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RADA                        StatutárníHO městA opavY












U S N E S E N Í

z 86. schůze 
RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 28. 07. 2014





















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 28. 07. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
11
Omluveni
---
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
pí Renata Žídková
Ing. Miroslav Drössler
Ing. Ilona Honusová
Zaměstnanci
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Mgr. Petra Vlčová
Ing. Jiří Lehnert
p. Radomír Bittner
Ing. Václav Seidler
Ing. Lubomír Měch
Ing. Zdenka Galgonková
Ing. Jana Onderková
Mgr. Marcela Flanderková
Mgr. Pavel Hrbáč
Ing. Jiří Elbl
p. Aleš Bořecký
Ing. Lenka Grigarová
pí Eliška Kučerová
pí Ruth Hrbáčová
Mgr. Judita Kachlová

Host
p. Miroslav Glos




























3112/86 RM 14
bod 1/86
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00DXOQY mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a Základní uměleckou školou Václava Kálika jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků parc.č. 794 
– zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 795/1 - zahrada, k.ú. Opava 
- Předměstí

b)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXP6J
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Hanou Krejčířovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1825/20000), za cenu ve výši 799,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXP5O
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Janem Krejčířem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1825/20000), za cenu ve výši 799,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXP3Y
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Renátou Klapetkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1653/10000), za cenu ve výši 1.446,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXP23
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Bc. Janou Janečkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1106/10000), za cenu ve výši 968,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXP89
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Štěpánem Hendrychem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1551/10000), za cenu ve výši 1.357,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 

3112/86 RM 14
bod 1/86
g)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXORT
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a paní Miladou Šilerovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1106/10000), za cenu ve výši 968,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


h)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXOSO
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Lukášem Lachem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku 
parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1106/10000), za cenu ve výši 968,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


i)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXP4T
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a manžely Radimem Jurglou a Danielou Jurglovou Škrobánkovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1653/10000), za cenu ve výši 1.446,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


j)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00DXOND mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Štěpánem Hendrychem, Mgr. Renátou Klapetkovou, manžely Mgr. Janem a Mgr. Hanou Krejčířovými a panem Vladislavem Kováčikem jakožto nájemci, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2382/1  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 2.555,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


k)
smlouvu o nájmu pozemku PID MMOPP00DZNCD mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Vlastimilem Janíkem  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku 
parc.č. 386/2  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 2.660,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 



Hlasování: 8, 0, 0













3112/86 RM 14
bod 1/86
2.
schvaluje


a)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DXOTJ mezi DJUSU Opava, s.r.o. jako pronajímatelem a Statutárním městem Opava  jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2146/2  - zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2146/3  - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2146/17  - zastavěná plocha a nádvoří a část pozemku parc.č. 2146/1 díl „A“ a část pozemku parc.č. 2146/16 díl „B“, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu v období od 1.7.2014 
do 31.1.22014 ve výši 34.860,00 Kč, tj. 35,00 Kč bez DPH/m2/rok 
a od 1.1.2015 ve výši 298.800,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč bez DPH/m2/rok 


 b)
Rozpočtové opatření č. 2014/139



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




– výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)                
- 42.181,00 Kč




 


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





– úhrada nájemného za pozemky (smlouva MMOPP00DXOTJ)                   




(3639,5164,00000000,0052,0000000000000)                
+ 42.181,00 Kč






3.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDKJG 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností Tenwia s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1695  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za cenu ve výši 2.850,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDKKB 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností Tenwia s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1684  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za cenu ve výši 2.850,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDKIL 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a společností Tenwia s.r.o. jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/13  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 3.450,00 Kč/rok, tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad) 


4.
schvaluje

a) 
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 1985/222 – orná půda, k.ú. Kateřinky 
u Opavy

b)
záměr směny částí pozemku parc.č. 2702/206 – zastavěná plocha 
a nádvoří za  část pozemku parc.č. 2702/144 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

3112/86 RM 14
bod 1/86
c)
záměr směny části pozemku parc.č. 6 - zahrada označené 
dle nezapsaného geometrického plánu jako díl „a“ a parc.č. 4/2 – ostatní plocha za pozemek parc.č. PK 1, vše katastrální území Zlatníky u Opavy
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy



d)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2198/7 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2198/9 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2198/10 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2198/15 – ostatní plocha, vše katastrální území Opava - Předměstí

e)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2890/81 – zastavěná plocha 
a nádvoří, části pozemku parc.č. 2890/435 – ostatní plocha, parc.č. 2890/206 – zastavěná plocha a nádvoří, vše katastrální území Opava 
- Předměstí dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

f)
záměr prodeje pozemku parc.č. 573 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Předměstí

g)
záměr pronájmu pozemků parc.č. 1014/7 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1014/8 – ostatní plocha a části pozemku parc.č. 1014/1 – zahrada, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, vše k.ú. Opava
- Předměstí  

h)
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 841 – zastavěná plocha a nádvoří dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy a pozemku parc.č. 837/5 – zahrada, vše k.ú. Malé Hoštice


i)
záměr výpůjčky pozemků parc.č. 602/1 – orná půda, parc.č. 602/2  
- zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 678/1 – ostatní plocha, k.ú. Suché Lazce


j)
záměr směny pozemku parc.č. 958/13 – orná půda k.ú. Komárov u Opavy, za pozemky parc.č. 2118/87 – ostatní plocha, parc.č. 2118/138 – ostatní plocha, parc.č. 2118/139 – ostatní plocha k.ú. Kylešovice, část parc.č. 708/12 – orná půda, k.ú. Komárov u Opavy označená dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 708/24


k)
záměr prodeje pozemku parc.č. st. 2849 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy


l)
záměr směny částí pozemku parc.č. 71 – ostatní plocha za část pozemku parc.č. 604/1 – vodní plocha, k.ú. Opava – Město dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


m)
záměr výpůjčky částí pozemků parc.č. 571/4 – ostatní plocha a parc.č. 572 – ostatní plocha, k.ú.Opava – Město dle zákresu v přiloženém snímku
 katastrální mapy


