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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z  85. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 07. 07. 2014



















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 07. 07.2014 se zúčastnili

Členové RMO
9
Omluveni
p. David Hor￡kDavid Horák
Ing. Mgr. Gabriela Mathiasová
Tajemník MMO
--
Zapisovatelka
Mgr. Bc. Silvie Vltavsk￡Silvie Vltavská 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Ing. Radka Honková
p. Radomír Bittner
Ing. Aleš Bořecký
Mgr. Tomáš Kubný
Mgr. Pavel Hrbáč
Ing. Jana Onderková
Ing. Roman Otipka
Mgr. Marcela Flanderková
Ing. Zdenka Galgonkov￡Zdenka Galgonková
Ing. Jiří Lehnert
Mgr. Tomáš Kubný
Hosté: 
p. Miroslav Kořistka, starosta MČ Vávrovice































3068/85 RM 14
bod 1/85
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXXGL
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Eliškou Pepřicovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2615/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 77/500), za cenu ve výši 1.315,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXXHG
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Františkem Pavliskou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2615/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 77/500), za cenu ve výši 1.315,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DZMZD
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Boleslavem a Věrou Gardelkovými  jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 2615/3 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 278/1000), za cenu ve výši 2.374,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) + úhrada za bezesmluvní užívání 


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DZN1W
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Markétou Zemanovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2615/3 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 414/1000), za cenu ve výši 6.510,00 Kč/rok, (cena dle zásad) + úhrada 
za bezesmluvní užívání 


e)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00DXWBH mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Bohuslavem Dodkem, panem Milanem Knopem – Kostkou, paní Jiřinou Šimetkovou a panem Jaromírem Tělupilem jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 494 - zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 3.815,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) + úhrada 
za bezesmluvní užívání 


f)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DXWII mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností Natura Opava – Czech Republic jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc.č. 2637/4 – orná půda, parc.č. 2638/2 – orná půda a parc.č. 2680/2 – orná půda, 
vše k.ú. Kylešovice, za cenu ve výši 1.001,00 Kč/rok, tj. 0,15 Kč/m2/rok (cena dohodou)  
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g)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DXWFX mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Danielem Skácelíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2689 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 11.165,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) + náhrada za užívání předmětu nájmu bez právního důvodu 


h)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00DXWGS mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Danielem Skácelíkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc.č. 2688 
– zahrada, a parc.č. 2690 – ostatní plocha, oba k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 24.955,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 
+ náhrada za užívání předmětu nájmu bez právního důvodu 


i)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00DXX49 mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Mysliveckým sdružením Hošťata jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je vypůjčka pozemku parc.č. 802/130 
– orná půda, k.ú. Suché Lazce


2.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXWVP 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Jarmilou Gebauerovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/88 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok

b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXWUU 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Vojtěchem Drastichem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/27 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok

c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXWXF 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Bohdanem Krupou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/376 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok

d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXWWK 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely 
Ing. Danielem a Ing. Radkou Pindurovými jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/125 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok


3.
schvaluje

a)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DXWMY mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem jako pronajímatelem a Statutárním městem Opavou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc.č. 2028/28 – orná půda, parc.č. 2028/87 – ostatní plocha, parc.č. 2028/89 – ostatní plocha, parc.č. 2028/98 – orná půda a parc.č. 2028/131 – orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 
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b)
Rozpočtové opatření 2014/110


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


                            (3639,6130,00000000,0052,0000000000000)                -  100.731,00 Kč


ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence pozemků
                  – úhrada nájemného za pozemky
                    pronajaté za účelem realizace stavby „Rekreační oblast
                    Stříbrné jezero Opava“


                      (3429,5164,00000000,0052,0000000000000)                +  100.731,00 Kč


4.
schvaluje

a) 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2626/14 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 659/1 – ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2166/23 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 2166/14 – zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc.č. 2166/15 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí



d)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 783/1 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 

e)
záměr směny částí pozemku parc.č. 1078/7 - orná půda, části pozemku parc.č. 1078/5 - orná půda, k.ú. Komárov u Opavy, dle přiložených geometrických plánů 


5.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 783/4 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/444 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2626/174 - zastavěná plocha 
a nádvoří a podílu o velikosti 1/12 pozemku  parc.č. 2626/361 , k.ú. Opava 
- Předměstí





6. 
schvaluje


a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/403 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 91/6 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2184/51 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí
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7.
schvaluje


záměr výpůjčky pozemku parc.č. 707 – ostatní plocha a parc.č. 708 
– ostatní plocha, k.ú. Vávrovice

8.
souhlasí


s prodejem části pozemku parc.č. 2960 – ostatní plocha a parc.č. 2966 
– ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy ve vlastnictví ČR-Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových paní Haně Režnarové 


Hlasování: 6-0-0



3069/85 RM 14
bod 2/85
Dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci ze dne 26.09.2005 na přípravě cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (státní hranice)

Rada města



schvaluje



dodatek č. 4 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky Hradec nad Moravicí-Branka u Opavy-Otice-Opava (MMOPP00D6Z6C) uzavřené mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, obcí Otice, se sídlem Hlavní 1, 747 81 Otice, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem starostou obce, obcí Branka u Opavy, se sídlem Bezručovo náměstí 54, 747 71 Branka u Opavy, zastoupenou Bc. Radimem Šnekem, starostou obce a Městem Hradec nad Moravic￭Hradec nad Moravicí, se sídlem Opavská 265, 747 41 Hradec nad Moravicí, zastoupené Ing. Karlem Hanákem, starostou města


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0 


3070/85 RM 14
bod 3/85
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů, Dodatek č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů a Dodatek č. 7 ke Smlouvě o úpravě některých vztahů vyplývajících ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů


Rada města



schvaluje


a)
smlouvu (MMOPP00G9LA0) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, 
IČ 25134701, zastoupenou RNDr. Martinou Vrbovou Ph.D., ředitelkou oddělení využití odpadů
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b)
dodatek č. 1 (MMOPP00G9LBV) ke smlouvě (MMOPP00G9LA0) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností EKO-KOM, a.s. se sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4, IČ 25134701, zastoupenou RNDr. Martinou Vrbovou Ph.D., ředitelkou oddělení využití odpadů


c)
dodatek č. 7 (MMOPP00G9SOP) ke smlouvě (MMOPP0028M6C) ze dne 28.03.2002 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188, zastoupenou Alešem Žižlavským, jednatelem společnosti


Hlasování: 8-0-0



3071/85 RM 14
bod 4/85
Smlouva o poskytnutí podpory – „Městské sady – náhon“

Rada města



schvaluje



smlouvu, (PID MMOPP00D723T), mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Státním fondem životního prostředí České republiky se sídlem Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11, IČ 00020729, zastoupeným Ing. Petrem Valdmanem


Hlasování: 8-0-0



3072/85 RM 14
bod 5/85
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – investiční dotace na nákup zánovní CAS

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6Z11), 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 investiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2014 ve výši 1.000.000,00 Kč na nákup zánovní cisternové automobilové stříkačky (CAS) pro JSDH Opava-Komárov, zařazené do kategorie JPO III.


