Opava, 
IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským, předsedou a Miroslavem Mařádkem, jednatelem, na náklady související  s účastí na MS v Plovdivu, ve výši 26.000,00 Kč

  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/107



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0000299000000)
 - 46.000,00 Kč








Fond pro opuštěné a handicapované dětí




(4371,5222,00000000,0020,0000425000000)
+ 20.000,00 Kč








TJ Slezan Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000356000000)
+ 26.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0


3061/84 RM 14
bod 64/84
Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadaná v otevřeném  řízení s názvem  „Obnova, modernizace a zabezpečení infrastruktury MMO“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení nadlimitní veřejné zakázky na dodávky uveřejněním oznámení otevřeného řízení dle § 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Obnova – modernizace a zabezpečení infrastruktury MMO““ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2.
jmenuje


a)
v souladu  s § 71 odst. 1 a § 74 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, komisi pro otevírání obálek          a hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59 odst.3 zákona ve složení:
členy komise 
	Ing. Zdenku Galgonkovou

Bc. Davida Locerta 
	pana  Miroslava Prose
	pana Petra Baránka
	paní Jitku Měchovou




b)
náhradníky členů komise
	Mgr. Jaroslava Frantu

Ing. Ivo Plevu
	pana Romana Tyla

Ing. Barboru Štenclovou
MUDr. Pavla Vágnera


Hlasování: 7-0-1



3062/84 RM 14
bod 65/84
Informace o postupu stanovení počtu členů zastupitelstva města 
pro volební období  2014 - 2018

Rada města



bere na vědomí



informaci o postupu stanovení počtu členů zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0





3063/84 RM 14
bod 66/84
Kupní smlouva s Městským dopravním podnikem a.s.

Rada města



schvaluje



návrh kupní smlouvy (MMOPP00E8OYE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako prodávajícím, a  Městským dopravním podnikem Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, IČ 64610250, zastoupeným Ing. Radkem Filipczykem, předsedou představenstva, jako kupujícím, týkající se prodeje trakčního vedení na ul. Janská – Bílovecká, pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 8-0-0


3064/84 RM 14
bod 67/84
Vzdání se předkupního práva na převzetí hrobek na hřbitově ul. Otická

Rada města



doporučuje zastupitelstvu města


a)
revokovat usnesení č. 491/23 ZM 14 ze dne 28. 4. 2014 

(Zastupitelstvo města souhlasí 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)


b)
souhlasit


se vzdáním se předkupního práva na převzetí těchto hrobek: 
č. 1/I/1-3         cena 41 000,- Kč
č. 1/I/3a          cena 12 000,- Kč
č. 1/I/8            cena 22 000,- Kč
č. 1/I/9            cena  25 000,- Kč
č. 1/roh.h./3    cena 19 000,- Kč
č. 2/I/33-36     cena 35 390,- Kč
č. 2/roh.h./3    cena 20 000,- Kč
č. 4/roh.h./1    cena 31 000,- Kč
č. 4/roh.h./2    cena 27 000,- Kč
č. 4/roh.h./4    cena 38 000,- Kč
č. 5/I/7-8         cena 33 990,- Kč
č. 6/I/16          cena 30 000,- Kč
č. 6/roh.h./3     cena 36 000,- Kč
č. 7/roh.h./2     cena 24 000,- Kč
č. 8/I/3             cena 16 000,- Kč
č. 8/I/5             cena   9 780,- Kč
č. 9/I/4-5          cena 22 100,- Kč
č. 9/I/18-19      cena 31 000,- Kč
č. 10/roh.h./3   cena 43 000,- Kč
č. 11/roh.h./2   cena 35 000,- Kč
č. 11/roh.h./3   cena 16 090,- Kč
č. 15/I/30-31    cena 21 000,- Kč
č. 18/roh.h./2   cena 49 000,- Kč
č. 22B/I/35       cena 62 000,- Kč
na hřbitově ul. Otická na pozemku parc. č. 2566/1 v k.ú. Opava – Předměstí, obec Opava.



Hlasování: 9-0-0








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