5.
schvaluje

a)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/452 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2530/435 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2627/58 – zastavěná plocha           a nádvoří a podílu  o velikosti 1/165 pozemku parc.č. 2627/11 – ost.plocha,          k.ú. Opava – Předměstí

3112/86 RM 14
bod 1/86
6.
neschvaluje


záměr pronájmu části pozemku parc.č. 278/2 – zahrada, k.ú. Opava 
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy





Hlasování: 9, 0, 0




3113/86 RM 14
bod 2/86
Dohoda o prominutí dluhu

Rada města




nepřijala usnesení



k Dohodě o prominutí dluhu (MMOPP00DZO9L), jejímž obsahem je prominutí dluhu (úroků z prodlení) ve výši 15.679,38 Kč, nákladů řízení ve výši 3.550,00 Kč a nákladů spojených s pořízením výpisů z katastru nemovitostí ve výši 600,00 Kč dlužníků Tomáše Kreciocha a Blanky Kreciochové, bytem Opava



Hlasování: nebylo přijato usnesení



3114/86 RM 14
bod 3/86
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – 18. ročník festivalu „Další břehy“ – 50.000,00 Kč

Rada města




schvaluje


a)
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6YZI), mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692, zastoupen Ing. RSDr. Svatomírem Recmanem, náměstkem hejtmana kraje, na základě pověření č. 073/2013/H ze dne 26. 07. 2013 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 realizaci projektu „18. ročník festivalu Další břehy“

  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/140



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




festival „Další břehy“




(0000,4122,00000201,0020,0001066000000)
+ 50.000,00 Kč




 


ve výdajích – odbor Kancelář primátora




festival „Další břehy“




nákup služeb
+ 50.000,00 Kč



(3319,5169,00000201,0121,0001066000000)
 



Hlasování: 11, 0, 0
3115/86 RM 14
bod 4/86
Personální záležitosti

Rada města



1.
ruší


pracovní místo „romský poradce“ odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy s účinností od 1. 8. 2014  


2.
zřizuje



pracovní místo „sociální pracovnice“ na odboru sociálních věcí, odd. sociálně právní ochrany dětí s účinností od 1. 8. 2014


3. 
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 1. 8. 2014 


4.
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 1. 8. 2014


Hlasování: 9, 0, 1


3116/86 RM 14
bod 5/86
Rozhodnutí o poskytnutí dotace k projektu „Přírodní zahrady opavských MŠ Havlíčkova, E. Beneše a Olomoucká“

Rada města



schvaluje



přijetí dotace na projekt CZ.1.02/7.1.00/13.17781 „Přírodní zahrady opavských MŠ Havlíčkova, E. Beneše a Olomoucká“, 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 MMOPP00D71ZK)



Hlasování: 11, 0, 0

3117/86 RM 14
bod 6/86
Ukončené a proplacené dotační projekty ve správě odboru RMSP

Rada města



bere na vědomí



stav skutečně proplacených dotací u projektů ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování MMO za období od 26. 11. 2013 
do 8. 7. 2014



Hlasování:  11, 0, 0


3118/86 RM 14
bod 7/86
Veřejně prospěšné práce – MČ Malé Hoštice

Rada města




schvaluje


a)
zřízení 2 pracovních míst „uklízeč veřejných prostranství“ na dobu určitou od 1. 8. 2014 do 31. 1. 2015 na MČ Opava – Malé Hoštice

b)
dohodu o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. OPA-VN-81/2014 č. projektu CZ.1.04/2.00/03.00015 (PID MMOPP00CX375) uzavřenou  mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ 00300535,   zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Českou republikou – Úřadem práce České republiky, Krajskou pobočkou v Ostravě, Kontaktním pracovištěm Opava, Bochenkova č.p. 2712/4, Předměstí, 746 01 Opava 1, IČ 72496991,
zastoupeným Ing. Jarmilou Mateřankovou, ředitelkou kontaktního pracoviště Opava, krajské pobočky v Ostravě.





c)
Rozpočtové opatření č. 2014/141



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd + odvodů v rámci veřejně prospěšných prací pro MČ Malé Hoštice (SML MMOPP00CX375 na období od 1. 8. 2014 do 30. 11.2014)



85% EU
(0000,4116,33513234,0020,0000000000081)
+ 88.400,00 Kč


15% SR
(0000,4116,33113234,0020,0000000000081)
+ 15.600,00 Kč







ve výdajích – MČ Malé Hoštice – veřejně  
                   prospěšné práce




mzdy



85% EU
(3639,5011,33513234,0810,0002520000000)
+ 65.970,00 Kč


15% SR
(3639,5011,33113234,0810,0002520000000)
+ 11.642,00 Kč








sociální pojištění



85% EU
(3639,5031,33513234,0810,0002520000000)
+ 16.493,00 Kč


15% SR
(3639,5031,33113234,0810,0002520000000)
+ 2.910,00 Kč








zdravotní pojištění



85% EU
(3639,5032,33513234,0810,0002520000000)
+ 5.937,00 Kč


15% SR
(3639,5032,33113234,0810,0002520000000)
+ 1.048,00 Kč



Hlasování:  11, 0, 0




3119/86 RM 14
bod 8/86
Veřejnosprávní kontrola příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava

Rada města


1.
bere na vědomí



informaci o výsledku provedené mimořádné kontrole příspěvkové organizace Seniorcentrum Opava


2.
ukládá 


primátorovi města zabezpečit forenzní audit u příspěvkové organizace 
Seniorcentrum Opava




Hlasování:  9, 0, 2


3120/86 RM 14
bod 9/86
Rodinná politika v Opavě

Rada města



1.
bere na vědomí





materiál „Opava – město pro rodinu“ – Zpráva o současné situaci v oblasti rodinné politiky na území města Opavy a zároveň děkuje všem, co se na přípravě materiálu podíleli


2.