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/111



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




investiční přijatý transfer z MSK




(0000,4222,00000201,0020,0002530000000)
+ 1.000.000,00 Kč
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ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení




(nákup zánovní CAS pro MČ Komárov)




(5512,6123,00000201,0193,0002530000000)
 + 1.000.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0


3073/85 RM 14
bod 6/85
Insolvenční řízení Rehos - REstaurants, HOtels s.r.o.

Rada města



svěřuje



v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování 
ve věcech výkonu funkce zástupce věřitelů podle § 68 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, v rámci insolvenční věci dlužníka Rehos – Restaurants, HOtels s.r.o., sp. zn. KSOS 37 INS 31034/2013 Odboru právnímu a organizačnímu Magistrátu města Opavy   



Hlasování: 8-0-0


3074/85 RM 14
bod 7/85
Užití závěsného odznaku se státním znakem ČR

Rada města



schvaluje


v souladu s § 108, odst. 2) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů užití závěsného odznaku se státním znakem ČR při občanském obřadu v roce 2014  pro:
pana Petra Baránka



Hlasování: 7-0-1



3075/85 RM 14
bod 8/85
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíčko, 17. listopadu a Komárov“

Rada města



schvaluje



přijetí dotace na projekt CZ.1.02/7.1.00/13.17780 „Přírodní zahrady opavských MŠ Srdíčko, 17. listopadu a Komárov“, která je Statutárnímu městu Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc., přiznána na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace (PID MMOPP00D7213)


Hlasování: 8-0-0


3076/85 RM 14
bod 9/85
Smlouvy o nájmu 


Rada města



schvaluje


a)
nájemní smlouvu MMOPP00DG612 mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a sdružením FOKUS Opava se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice,  IČ 26990881, zastoupeným PhDr. Ivanou Strossovou, předsedkyní sdružení (prostor na adrese Hradecká 16, Opava)


b)
nájemní smlouvu MMOPP00DG607 mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a sdružením EUROTOPIA Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 25852345, zastoupeným Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou sdružení (prostor na adrese Hradecká 16, Opava)


c)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG5WY mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a Jiřím Zajíčkem se sídlem Jantarová 3347/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 70613800 (prostor na adrese Mezi Trhy 4,6,8, Opava)


d)
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor MMOPP00DG5XT mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26  Opava,    IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr.  Zdeňkem  Jiráskem, CSc.,  primátorem města a Fadilem Jonuzim se sídlem Horní náměstí 148/30, 746 01 Opava, IČ 25866851 (prostor na adrese Dolní náměstí 24, Opava)


Hlasování: 7-0-0 



3077/85 RM 14
bod 10/85
Záměry pronájmu  

Rada města



schvaluje


a)
záměr pronájmu budovy bez čp/če, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 2204/12, zastavěná plocha a nádvoří a části pozemku parc.č. 2204/1, ostatní plocha, to vše dle přiloženého zákresu, ležící v části obce Předměstí, zapsané na  LV č. 3618, katastrální území Opava – Předměstí (areál Dukelských kasáren, Opava)


b)
záměr pronájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple situované v budově č.p. 417, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 348, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce  Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (na adrese Pekařská 12, Opava)


Hlasování: 7-0-0 


3078/85 RM 14
bod 11/85
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady

Rada města



schvaluje



Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Regionální rady na projekt „Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013 - 2014“, MMOPP00D7CKI, 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 Na Jízdárně 2824/2, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ: 75082616, zastoupenou Miroslavem Novákem, předsedou Regionální rady


Hlasování: 8-0-0



3079/85 RM 14
bod 12/85
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 23/2014/PRI (MMOPP009TBSJ) pro stavební povolení a pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a Ing. Zbyňkem Novákem, Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČ: 71831622, DIČ: CZ6806160163 na zakázku malého rozsahu „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ za cenu nejvýše přípustnou 159.790,00 Kč bez DPH (není plátcem DPH)


b)
Rozpočtové opatření č. 2014/112



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ba)
Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veř. osvětlení - PD




(2212,6121,00000000,0220,0007615000000) 
      + 159.790,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      -  159.790,00 Kč


Hlasování: 8-0-0












3080/85 RM 14
bod 13/85
Režijní náklady na stravování žáků Základní školy Nový svět, Opava

Rada města



souhlasí



s navýšením provozních prostředků Základní školy Nový svět Opava 
ve výši 33.840,00 Kč v souvislosti se zajištěním školního stravování žáků 
pro období 09-12/2014


Hlasování: 8-0-0



3081/85 RM 14
bod 14/85
Návrh odměny ředitelce Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace

Rada města



schvaluje



odměnu Jaroslavě Polákové, ředitelce Střediska volného času, Opava, příspěvková organizace při dovršení životního jubilea šedesáti let věku 
dle Vnitřního platového předpisu PO


Hlasování: 8-0-1




3082/85 RM 14
bod 15/85
Změna platového výměru ředitelky Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace


Rada města



schvaluje



změnu ve výši příplatku za vedení Bc. Dáši Onderkové, ředitelce Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace s účinností 
od 01.07.2014


Hlasování: 9-0-0












3083/85 RM 14
bod 16/85
Základní škola Opava, Mařádkova  – výměna oken a oprava fasády hlavní budovy


Rada města



schvaluje




v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Opava, Mařádkova 15 využití investičního fondu pro uvedenou školskou instituci za účelem výměny oken a opravy fasády na budově Mařádkova 15 


Hlasování: 8-0-1



3084/85 RM 14
bod 17/85
Zpráva o průběhu a výsledku soudního sporu se společností Móda Nicole s.r.o.