žádá



tajemníka MMO, aby na tento materiál upozornil nové vedení města vzešlé z voleb do zastupitelstva města pro volební období 2014 - 2018




Hlasování:  8, 0, 3



3121/86 RM 14
bod 10/86
Výpověď ze smlouvy o poskytování servisních služeb

Rada města




schvaluje



Výpověď ze smlouvy o poskytování servisních služeb, (MMOPP006P2K9), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností	AutoCont CZ a.s., se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, 
Nemocniční 987/12, 702 00, zastoupenou Ing. Jaroslavem Biolkem, členem představenstva




Hlasování: 10, 0, 0


3122/86 RM 14
bod 11/86
Kupní smlouva

Rada města




schvaluje



Kupní smlouvu, (MMOPP00B1OM0), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností	Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, Opava 747 06, IČ: 64610250 zastoupenou Ing. Radkem Filipczykem, předsedou představenstva v hodnotě 146.739,00 Kč




Hlasování: 11, 0, 0



3123/86 RM 14
bod 12/86
Pachtovní smlouva 2014/1

Rada města




odročuje  



projednání materiálu Pachtovní smlouva 2014/1




Hlasování: 8, 2, 1



3124/86 RM 14
bod 14/86
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2014/142



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Suché Lazce – splašková kanalizace - PD 




(poplatek)




(2321,6121,00000000,0220,0007764000000)
+ 171,00 Kč







ab)
ZŠ Boženy Němcové – fasáda - PD




(objednávka)




(3113,5169,00000000,0220,0007614000000)
+ 3.025,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 3.196,00 Kč










3124/86 RM 14
bod 14/86
b)
Rozpočtové opatření č. 2014/143



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




nebytový prostor Slezanka




(3613,5152,00000000,0051,0001046000000)
	 7.800,00 Kč








ve výdajích – kancelář tajemníka 




oddělení personální a mzdové




ostatní osobní výdaje Slezanka 




(3613,5021,0000000,0192,0001046000000)
+ 7.800,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/144



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční příspěvek




ZŠ Nový svět Opava




(3113,5331,00000000,0030,0001000000040)
+ 33.840,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 33.840,00 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/145



v příjmech – MČ Vávrovice




poplatek ze psů




(0000,1341,00000000,0840,0009042000000)
+ 68.700,00 Kč








služby spojené s nájmem




(3613,2111,00000000,0840,0009096000000)
+ 600,00 Kč








fakturované příjmy – ČOV-stočné




(2321,2111,00000000,0840,0009219000000)
+ 235.300,00 Kč








pronájmy budov (pošta, telefonica O2, kadeřnictví)




(3613,2132,00000000,0840,0009047000000)
+ 23.000,00 Kč








krátkodobé pronájmy – kulturní dům




(3392,2132,00000000,0840,0009344000000)
+ 30.000,00 Kč








vratky přeplatků záloh z minulých let - energie




(3392,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 9.100,00 Kč



(6171,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 46.100,00 Kč







ve výdajích – MČ Vávrovice




rezerva MČ Vávrovice




(6409,5901,00000000,0840,0000000000000)
+ 412.800,00 Kč



rozdělení na konkrétní položky provede MČ Vávrovice

3124/86 RM 14
bod 14/86
e)
Rozpočtové opatření č. 2014/146



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




dopravní automobil – JSDH Milostovice




(5512,6123,00000000,0193,0002530000000)
	 12.500,00 Kč









JSDH - služby




(5512,5169,00000000,0193,000253000000)
+ 4.500,00 Kč



JSDH – opravy a udržování




(5512,5171,00000000,0193,0002530000000)
+ 8.000,00 Kč











f)
Rozpočtové opatření č. 2014/147



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 7.000,00 Kč








ve výdajích – odbor životního prostředí, oddělení 
                  ochrany přírody a krajiny                       




odvod pokuty z roku 2013 na Státní fond životního prostředí ČR




(6409,5909,00000000,0130,0009055000000)
+ 7.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2014/148



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 26.000,00 Kč








ve výdajích – městská policie




Prevence kriminality  - projekt „Forenzní značení kol“ – nákup materiálu




(4349,5139,00000000,0110,0002434000000)
+ 26.000,00 Kč











h)
Rozpočtové opatření č. 2014/149



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)
- 77.904,48 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Investice




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 77.904,48 Kč



(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
- 77.904,48 Kč



(6409,6121,00000023,0220,0009966000000)
+ 77.904,48 Kč
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Přírodní zahrady opavských MŠ (Havlíčkova, E. Beneše, Olomoucká)




(3111,5171,00000023,0220,0007622000000)
	 10.483,91 Kč




(3111,5171,00000120,0220,0007622000000)
           + 10.483,91 Kč








Přírodní zahrady opavských MŠ (Srdíčko, 17. listopadu, Komárov)




(3111,6121,00000023,0220,0007644000000)
	 50.272,30 Kč




(3111,5171,00000023,0220,0007644000000)
	 17.148,27 Kč




(3111,6121,00000120,0220,0007644000000)
+ 50.272,30 Kč



(3111,5171,00000120,0220,0007644000000)
+ 17.148,27 Kč











i)
Rozpočtové opatření č. 2014/150



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00013011,0020,0000000000000)
+ 3.103.984,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka




oddělení personální a mzdové




„Sociálně právní ochrana dětí II/II“




platy zaměstnanců




(4329,5011,00013011,0192,0001096000000)
+ 2.306.000,00 Kč








sociální pojištění




(4329,5031,00013011,0192,0001096000000)
+ 576.500,00 Kč








zdravotní pojištění




(4329,5032,00013011,0192,0001096000000)
+ 207.540,00 Kč








náhrady mezd v době nemoci




(4329,5424,00013011,0192,0001096000000)
+ 13.944,00 Kč











j)
Rozpočtové opatření č. 2014/151



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034352,0020,0000000000034)
+ 2.160.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Slezské divadlo