Rada města



bere na vědomí


zprávu o průběhu a výsledku soudního sporu v právní věci žalobce Statutární město Opava proti žalované společnosti Móda Nicole s.r.o., 
se sídlem Opava, Holasická č. 1154/2, PSČ: 747 05, IČ: 25859641, 
o zaplacení 1.729.660,00 Kč s přísl., a to zejména skutečnost, 
že společnosti Móda Nicole s.r.o. byla pravomocným rozsudkem Okresního soudu v Opavě č.j. 117 C 56/2012-45 ze dne 25.09.2013, který byl potvrzen rozsudkem odvolacího Krajského soudu v Ostravě č.j. 8 Co 169/2014-85 
ze dne 20.05.2014, uložena povinnost zaplatit Statutárnímu městu Opava částku 1.729.660,00 Kč s úrokem z prodlení ve výši 7,5 % p.a. 
od 24.11.2012 do zaplacení a náhradu nákladů řízení ve výši 86.480,00 Kč 



Hlasování: 9-0-0


3085/85 RM 14
bod 18/85
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení s názvem „Demolice objektu MZ“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení zadávacího řízení uveřejněním oznámení otevřeného řízení 
dle § 27 zákona č. 137/2006 S., o veřejných zakázkách, v platném znění, na stavební práce s názvem „Demolice objektu MZ“ – v rozsahu 
dle upravené zadávací dokumentace a důvodové zprávy


2.
schvaluje

a)
předpokládanou hodnotu veřejné zakázky ve výši 19.100.000 Kč
3085/85 RM 14
bod 18/85
b)
maximální přípustnou nabídkovou cenu ve výši 19.900.000,00 Kč bez DPH 


3. 
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. Janu Onderkovou
2.  Ing. Radku Šabatkovou
3.  Mgr. Pavla Hrbáče 


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. Renatu Cvancigerovou
2. pan Rostislava Onderku
3. paní Hanu Fraňkovou


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. Janu Onderkovou
2.  pana Daniela Žídka
3.  Mgr. Dalibora Halátka
4.  Mgr. Bc. Pavla Vltavského
5.  Ing. Martina Chalupského


d)
v souladu s § 74, odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, náhradníky členů hodnotící komise, která rovněž provede posouzení kvalifikace dle § 59, odst. 3 zákona ve složení:
1.  Ing. Renatu Cvancigerovou
2.  Mgr. Radima Křupalu 
3.  pana Petra Baránka
4.  Ing. Jiřího Elbla
5.  pana Rostislava Onderku




4.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2014/113



ve financování




nerozdělený zůstatek ZBÚ




(0000,8115,00000120,0000,00000000000)
+ 14.111.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Demolice objektu MZ




(3639,5169,00000120,0220,0007633000000)
+ 14.111.000,00 Kč


Hlasování:  8-0-0








3086/85 RM 14
bod 19/85
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 03. 06. 2014 
do 25. 06. 2014


Hlasování: 9-0-0


3087/85 RM 14
bod 20/85
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 9-0-0





3088/85 RM 14
bod 22/85
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem “Dodávka záložního zdroje el. energie pro budovy Magistrátu města Opavy“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:
1. STAMP UNI s.r.o.,  Studentská 94/47, 360 07 Karlova Vary, IČ: 26380561
2. ATOLL  EUROPE spol. s r.o, Na Výsledku II 1025/8, 140 00 Praha 4,
IČ: 25076337
3. Zeppelin CZ s. r.o., Lipová 72, 251 70 Modletice, Okres Praha  - východ, IČ: 18627226


b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče - STAMP UNI s.r.o.,  Studentská 94/47, 360 07 Karlova Vary, IČ: 26380561, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


c)
smlouvu, MMOPP00DZPRW, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 
STAMP UNI s.r.o., Studentská 94/47, 360 07 Karlova Vary,
IČ: 26380561, zastoupenou Ing. Janem Durdilem, jednatelem společnosti 
za cenu nejvýše přípustnou 1.242.520,00 Kč bez DPH



Hlasování: 7-0-0


3089/85 RM 14
bod 23/85
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Varovný a vyrozumívací systém pro městskou část Opava-Vávrovice“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem 
„Varovný a vyrozumívací systém pro městskou část Opava-Vávrovice“ v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy


b)
o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky:
1. Suptel a.s., Hřbitovní 15, 312 16 Plzeň
2. PWS Plus s.r.o., Luční čtvrť 1867, 686 03 Staré Město
3. Empemont s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí
4. Telmo s.r.o., V celnici 1031/4, 110 00 Praha
5. Master IT technologies  a.s., Výstavní 1928/9, 702 00 Ostrava


2.
jmenuje

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

1. Ing. Roman Otipka
2. pan Miroslav Kořistka – starosta obce
3. pan Jiří Stehlík


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

1. Ing. Martina Věntusová
2. Jiří Kořeník – místostarosta obce
3. pan Mgr. Pavel Hrbáč


Hlasování: 9-0-0



3090/85 RM 14
bod 24/85
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Nákup licencí SW“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek: 
	Servodata, a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00  Praha 10; 
IČ: 25112775 

AutoCont CZ a.s., Hornopolní 34, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava; IČ: 47676795 
	COMPAREX CZ s.r.o., Evropská 2588/33a, 160 00 Praha 6	; 
IČ: 63077124

3090/85 RM 14
bod 24/85
b)
výběr nabídky uchazeče Servodata, a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, 
102 00  Praha 10; IČ: 25112775, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu (MMOPP00DY0WF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26  Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Servodata, a.s., Dolnoměcholupská 1418/12, 102 00  Praha 10;  
IČ: 25112775, zastoupenou Ing. Petrem Mýtinou, předsedou představenstva a Ing. Petrem Cenkem, členem představenstva


Hlasování: 9-0-0



3091/85 RM 14
bod 25/85
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Modernizace trakčního lanového výtahu Horní náměstí 47 v Opavě“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla



o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Modernizace trakčního lanového výtahu Horní náměstí 47 v Opavě“, v rozsahu dle Výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy


2. 
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek ve složení ve složení:
	Ing. Jiří Elbl
	Ing. Aleš Bořecký
	Ing. Jiří Lehnert




b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení 
a hodnocení nabídek ve složení:
	Mgr. Bc. Pavel Vltavský
	pan Radomír Bittner
	Ing. Jaroslav Sýkora




Hlasování: 9-0-0



3092/85 RM 14
bod 26/85
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města


1.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/114



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Cyklostezka Vrchní - BOZP 




(objednávka)




(2219,6121,00000000,0220,0007698000000)
+ 12.088,00 Kč
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ab)
Ochranná zeleň Opava 




(úspora)




(3745,5171,00000023,0220,0007658000000)
- 47.795,69 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 12.088,00 Kč



(6409,6121,00000023,0220,0009966000000)
+ 47.795,69 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/115



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029008,0020,0000000000000)
+ 231.426,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




úhrada nákladů na činnost odborného lesního hospodáře za I. čtvrtletí 2014




(1036,5212,00029008,0130,0000000000000)
+ 161.883,00 Kč



(1036,5213,00029008,0130,0000000000000)
+ 69.543,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/116



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS=fond soudržnosti)




(0000,4216,54515825,0020,0002563000000)
+ 769.965,95 Kč








investiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)




(0000,4213,54190877,0020,0002563000000)
+ 45.292,11 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 815.258,06 Kč



jedná se o příjem dotace na projekt „Studie proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území města Opavy“ vztahující se k výdajům roku 2013



Hlasování o bodech a)-c): 8-0-1




d)
Rozpočtové opatření č. 2014/117



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek (Projekt „Přátelství nezná hranice“)




ZŠ a MŠ Komárov




(3113,5331,00000000,0030,0001002000023)
+ 34.866,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních programech




(6409,5901,00000000,0020,0002997000000)
- 34.866,00 Kč





3092/85 RM 14
bod 26/85
e)
Rozpočtové opatření č. 2014/118



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




opravy a udržování -  místní správa




(6171,5171,00000000,0051,0000000000000)
- 60.000,00 Kč








opravy a udržování -  zastupitelé




(6112,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 60.000,00 Kč


Hlasování o bodech d)-e): 9-0-0





f)
Rozpočtové opatření č. 2014/119



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




opravy a udržování -  JSDH Kylešovice




(5512,5171,00000000,0051,0002530000000)
+ 80.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 80.000,00 Kč




g)
Rozpočtové opatření č. 2014/120



ve výdajích – odbor školství




naplňování koncepce EVVO




(3113,5331,00000000,0030,0001076000000)
- 12.000,00 Kč








soutěž ve sběru hliníku




neinvestiční transfery -  cizím přísp.org.




(3113,5339,00000000,0030,0001076000000)
+ 9.000,00 Kč








MŠ Srdíčko Opava




(3111,5331,00000000,0030,0001076000000)
+ 3.000,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2014/121



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek




ZŠ Nový svět Opava




(3113,5331,00000000,0030,0001002000040)
+ 46.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 46.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2014/122



ve výdajích – odbor školství




investiční příspěvek




ZŠ Kylešovice




(3113,6351,00000000,0030,0001002000031)
+ 250.000,00 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 250.000,00 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2014/123



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek




MŠ Zborovská




(3111,5331,00000000,0030,0001002000006)
+ 40.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 40.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2014/124



v příjmech – MČ Komárov




poplatek ze psů




(0000,1341,00000000,0800,0009042000000)
+ 36.900,00 Kč








služby spojené s nájmem




(3613,2111,00000000,0800,0009096000000)
+ 17.084,00 Kč








pronájmy nebytových prostor




(3613,2132,00000000,0800,0009047000000)
+ 51.230,00 Kč








vratky přeplatků záloh  na energie z minulých let (ČEZ, RWE)




(6171,2324,00000000,0800,0000000000000)
+ 23.486,00 Kč



(5512,2324,00000000,0800,0002530000000)
+ 16.244,00 Kč







ve výdajích – MČ Komárov




ZŠ Opava-Komárov-hřiště s umělým povrchem




(3412,6121,00000000,0800,0007627000000)
+ 144.944,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2014/125



v příjmech – odbor hlavního architekta




ostatní územní příprava a urb. studie




(3635,6119,00000000,0080,0001039000000)
+ 180.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 180.000,00 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2014/126



ve výdajích – odbor životního prostředí




Biologická ochrana města – nákup služeb




(3741,5169,00000000,0130,0002522000000)
      -   26.031,00 Kč
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Environmentální výchova vzdělávání – nákup služeb




(3792,5169,00000000,0130,0001076000000)
+ 26.031,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2014/127



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                    pracoviště majetku




neplánované platby – opravy a udržování komunikací




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
-  104.290,00 Kč








neplánované platby – opravy a udržování drobných vodních toků




(2333,5171,00000000,0050,0001029000000)
+  104.290,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2014/128



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 144.718,00 Kč








ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                   pracoviště majetku




fotbalový stadion (SFC) – oprava střechy na tribuně F




(3412,5171,00000000,0050,0000000000000)
+  144.718,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2014/129



ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 277.937,00 Kč








ve výdajích – odbor majetku města, samostatné
                   pracoviště majetku




Městská víceúčelová hala, oprava 1 ks tepelného čerpadla 




(3412,5171,00000000,0050,0001006000000)
+  250.833,00 Kč  








Městská víceúčelová hala, revize všech tepelných čerpadel




(3412,5169,00000000,0050,0001006000000)
+  27.104,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2014/130



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let




(6402,2222,00098008,0020,0000000000000)
+ 138.168,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 138.168,00 Kč