účelový příspěvek na uměleckou činnost




(3311,5336,00034352,0121,0001002000034)
+ 2.160.000,00 Kč












3124/86 RM 14
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k)
Rozpočtové opatření č. 2014/152



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00029004,0020,0000000000000)
+ 289.120,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí




částečná úhrada nákladů na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin




I. pololetí roku 2013 = 213.775,00 Kč




II. pololetí roku 2013 = 75.345,00 Kč




(1037,5213,00029004,0130,0000000000000)
+ 289.120,00 Kč











l)
Rozpočtové opatření č. 2014/153



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté dotace od krajů




(0000,4122,00000133,0020,0000000000039)
+ 73.000,00 Kč







ve výdajích – odbor školství




Středisko volného času




účelový příspěvek na zabezpečení okresních a krajských kol soutěží pro rok 2014




(3421,5336,00000133,0030,0001002000039)
+ 73.000,00 Kč












m)
Rozpočtové opatření č. 2014/154



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu (FS)




(0000,4116,54515325,0020,0007658000000)
+ 888.550,05 Kč








neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (SFŽP)




(0000,4113,54115324,0020,0007658000000)
+ 52.267,65 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




projekt „Výsadba ochranné zeleně v Opavě“




opravy a udržování




(3745,5171,54515325,0220,0007658000000)
+ 888.550,05 Kč



(3745,5171,00000023,0220,0007658000000)
- 888.550,05 Kč



(3745,5171,54115324,0220,0007658000000)
+ 52.267,65 Kč



(3745,5171,00000023,0220,0007658000000)
- 52.267,65 Kč



(3745,5171,00000023,0220,0007658000000)
- 54.756,30 Kč



(3745,5171,00000120,0220,0007658000000)
+ 54.756,30 Kč





3124/86 RM 14
bod 14/86

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 




(6409,5901,00000120,0020,0009966000000)
- 54.756,30 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový




splátka revolvingového úvěru 100 mil. Kč



231 0800
(0000,8124,00000023,0020,0009966000000)
- 995.574,00 Kč











n)
Rozpočtové opatření č. 2014/155



ve výdajích – odbor životního prostředí




Biologická ochrana města – nákup služeb




(3741,5169,00000000,0130,0002522000000)
	 40.000,00 Kč









Posudky, konzultace a revize – nákup služeb




(3749,5169,00000000,0130,0002525000000)
+ 30.000,00 Kč








Environmentální výchova vzdělávání a osvěta




(3792,5169,00000000,0130,0001076000000)
+ 10.000,00 Kč











o)
Rozpočtové opatření č. 2014/156



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Havarijní rezerva




(6409,5901,00000000,0020,0002998000000)
	 130.000,00 Kč








ve výdajích – odbor životního prostředí




Havárie – slepé rameno Jaktarky




(3732,5169,00000000,0130,0001110000000)
+ 130.000,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2014/157



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,33513233,0020,0002564000000)
+ 245.075,81 Kč



(0000,4116,33113233,0020,0002564000000)
+ 43.248,68 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí




projekt „Podpora standardizace oddělení sociálně-právní ochrany dětí v Opavě“




platy zaměstnanců




(4329,5011,33513233,0040,0002564000000)
+ 117.070,50 Kč



(4329,5011,33113233,0040,0002564000000)
+ 20.659,50 Kč
3124/86 RM 14
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(4329,5011,00000000,0040,0002564000000)
	137.730,00 Kč









ostatní osobní výdaje




(4329,5021,33513233,0040,0002564000000)
+ 55.250,00 Kč



(4329,5021,33113233,0040,0002564000000)
+ 9.750,00 Kč



(4329,5021,00000000,0040,0002564000000)
	 65.000,00 Kč









sociální pojištění




(4329,5031,33513233,0040,0002564000000)
+ 43.079,70 Kč



(4329,5031,33113233,0040,0002564000000)
+ 7.602,30 Kč



(4329,5031,00000000,0040,0002564000000)
	 50.682,00 Kč









zdravotní pojištění




(4329,5032,33513233,0040,0002564000000)
+ 15.508,84 Kč



(4329,5032,33113233,0040,0002564000000)
+ 2.736,86 Kč



(4329,5032,00000000,0040,0002564000000)
	 18.245,70 Kč









nákup materiálu




(4329,5139,33513233,0040,0002564000000)
+ 14.166,77 Kč



(4329,5139,33113233,0040,0002564000000)
+ 2.500,02 Kč



(4329,5139,00000000,0040,0002564000000)
	 16.666,79 Kč








ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 288.324,49 Kč




q)
Rozpočtové opatření č. 2014/158



ve výdajích – Technické služby




Zimní stadion - studená voda




(3412,5151,00000000,0790,0001103000000)
- 30.000,00 Kč








Zimní stadion - teplo




(3412,5152,00000000,0790,0001103000000)
- 250.000,00 Kč








Zimní stadion – elektrická energie




(3412,5154,00000000,0790,0001103000000)
- 160.000,00 Kč








Zimní stadion – nákup ostatních služeb




(3412,5169,00000000,0790,0001103000000)
- 10.000,00 Kč








Zimní stadion – opravy a udržování




(3412,5171,00000000,0790,0001103000000)
- 50.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




samostatné pracoviště majetku




Zimní stadion - nájemné




(3412,5164,00000000,0050,0001103000000)
+ 500.000,00 Kč
3124/86 RM 14
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r)
Rozpočtové opatření č. 2014/159



v příjmech – odbor majetku města




samostatné pracoviště




trakční vedení sml.MMOPP00E8OYE




(3631,3113,00000000,0050,0007832000000)
+ 8.001.294,40 Kč







ve výdajích – odbor informatiky




optický kabel sml.MMOPP00B1OM0




(2419,6122,00000000,0170,0000000000000)
+ 196.739,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