Hlasování o bodech f)-q): 8-0-1 


3092/85 RM 14
bod 26/85
r)
Rozpočtové opatření č. 2014/131



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000341,0020,0000000000038)
+ 150.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Opavská kulturní organizace




dotace na akci „Výstava ‚Opava železniční‛ a doprovodné akce“




(3319,5336,00000341,0121,0001002000038)
+ 150.000,00 Kč






s)
Rozpočtové opatření č. 2014/132



ve výdajích – odbor informatiky




akce Krnovská




opravy a udržování




(6171,5171,00000000,0170,0007836000000)
- 150.000,00 Kč








výpočetní technika




(6171,6125,00000000,0170,0007836000000)
- 150.000,00 Kč


Hlasování o bodech r)-s): 9-0-0







2.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2014/133



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov




(2219,6121,00000000,0220,0007896000000)
- 2.000.000,00 Kč







ve financování




Fond rozvoje a rezerv




(0000,8115,00000010,0000,0007896000000)
- 2.000.000,00 Kč


Hlasování o b): 9-0-0






3.
schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/134



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 55.777,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




vratka prekludovaných místních poplatků z minulých let z titulu místního poplatku za výherní hrací přístroje nebo jiné technické herní zařízení




(6409,5909,00000000,0020,0009056000000)
+ 55.777,00 Kč






3092/85 RM 14
bod 26/85
b)
bere na vědomí


vrácení místních poplatků dle § 154 a § 155 zákona č. 208/2009 Sb., Daňový řád 

c)
ukládá


tajemníkovi úřadu a odboru finančnímu a rozpočtovému po vrácení daně předložit vzniklou pohledávku k dalšímu projednání


Hlasování: 9-0-0 

4.
neschvaluje



Rozpočtové opatření č. 2014/XXX



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov




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








ZŠ B. Němcové - fasáda




(3113,5171,00000120,0220,0007614000000)
+ 8.000.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-2




3093/85 RM 14
bod 27/85
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 


a)
finanční dotací Sportovnímu klubu tělesně postižených Opava se sídlem Krnovská 2446/86, 746 01 Opava, IČ 01453106, na náklady související s pořádáním turnaje „Opavská kuželka“, ve výši 8.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-1

b)
finanční dotací Daniele Riesové se sídlem Zámecký okruh 55/9, 746 01 Opava, IČ 86979027, na náklady související s účastí na Mistrovství Evropy Disco Dance 2014 v Chomutově v roce 2014, ve výši 20.000,00 Kč 
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-1

2. 
neschvaluje

a)
finanční dotaci Nadaci Křižovatka se sídlem Nové sady 607/41, 602 00 Brno, IČ 62159542, na náklady související s nákupem monitorů dechu 
pro Slezskou nemocnici Opava, ve výši 24.700,00 Kč


Hlasování: 6-0-2


b)
finanční dotací Happy sportu Opava se sídlem U Švédské kaple 50, 747 05 Opava 5, IČ 65888774, na činnost volejbalového oddílu v roce 2014, ve výši 100.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 9-0-0

3093/85 RM 14
bod 27/85
c)
finanční dotací Danielu Mekbibovi bytem Opava, na náklady související s tréninkovou přípravou v roce 2014, ve výši 15.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0

d)
finanční dotací SK VEHA TEAMU se sídlem Na Kopci 158, 747 25 Rohov, IČ 26579707, na tréninkovou přípravu reprezentanta v cyklokrosu Matěje Lasáka v roce 2014, ve výši 45.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-0


e)
finanční dotací Gabriele Macholdové se sídlem Na Potůčku 1129/8, 747 05 Opava 5, IČ 02022435, na náklady související s pořádáním badmintonového turnaje pro maminky v roce 2014, ve výši 15.000,00 Kč



Hlasování: 7-0-2


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



Hlasování: 8-0-1

g)
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: 6-0-3

h)
finanční dotaci 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


3094/85 RM 14
bod 28/85
Schválení smluv

Rada města


1.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX3F1, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a EUROTOPIÍ Opava o.p.s. se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou-prokuristou, na projekt prezentace romské kultury, rozvoj komunikace a vzájemného soužití romské minority s majoritou, ve výši 20.000,00 Kč


b)
smlouvu, MMOPP00CX3GW, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Mikroregionem Hvozdnice se sídlem Štáblovská 35,747 56 Dolní Živoříce, IČ 71194410, zastoupeným Vladimírem Chovancem, předsedou svazku obcí, 
na víkendový provoz železniční trati č. 314 Opava – Jakartovice v roce 2014, ve výši 50.000,00 Kč
3094/85 RM 14
bod 28/85
  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/135



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 70.000,00 Kč








EUROTOPIA Opava o.p.s.




(3399,5221,00000000,0020,0000165000000)
+ 20.000,00 Kč








Mikroregion Hvozdnice




(2242,5229,00000000,0020,0000486000000)
+ 50.000,00 Kč






2.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX3E6, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou, na úhradu výroby dřevěného pódia pro exhibice – Atletický cirkus, ve výši 40.000,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/136



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 40.000,00 Kč








TJ Sokol Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000354000000)
+ 40.000,00 Kč







3.
schvaluje


a)
Dodatek č. 1, MMOPP00CX3DB, ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Statutárního města Opavy, MMOPP00CX4UR, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava se sídlem Boženy Němcové 22, 746 75 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Čestmírem Dudou, starostou – snížení výše grantu 2014 o 20.000,00 Kč


  d)
Rozpočtové opatření č. 2014/137



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




TJ Sokol Opava – sportovní grant




(3419,5222,00000000,0020,0000354000000)
- 20.000,00 Kč








Sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
 + 20.000,00 Kč








Sportovní granty




(6409,5901,00000000,0020,0000300000000)
- 20.000,00 Kč






3094/85 RM 14
bod 28/85


Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 59.000,00 Kč


ve výdajích – odbor majetku města – TSO – 
                   provoz RHS




Pořízení cca 40 m - atletický pás




(3412,6122,00000000,0790,0001102000000)
+ 79.000,00 Kč






4.
schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX3AQ, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a SK Gymnastickým klubem-Špičková-Opava se sídlem Mírová 2296/29b, Opava 1, IČ 68941455, zastoupeným Ing. Drahomírou Špičkovou, jednatelkou, na dofinancování sportovní činnosti dětí a mládeže gymnastického klubu Špičková, ve výši 50.000,00 Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2014/138



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 141.000,00 Kč








SK Gymnastický klub-Špičková




(3419,5222,00000000,0020,0000372000000)
+ 50.000,00 Kč








Charita Opava




(4371,5223,00000000,0020,0000111000000)
+ 91.000,00 Kč


Hlasování o bodech 1-4: 8-0-0


5.
schvaluje 



úpravu lhůty pro konečné vydání hudebniny v rámci grantu pro  pana MgA. Tomáše Thona s místem podnikání Jurečkova 1855/16, 746 01 Opava, IČ 13605763, ve výši 20.000,00 Kč, smlouva MMOPP00CX8KD