MDPO prokazatelná ztráta rok 2008




(2221,5193,00000000,0020,0001003000000)
+ 6.401.540,00 Kč








rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 1.403.015,40 Kč











s)
Rozpočtové opatření č. 2014/160



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




byty – vratky přeplatků z vyúčtování služeb




(3612,5909,00000000,0051,0001035000000)
+ 100.000,00 Kč








nebyty – vratky přeplatků z vyúčtování služeb




(3613,5909,00000000,0051,0001035000000)
+ 50.000,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000000,0020,0002996000000)
- 150.000,00 Kč


Hlasování:  9, 0, 2



3125/86 RM 14
bod 15/86
Schválení smluv

Rada města



schvaluje









3125/86 RM 14
bod 15/86
a)
smlouvu, MMOPP00CX39V, mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 69, 746 26  Opava,   IČ  00300535, zastoupeným
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Sportovním klubem tělesně postižených Opava se sídlem Krnovská 2446/86, 746 01 Opava, IČ 01453106, zastoupeným Martou Špačkovou, předsedkyní, na náklady související s pořádáním turnaje „Opavská kuželka“, ve výši 8.000,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/161



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,000299000000)
 - 8.000,00 Kč








SK tělesně postižených Opava




(3419,5222,00000000,0020,0000487000000)
+ 8.000,00 Kč


Hlasování: 10, 0, 0



3126/86 RM 14
bod 16/86
Účetní odpis pohledávky

Rada města



bere na vědomí 

a)
účetní odpis pohledávky pana Rudolfa Vehovského z titulu poskytnuté půjčky č. 229/970 z Povodňového fondu obnovy bydlení města Opavy vč. příslušenství ve výši 159.740,00 Kč (VS 9079229970) a související náklady řízení ve výši 6.960,00 Kč (VS 9254000004)


b)
účetní odpis pohledávky manželů Rudolfa Vehovského a Taťány Vehovské z titulu poskytnuté půjčky č. 232/970 z Povodňového fondu obnovy bydlení města Opavy vč. příslušenství ve výši 111.360,00 Kč (VS 9079232970) a související náklady řízení ve výši 4.800,00 Kč (VS 9254000004)



Hlasování: 10, 0, 0



3127/86 RM 14
bod 17/86
Smlouva o umístění zařízení (bezúplatná) – Varovný a vyrozumívací systém pro 	městskou část Vávrovice

Rada města



schvaluje 



smlouvu o umístění zařízení (bezúplatná) č. SUZB/2012/2014, kontakt 1064230561 MMOPP004FKNW, mezi ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupeným Ing. Miroslavem Broskevičem, vedoucím oddělení Správy energetického majetku Morava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 
746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem 
Jiráskem, CSc., primátorem města



Hlasování: 10, 0, 0






3128/86 RM 14
bod 18/86
Kupní smlouva (cisternová automobilová stříkačka pro jednotku SDH Opava Komárov)

Rada města




schvaluje 


a)
kupní smlouvu MMOPP004FKPM, mezi Statutárním městem Ostravou 
se sídlem Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava, IČ 00845451, zastoupeným Ing. Jiřím Hrabinou, náměstkem primátora a Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města


 b)
Rozpočtové opatření č. 2014/162



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




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







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




nákup zánovní CAS pro MČ Komárov - dofinancování




(5512,6123,00000000,0193,0002530000000)
+ 250.000,00 Kč


Hlasování: 10, 0, 0





3129/86 RM 14
bod 19/86
Kupní smlouva (dopravní automobil pro jednotku SDH Opava Milostovice)

Rada města



schvaluje 



kupní smlouvu MMOPP004FK9U, mezi AUTOczech s.r.o. se sídlem Krnovská 700/137b, 747 07 Opava, IČ 26820765, zastoupeným Zbyňkem Duškem, jednatelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí  69,  746 26  Opava,  IČ  00300535,  zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města


Hlasování: 10, 0, 0












3130/86 RM 14
bod 20/86
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.

schvaluje 


a)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXS8O) mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Bc. Michaelem Kolníkem a Mgr. Lucií Kolníkovou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody, plynovodní přípojky, přípojky jednotné kanalizace a telekomunikační přípojky do pozemku parc.č. 1795 v k.ú. Jaktař a zřízením sjezdu na pozemku parc.č. 1795 v k.ú. Jaktař za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1827 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Dům manželů Kolníkových na parcele č. 1827 v k.ú. Jaktař“ 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, (MMOPP00DXLNY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Akzo Nobel Coatings CZ, a.s. se sídlem Vyskočilova 1481/4, 140 00 Praha 4,
IČ 60792213, zastoupenou Mojmírem Mockem a Ing. Luďkem Kudláčkem, členem představenstva pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku  parc.č. 969/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu: "AKZO Nobel Coatings CZ a.s., Podvihovská 12/304, Opava 9, parc.č. 952/2 – přípojka vody“ 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, (MMOPP00DXS9J) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ing. Tomášem Smijou bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace a přípojky vody do pozemků parc.č. 1858/11 a 1858/16 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1858/8 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

d) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSFP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Barborou  Rychtovou a Martinem Rychtou oba bytem Opava Vávrovice pro umístění podzemního vedení přípojky vody a přípojky splaškové kanalizace 
do pozemku parc.č. 2946 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 2051/65, 2053/1, 2053/2 v k.ú. Opava - Předměstí“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty 
za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
3130/86 RM 14
bod 20/86
e)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSJ5) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Milanem Gatnarem a Ing. Martou Gatnarovou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky jednotné kanalizace a STL plynovodní přípojky 
do pozemků parc.č. 2066/12, 1566/4, 1602/3 v k.ú. Jaktař pro stavbu: "Přípojky IS k parc.č. 2066/2, 2066/3, Opava ul. Tulipánová“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSGK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a MUDr. Janem Dostálem bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody, přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace a telekomunikační přípojky do pozemku parc.č. 1842/1 v k.ú. Kylešovice pro stavbu: "Novostavba rodinného domu, sjezdu a přípojek IS na parc.č. 2608/2 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

g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSC4) 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Ing. Rostislavem Stoklasou bytem Opava, Suché Lazce 
pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky v pozemku  parc.č. 673/1 v k. ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č. 686/104, 686/105 v k.ú. Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH

h) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSB9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem 
a MUDr. Jiřím Gilíkem a Marií Gilíkovou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemcích parc.č. 2773/6, 2773/8 v k. ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Přípojka vody pro stávající RD č.p. 481/146a v Opavě - Kylešovicích“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.500,00 Kč + DPH

i)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXS6Y) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem 
a společností BUBYT spol. s r.o. se sídlem Velehradská 23, 130 00 Praha 3, IČ 62913697, zastoupenou Stanislavou Horníkovou, jednatelkou
pro umístění podzemního vedení přípojky nízkého napětí v pozemcích parc.č. 2696/5, 2705/2 v k. ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Provozní budova fy BUBYT spol. s r.o. v Opavě“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

j)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSAE)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Annou Černínovou bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v pozemcích  parc.č. 1806/28, 1807 v k. ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Rodinný dům 
na pozemku parc.č. 1725 v k.ú. Kylešovice, ul. Na Pomezí“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH
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k) 

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSDZ)
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Ing. Pavlou Voloveckou bytem Opava a Silvií Honzkovou
bytem Opava a Sylvou Šťastnou bytem Opava a Martinem Šťastným bytem Opava a Romanem Tylšarem bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodu a kanalizace v pozemcích  parc.č. 2322/27, 2322/31 v k. ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Komunikace a inženýrské sítě na pozemcích parc.č. 405/179, 917/12, 2322/27, 2322/31“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH


2.
revokuje	


usnesení č. 3098/85 RM14 h) ze dne 7. 7. 2014 (Rada  města schvaluje 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 Kč + DPH)


3.
schvaluje


smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXRON_upr) 
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 a přípojky jednotné kanalizace 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 20.000,00 Kč+ DPH



Hlasování: 10, 0, 0


3131/86 RM 14
bod 21/86
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení plynovodu do pozemků parc.č. 2373/601
a 2327/8 v k.ú. Opava – Předměstí a umístění plynovodní přípojky
do pozemku parc.č. 2327/8 v k.ú.  Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Plynovod, plynovodní přípojka – lokalita „Gogolova, Palackého“, Opava“ 

b)
umístění podzemního vedení nízkého napětí a vysokého napětí
do pozemků parc.č. 2954 a 2157/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Stará silnice, MMO, DTS, číslo stavby IE-12-8003437“
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c)
umístění splaškové kanalizace, vodovodu, plynovodu, kabelového vedení veřejného osvětlení, kabelového vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 636 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby: „Technická a dopravní infrastruktura RD, Jaktař – Okruhy 1. etapa“ za podmínky, že dojde 
ke směně nebo prodeji části pozemku parc.č. 640 v k.ú. Jaktař 
pro realizaci investiční stavby Statutárního města Opavy „Rekonstrukce ul. Žižkovy v Opavě – II. etapa“ dle uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě směnné mezi Ing. Pavlem Hadamczikem a Statutárním městem Opava
ze dne 18. 11. 2008     

d) 
umístění podzemního vedení plynovodu do pozemků parc.č. 2322/14
a 2431/24 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „REKO NTL Opava, U Švédské kaple“


Hlasování: 10, 0, 0

3132/86 RM 14
bod 22/86
Rámcová smlouva o poskytnutí služeb 


Rada města




schvaluje



smlouvu, (MMOPP00G9UYX), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a fyzickou osobou podnikající Milošem Zikou, se sídlem Hlavní 40, 747 91 Štítina,
IČ 43599940



Hlasování: 10, 0, 0


3133/86 RM 14
bod 23/86
Schválení Deklarace bezpečnosti kultury Statutárního města Opavy

Rada města



nepřijala usnesení


k Deklaraci bezpečnosti kultury Statutárního města Opavy


Hlasování: nebylo přijato usnesení


3134/86 RM 14
bod 24/86
Směrnice k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,
 o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Rada města



schvaluje



Směrnici k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
s účinností od 01. 09. 2014



Hlasování: 11, 0, 0                                   

3135/86 RM 14
bod 25/86
Výběrová řízení na byty

Rada města


1.
schvaluje 



pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného
za 1 m2 podlahové plochy konkrétního uvolněného bytu:

     Byt č. 8 velikosti 4+1 na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě
      1. Marcela Halenkovičová, trvale bytem 17. listopadu 21, Opava
      2. Romana Schneiderová, trvale bytem Hálkova 7, Opava



Byt č. 14 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 35 v Opavě
1. Drahoslav Levayová, trvale bytem Kolárova 1, Opava
2. Ladislav Dehner, trvale bytem Držkovice 11
      3. Gabriela Gyngová, trvale bytem Popská 8, Opava
      4. Jonáš Zavřel, trvale bytem Englišova 61, Opava
 5. Kamil John, trvale bytem Fügnerova 38, Opava
      6. Karolína Žigová, trvale bytem Jateční 7, Opava