Hlasování: 7-0-1



3095/85 RM 14
bod 29/85
Pojistné smlouvy

Rada města



schvaluje


a)
pojistnou smlouvu č. 616756221, (MMOPP00DZPOB), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Allianz pojišťovna, a.s. se sídlem Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8, zastoupenou Kristýnou Melicharovou, vedoucí oddělení centrálního prodeje cestovního pojištění 

3095/85 RM 14
bod 29/85
b)
dodatek č. 6 (MMOPP00DZQDN) k pojistné smlouvě č. 706-57747-18 
o pojištění majetku podnikatelů (MMOPP00BYOCH) ze dne 15.12.2011 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou pojišťovnou a. s. se sídlem Spálená 75/16, 
113 04 Praha 1, IČ 45272956 zastoupenou Ing. Josefem Slukou, vedoucím upisovatelem úseku underwritingu


Hlasování: 8-0-0


3096/85 RM 14
bod 30/85
Majetek ve správě TSO s.r.o. – pronájem NP na Zimním stadionu v Opavě

Rada města



schvaluje


a)
dodatek č. 1 (MMOPP00DZQ6M) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, (MMOPP00C7QT0) ze dne 10.09.2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Lubomírem Haasem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava, IČ 67717179


b)
dodatek č. 1 (MMOPP00DZPP6) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení, (MMOPP00C7QVQ) ze dne 08.10.2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Miroslavem Kupkou, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Rolnická 1545/34, 747 05 Opava-Kateřinky, IČ 63712946


c)
dodatek č. 1 (MMOPP00DZQ7H) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor, (MMOPP00C7QUV) ze dne 17.09.2012 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a Bohumilem Hermanem, fyzickou osobou podnikající dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Květná 1726/48, 792 01 Bruntál, IČ 45177660


d)
dodatek č. 4 (MMOPP00DZQ8C) ke smlouvě o nájmu nebytových prostor a věcí tvořících jejich zařízení a vybavení, (MMOPP004UV29) ze dne 07.11.2008 mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným na základě plné moci ze dne 30.12.2009 společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ 64618188 a společností HC SLEZAN OPAVA a.s. se sídlem Holasická 1154/2, 747 05 Opava, Kateřinky, IČ 25845802, jednající Aloisem Hadamczikem, předsedou představenstva


Hlasování: 8-0-0





3097/85 RM 14
bod 31/85
Zmocnění pro vedoucího odboru majetku města

Rada města


1.
svěřuje



v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), odboru majetku města Magistrátu města Opavy působnost rozhodovat – po projednání věci s příspěvkovou organizací Městské lesy Opava, se sídlem Skřipov 110, PSČ: 747 45, IČ: 00849669, jejímž 
je Statutární město Opava zřizovatelem – o podání žádostí o poskytnutí finančního příspěvku (dotace) na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti ve vztahu k lesním pozemkům ve vlastnictví Statutárního města Opavy a dále působnost rozhodovat o uzavření smluv 
o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, na jejichž základě Statutární město Opava 
jako příjemce dotace obdrží v souladu s příslušnými právními předpisy (zejména nařízením vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti) a podmínkami, jimiž se poskytování finančního příspěvku řídí (např. dotačními programy o poskytování příspěvků 
na hospodaření v lesích v Moravskoslezském kraji), finanční příspěvek (dotaci) na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti  


2. 
ukládá


odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby před rozhodnutím 
ve věcech uvedených v bodu 1 tohoto usnesení požádal příspěvkovou organizací Městské lesy Opava o spolupráci, zejména o poskytnutí podkladů k podání žádosti o poskytnutí finančního příspěvku 
na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, a aby s ní podání žádosti projednal a využil odborného potenciálu této příspěvkové organizace za účelem učinění optimálního rozhodnutí 


3.
schvaluje



pověření pro Mgr. Bc. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město Opavu jednal ve věcech uvedených v bodech 1 a 2 tohoto usnesení a podepisoval žádosti a smlouvy uvedené v bodu 1 tohoto usnesení dle přiloženého návrhu 



Hlasování: 8-0-0












3098/85 RM 14
bod 32/85
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00DXRZ4) 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 ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 199 v k.ú. Jarkovice pro stavbu: "Opava, ul. Jarní, Krusberská, přípojka NN, č. stavby: IP-12-8015348“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00DXRY9) 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 ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice 50, 747 52 Hlavnice, IČ 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2308/26 k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Opava, ul. Vrchní, Hrušková, přípojka kNN, č. stavby: IV-12-8009520“ 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 a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00DXVQL) 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 Profiprojekt s.r.o. se sídlem Collo-louky 126, 
738 01 Frýdek Místek, IČ 2779119, zastoupenou Petrem Obdržálkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2184/6 k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Opava, Husova, sběrna, smyčka kNN, č. stavby: 8009407“ 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 zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXVN0) 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 pozemku  parc.č. 2255/11 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Opava – Prachovník, rozšíření kNN pro 16 RD, č. stavby IV-12-8002424“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
3098/85 RM 14
bod 32/85
e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXW2Q) 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 pozemku  parc.č. 798/29 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: "Opava, Ke Strážnici, p.č. 316/2, Klemisch, příp. NN, č. stavby IP-12-8014973“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH


f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXW00) 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 ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250, zastoupenou Kateřinou Kurečkovou, projektantkou pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemcích  parc.č. 19/4,  30/3, 1403 v k.ú. Kylešovice 
pro zrealizovanou stavbu: "Opava, J. Davida, kNN, kVN, DTS, č. stavby 
IV-12-8005547“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene 
ve výši 14.250,00 Kč + DPH

g)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00DXRXE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Josefem Chromcem, bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 1803 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Vodovodní přípojka k RD č.p. 782 na parc.č. 925/2, 925/3, 1803 v k.ú. Kylešovice“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXRON) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností FIBRES s.r.o. se sídlem Zengrova 630/83, 
703 00 Ostrava Vítkovice, IČ 26846811, zastoupenou Ing. Michalem Kubánkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace a přípojky plynu v pozemku  parc.č. 2933/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Zateplení skladovací haly na pozemku parc.č. 1970/2 v k.ú. Opava – Předměstí – přípojky inženýrských sítí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 30.000,00 Kč + DPH


i) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXRNS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Ilonou Chovancovou bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku  parc.č. 2347/2 v k.ú. Kateřinky 
u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu 
na pozemku parc.č. 1555/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
3098/85 RM 14
bod 32/85
j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXRS3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností ČD – Telematika, a.s. se sídlem Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3, IČ 61459445, zastoupenou Ing. Mikulášem Labským pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku  parc.č. 502/2 v k.ú. Opava - Město 
pro zrealizovanou stavbu: "Připojení PČR Opava na síť ČDT“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 7.500,00 Kč + DPH


k)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00DXRR8) 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, 746 01 Opava, IČ 28611535 zastoupenou Jiřím Brodíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1822 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Opava, ul. Budišovská, Pavera, rozšíření kNN, č. stavby: IV-12-8008924“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


l)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXVM5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a JUDr. Milanem Čichoněm bytem Ludgeřovice a MUDr. Petrou Čichoňovou bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v pozemku  parc.č. 2322/4 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 742/190 v k.ú. Kateřinky u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH


m)
smlouvu o právu provést a stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXRPI) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Kamilem Mičkou a Romanou Mičkovou oba bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění sjezdu na pozemku parc.č. 331/1 k.ú. Malé Hoštice za účelem zajištění přístupu a příjezdu  k pozemku parc.č. 259/4 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


n)
smlouvu o souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00DXVPQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Michalem Štěpánkem bytem Opava pro umístění zpevněné plochy na pozemku parc.č. 2802 k.ú. Kylešovice za účelem rozšíření účelové komunikace pro stavbu: „Veřejné parkoviště včetně rozšíření účelové komunikace, Opava – Kylešovice“
3098/85 RM 14
bod 32/85
 o)
návrh smlouvy o zabezpečení přeložky vodovodní přípojky z důvodu investiční výstavby a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DZROX) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Janem Těžkým a Veronikou Těžkou oba bytem Opava týkající se přeložky vodovodní přípojky umístěné v pozemcích parc.č. 775 a parc.č. 774 v k.ú. Komárov u Opavy a sloužící pro hasičskou zbrojnici nacházející se na pozemku parc.č. 775 v k.ú. Komárov u Opavy v rámci realizace stavby „Novostavba rodinného domu na parc.č. 774 v k.ú. Komárov u Opavy“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města

p)
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, (MMOPP00DXRTY) mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  IČ 45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností BENZINA, s.r.o. se sídlem Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 IČ 60193328, zastoupenou Arturem Krzysztofem Śladowskim, jednatelem společnosti pro umístění vodovodu do pozemků parc.č.  1344 v k.ú.  Jaktař  a parc.č. 2984 v k. ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „Novostavba čerpací stanice Benzina – Opava ul. Krnovská - okružní křižovatka“ za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


q)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00DXS0S) 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 Ing. Jiřím Zemkem, zaměstnancem ČEZ Distribuce, a.s. 
pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích evidovaných ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru parc.č. 478/3, 478/4, 478/5 v k.ú. Vávrovice a podzemního vedení vysokého napětí evidovaného ve zjednodušené evidenci pozemkového katastru parc.č. 478/5 v k.ú. Vávrovice pro stavbu: "Rozšíření výrobního závodu MONDELEZ Opava – Vávrovice, ul. K Celnici 27, SO 400 – Přeložky ČEZ 22 kV“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy

r)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXVSB) mezi Marií Heiderovou bytem Malé Hoštice a Markétou Horákovou bytem Malé Hoštice  a Ing. Aloisem Nowakem bytem Darmstadt, Německo a Robertem Nowakem bytem Malé Hoštice a 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 ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250, zastoupenou Kateřinou Kurečkovou, projektantkou pro umístění nadzemního vedení vysokého napětí do 22 kV a podpěrného bodu – sloupu nadzemního vedení vysokého napětí na pozemcích  parc.č. 2872/4 a 3329/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Přeložka vedení VN 264, vVn, Opava, ul. Těšínská, č. stavby IE-12-8001153/VB007“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 5.000,00 Kč + DPH
3098/85 RM 14
bod 32/85
s)
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, (MMOPP00DXVOV) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Markétou Kmentovou bytem Bruntál a Ing. Erichem Stavařem bytem Bolatice 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č.  1071 v k.ú.  Jaktař v rámci realizace stavby „Novostavba rodinného domu, krytého stání a hospodářské budovy s garáží na pozemku parc.č. 1131/1 v k.ú. Jaktař“ za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


Hlasování: 8-0-0



3099/85 RM 14
bod 33/85
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2886 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby: „Opava, Zeyerova 16, posílení kNN, č. stavby IV-12-8009856“

b)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2940/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Jaselská, Opavlen, rozšíření kNN, číslo stavby IV-12-8009836“

c)
obnovu nadzemního vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č. 213/3, 1173/1, 580/2 v k.ú. Podvihov v rámci realizace stavby: „Podvihov, Hrušov, rekonstrukce NN“


Hlasování: 8-0-0



3100/85 RM 14
bod 34/85
Dohoda o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla 

Rada města



schvaluje



upravenou Dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu vodního díla č. 571/D/OP/2014 (MMOPP00DXLAR) mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 zastoupenou 
Ing. Milanem Konířem, ředitelem vodovodů  a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, týkající 
se umístění stavby chodníků na pozemku parc.č. 1344 v k.ú. Jaktař a parc.č. 2952/1 v k.ú. Opava – Předměstí v ochranném pásmu vodovodních řadů DN 300 GG v rámci stavby „Okružní křižovatka silnice I/11 ul. Krnovská s ul. Vančurovou v Opavě, k.ú. Opava – Předměstí“



Hlasování: 8-0-0

3101/85 RM 14
bod 35/85
Zřízení třídy se speciálními vzdělávacími potřebami při Základní škole T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13

Rada města



bere na vědomí



zřízení 1. třídy se speciálními vzdělávacími potřebami při Základní škole 
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 s účinností od 01.09.2014 pro žáky 
se zdravotním postižením