Byt č. 1 velikosti 2+1 na adrese Horní náměstí 63 v Opavě
1. Drahoslav Levayová, trvale bytem Kolárova 1, Opava
2. Karolína Žigová, trvale bytem Jateční 7, Opava
       3. Jaroslav Šiška, trvale bytem Jaselská 27, Opava



Byt č. 2 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 7 v Opavě
1. Petr Gőrlich, trvale bytem Čechova 15, Opava
2. Drahoslav Levayová, trvale bytem Kolárova 1, Opava
3. Veronika Burdová, trvale bytem Třída Sojenců 36, Opava
       4. Karina Červeňáková, trvale bytem Podvihovská 5a
       5. Romana Schneiderová, trvale bytem Hálkova 7, Opava
       6. Zdeňka Mikošková, trvale bytem Drůbeží trh 3, Opava
       7. Karolína Žigová, trvale bytem Jateční 7, Opava
       8. Roma Bilý, trvale bytem Horní náměstí 69 v Opavě
       9. Anna Gebauerová, trvale bytem Hrnčířská 4, Opava
     10. Božena Kořistková, trvale bytem Rooseveltova 37, Opava
     11. Jonáš Zavřel, trvale bytem Englišova 61, Opava
     12. Kamil John, trvale bytem Fügnerova 38, Opava
     13. Jaroslav Šiška, trvale bytem Jaselská 27, Opava



Byt č. 5 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
1. Anna Gebauerová, trvale bytem Hrnčířská 4, Opava
 2. Ladislav Dehner, trvale bytem Držkovice 11
3. Klára Selníková, trvale bytem Horní náměstí 69, Opava
4. Sabina Opavská, trvale bytem Třešňová 95, Opava
5. Jaroslav Šiška, trvale bytem Jaselská 27, Opava
       6. Gabriela Gyngová, trvale bytem Popská 8, Opava
       7. Karolína Žigová, trvale bytem Jateční 7, Opava
       8. Věra Pačková, trvale bytem Opavská 55, Zábřeh 

       s podmínkou, že byt č. 5 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 30 v Opavě
       bude přidělen až po provedení opravy stropu



3135/86 RM 14
bod 25/86
2.
schvaluje


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



Hlasování: 10, 0, 0



3136/86 RM 14
bod 26/86
Smlouvy o nájmu, výpůjčce 


Rada města


1.
schvaluje


a)
dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor  MMOPP00DG63S mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof.PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.  primátorem města a Janou Grygarovou se sídlem Liptovská 999/7, 747 06 Opava - Kylešovice, IČ 13600087 (prostor na adrese Hrnčířská 13, Opava)


b)
smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG64N
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem,  
CSc., primátorem města a Bc. Františkem Blažkem se sídlem Pod Cvilínem 456/31,794 01 Krnov, IČ 02230089,(prostor na adrese Horní náměstí 47, Opava



c)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání MMOPP00DG66D mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností  TB3 distribution s.r.o. se sídlem Kachlíkova 14, 635 00 Brno - Bystrc, 
IČ 28920635, zastoupenou Petrem Šmídem, jednatelem (prostor na adrese 
Rybí trh 2, Opava)


d)
Smlouvu o výpůjčce sportovního zařízení MMOPP00DG678 
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 2309/22, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou     Ing. Čestmírem Dudou, starostou 


2.
revokuje


usnesení RMO ze dne 9.6.2014 č.usn. 3044/84 RM 14, bod 2 a) (RMO schvaluje 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)) 

3136/86 RM 14
bod 26/86
3.
schvaluje



upravenou 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)



Hlasování: 10, 0, 0




3137/86 RM 14
bod 27/86
Záměr prodeje, darování  

Rada města




schvaluje


a)
záměr darování části pozemku parc.č. 271/1, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je část budovy č.p. 183, objekt občanské vybavenosti,
dle přiloženého zákresu, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město (na adrese Rybí trh 4, Opava)


b)
záměr prodeje budovy č.p. 1256, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 2162/4, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 2162/4, zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 2162/1, ostatní plocha, to vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí (na adrese Krnovská 79, Opava)



Hlasování: 10, 0, 0




3138/86 RM 14
bod 28/86
Smlouva o poskytnutí motorového vozidla k užívání - JUDr. Tomáš Elis

Rada města



schvaluje



smlouvu o dílo MMOPP009KNBT mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a panem 
JUDr. Tomášem Elisem, tajemníkem MMO 



Hlasování: 10, 0, 0







3139/86 RM 14
bod 29/86
Smlouva o poskytování služeb č. 19122013 – praní prádla


Rada města



schvaluje



smlouvu o dílo MMOPP009KN5N mezi Statutárním městem Opava
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Prádelna a čistírna Schreier s.r.o., se sídlem Sadová 189/44, 74601 Opava, IČ: 28574494, zastoupenou Ing. Romanem Schreierem, jednatelem společnosti 



Hlasování: 11, 0, 0


3140/86 RM 14
bod 30/86
Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje – Zkvalitnění služeb Městského informačního centra v Opavě 2014


Rada města




schvaluje

a)
Smlouvu MMOPP00EKG93, 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 18 Ostrava, 
IČ 70890692  



  b)
rozpočtové opatření č. 2014/163



ve výdajích – odbor kancelář primátora




rozvoj služeb MIC - služby




(2143,5169,00000000,0120,0001042000000)
	75.000,00 Kč









Projekt „Zkvalitnění služeb MIC v Opavě 2014“ - služby




(2143,5169,00000000,0120,0002433000000)
+ 58.100,00 Kč







ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. PaM




Projekt „Zkvalitnění služeb MIC v Opavě 2014“




DPP




(2143,5021,00000000,0192,0002433000000)
+ 11.900,00 Kč



mimořádná odměna




(2143,5011,00000000,0192,0002433000000)
+ 3.731,00 Kč



soc. poj.




(2143,5031,00000000,0192,0002433000000)
+ 933,00 Kč



zdrav. poj.