Hlasování: 8-0-0



3102/85 RM 14
bod 36/85
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – Šatlava Rock na grilu 


Rada města



nepřijala usnesení 



k udělení výjimky z OZV č. 2/2011 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností Radiu Čas s.r.o., se sídlem Stavební 992, 708 00 Ostrava Poruba, IČ: 25817183, na akci „Šatlava Rock na grilu“, která proběhne dne 26. 7. 2014 v areálu U Chovatelů v Opavě – Kylešovicích



Hlasování: RMO nepřijala usnesení



3103/85 RM 14
bod 37/85
Smlouva o výpůjčce – obraz Zavraždění sv. Václava

Rada města



schvaluje



smlouvu o výpůjčce, (MMOPP00EKFXY), mezi Arcibiskupstvím olomouckým, se sídlem Wurmova ul. Č. 562/9, 779 00 Olomouc, 
IČ: 00445151, zastoupeným Mons. Mgr. Josefem Nuzíkem, generálním vikářem arcibiskupa olomouckého a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 



Hlasování: 6-0-3  








3104/85 RM 14
bod 38/85
Smlouva o realizaci kulturně-historického programu v rámci projektu „Opava a Ratiboř historická“


Rada města



schvaluje



smlouvu (PID MMOPP00EKFRS) o realizaci kulturně-historického programu v rámci projektu „Opava a Ratiboř historická“, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, a Společností pro zachování kulturního dědictví, historie a romantiky se sídlem Slezskoostravský hrad, Hradní, 710 00 Slezská Ostrava, 
IČ 27030261, zastoupenou Ing. Markem Tichým, ředitelem


Hlasování: 9-0-0



3105/85 RM 14
bod 39/85
Smlouva o dílo na tisk nástěnného a stolního kalendáře


Rada města



schvaluje



Smlouvu o dílo na tisk nástěnného a stolního kalendáře (MMOPP00EKFKR), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Josefem Kleinwächterem se sídlem Čajkovského 11511, 738 01 Frýdek – Místek, IČ: 12643441


Hlasování: 9-0-0



3106/85 RM 14
bod 40/85
Prodej nemovitostí ve vlastnictví Moravskoslezského kraje

Rada města


1.
bere na vědomí



záměr společnosti MG Senior Centrum OP s.r.o., Ostrožná 244/27, Opava – Město, IČ 29454336, na rozšíření poskytovaných sociálních služeb 
na území statutárního města Opavy, dle předloženého materiálu


2.
souhlasí








se záměrem společnosti MG Senior Centrum  OP s.r.o., Ostrožná 244/27, Opava – Město, IČ 29454336, na rozšíření poskytovaných sociálních služeb 
na území Statutárního města Opavy, který je v souladu s Komunitním plánem rozvoje sociálních a souvisejících služeb Statutárního
 města Opavy


3106/85 RM 14
bod 40/85

3.
doporučuje


Moravskoslezskému kraji prodat nemovité věci specifikované v příloze č. 1 návrhu usnesení do vlastnictví společnosti MG Senior Centrum  OP s.r.o., Ostrožná 244/27, Opava–Město, IČ 29454336, za účelem užívání těchto nemovitých věcí k poskytování sociálních služeb




Hlasování: 6-0-3








3107/85 RM 14
bod 41/85
Smlouvy o průjezdu vozidel

Rada města


1.
revokuje


a)
usnesení č. 2727/76 RM 14/a (Rada města schvaluje smlouvu (MMOPP00DSQVO), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TEMPO,obchodní družstvo se sídlem Horní náměstí 104/1 , 746 38 Opava, IČ  00032417, zastoupené Mgr. Davidem Aichmaierem, předsedou představenstva a ing. Jaromírou Holubovou, místopředsedkyní představenstva s výhradou předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti Opava Development Company, a.s. )


b)
usnesení č. 2727/76 RM 14/b (Rada města schvaluje smlouvu (MMOPP00DSR8O), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a PROFOTO STUDIO – výrobní družstvo se sídlem Horní náměstí 104/1 , 746 01 Opava, IČ 19015518 zastoupené Vladimírem Tesárkem, předsedou družstva  s výhradou předchozího písemného souhlasu obchodní společnosti Opava Development Company, a.s.)


2.
schvaluje

a)
smlouvu (MMOPP00DY061), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a TEMPO, obchodní družstvo se sídlem Horní náměstí 104/1 , 746 38 Opava, 
IČ  00032417, zastoupené Mgr. Davidem Aichmaierem, předsedou představenstva a Ing. Jaromírou Holubovou, místopředsedkyní představenstva a Opava Development Company, a.s. se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, IČ 26704277, zastoupené Omarem Koleilatem, předsedou představenstva


b)
smlouvu (MMOPP00DY07W), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a PROFOTO STUDIO – výrobní družstvo se sídlem Horní náměstí 104/1 , 746 01 Opava, IČ 19015518 zastoupené Vladimírem Tesárkem, předsedou družstva a Opava Development Company, a.s. se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8, IČ 26704277, zastoupené Omarem Koleilatem, předsedou představenstva
 


Hlasování: 9-0-0


3108/85 RM 14
bod 42/85
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:


budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2168/78 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve společném jmění manželů Marie a Štěpána Stankových, oba bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  150 000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0


3109/85 RM 14
bod 43/85
Smlouva o nájmu a poskytování služeb - dodatek č. 4

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 4 Smlouvy o nájmu a poskytování služeb, (MMOPP00B1OPL), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r. o., se sídlem Žarošická 13, 628 00 Brno,DIČ/IČO:CZ00176150/00176150,zastoupené Michalem Vyjídákem, obchodním ředitelem, na základě plné moci ze dne 13.12.2013 ve výši 72.418,00 Kč s DPH/měs.



Hlasování: 8-0-0



3110/85 RM 14
bod 44/85
Prodej nepotřebného majetku MDPO a.s.

Rada města



bere na vědomí



prodej nepotřebného majetku MDPO, a.s. (areál Rybářská)



Hlasování: 6-0-2







3111/85 RM 14
bod 45/85
Budova Husova – návrh možného majetkoprávního postupu

Rada města



schvaluje



Deklaraci o společném zájmu v souvislosti s užíváním budovy Loutkového divadla v Opavě na ulici Husova 



Hlasování: 8-0-0










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