(2143,5032,00000000,0192,0002433000000)
+ 336,00 Kč



Hlasování: 11, 0, 0

3141/86 RM 14
bod 31/86
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v otevřeném řízení 
s názvem „Kylešovice – Liptovská – komunitní centrum“ – výsledek
zadávacího řízení + smlouva



Rada města


1.
vylučuje


a)
uchazeče č. 3 - FICHNA – HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857, z důvodu nedoručení objasnění nabídky na základě výzvy zadavatele dle § 76 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách


b)
uchazeče č. 5 - RENOVA OPAVA spol s r.o., Bechlinská 705/2,199 00  Praha 18 – Letňany, IČ: 44738773, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 1 zákona 
o veřejných zakázkách

c)
uchazeče č. 9 - Čestav-Plus, s.r.o., Ostravice 60, 739 14 Ostravice,
IČ: 28587014, z důvodu nesplnění požadavků zadavatele uvedených
v zadávacích podmínkách dle § 76 odst. 1 zákona o veřejných zakázkách

d)
uchazeče č. 11 - DAKA Stav, s.r.o., Luční 1867, 686 03 Staré Město,
IČ: 26244161, z důvodu nedoručení objasnění nabídky na základě výzvy zadavatele dle § 76 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách

e)
uchazeče č. 12 - Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o., Hradecká 14
746 01 Opava, IČ: 63323524, z důvodu nedoručení objasnění nabídky 
na základě výzvy zadavatele dle § 76 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách

f)
uchazeče č. 14 - DUO Stav s.r.o., U Lučního mlýna 1044/12, 747 05 Opava
IČ: 25357522, z důvodu nedoručení objasnění nabídky na základě výzvy zadavatele dle § 76 odst. 3 zákona o veřejných zakázkách


2.

schvaluje

a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81:
	GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638

MŽT Stavitelství, a.s., Suderova 2024/8, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory, IČ: 27762157
	STAFI CZ s.r.o., Vrchlického 1194/20, 794 01 Krnov, IČ: 26867664
CONE – STAVITELSTVÍ, a.s., Kosmova 1126/17, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 25357603
RENESA – stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, 746 01 Opava, IČ: 62305620
	Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava, 
IČ: 65142756 
	OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz, IČ: 64610225
8.    Czasch spol. s r.o., Opavská 1174/8, 792 01 Bruntál,  IČ: 47972947  

b)
v souladu s § 81 odst. 1 písm. b) zákona o veřejných zakázkách výběr nabídky uchazeče GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, 
IČ: 25826638, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
3141/86 RM 14
bod 31/86
c)
smlouvu, MMOPP009TBPY, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností GRIGAR s.r.o., se sídlem U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, zastoupenou Ing. Kamilem Grigarem, jednatelem společnosti, za cenu nejvýše přípustnou 9.246.426,19 Kč bez DPH

  d)
Rozpočtové opatření č. 2014/164



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Kylešovice – Liptovská – komunitní centrum




(3613,6121,00000120,0220,0007655000000)
 + 11.188.175,69 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




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




(6409,5901,00000120,0020,0009966000000)
- 11.188.175,69 Kč








Hlasování:  9, 0, 2



3142/86 RM 14
bod 32/86
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná  ve zjednodušeném
podlimitním řízení  s názvem „ZŠ Boženy Němcové - fasáda“ – zahájení 
zadávacího řízení


Rada města




neschvaluje



zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 21 odst. 1 písm. f), a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „ZŠ Boženy Němcové – fasáda




Hlasování: 11, 0, 0 



3143/86 RM 14
bod 33/86
Instalace termoregulačních ventilů

Rada města



schvaluje



a)
Smlouvu o dílo MMOPP00EINZU, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc, primátorem města a Vojtěchem Friedlem se sídlem Nádražní 105, 747 62 Mokré Lazce, IČ 63712008, zastoupenou Vojtěchem Friedlem

3143/86 RM 14
bod 33/86
 b)

Rozpočtové opatření č. 2014/165



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




instalace termoventilů




(2115,5171,00000020,0051,0000000000000)
+ 81.985,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000020,0020,0002996000000)
- 81.985,00 Kč







Hlasování: 11, 0, 0

3144/86 RM 14
bod 34/86
Energetický management - pokračování


Rada města



schvaluje


a)
Smlouvu o dílo MMOPP00DY08R, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ  00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem CSc, primátorem města a PORSENNA o.p.s. se sídlem Bystřická 522/2,140 00 Praha 4, IČ 27172392, zastoupenou Ing. Miroslavem Šafaříkem PhD, ředitelem společnosti 

 b)
Rozpočtové opatření č. 2014/166



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




aplikace managementu hospodaření energií




(2115,5169,00000120,0051,0000000000000)
+ 381.150,00 Kč












ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,0000120,0020,0002996000000)
- 381.150,00 Kč












Hlasování:  11, 0, 0


3145/86 RM 14
bod 35/86
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 25. 06. 2014 
do 21. 07. 2014



Hlasování:  11, 0, 0
3146/86 RM 14
bod 36/86
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


1. 
bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 






2.
ukládá

odboru právnímu a organizačnímu předložit radě města rámcovou smlouvu o provedení exekuce s dalším exekutorským úřadem
- Exekutorský úřad Karviná, K.Sliwky 125, 737 01 Karviná 
-  Mgr. Simona Kiselová, soudní exekutorka
Z: vedoucí odboru právního a organizačního



Hlasování: 9, 1, 1


3147/86 RM 14
bod 40/86
Směrnice FaRO

Rada města



schvaluje


a)
Směrnici o pokladních operacích s účinností od 1. 9. 2014


b)
Směrnici pro oběh účetních dokladů s účinností od 1. 9. 2014

c)
Směrnici pro tvorbu opravných položek k pohledávkám s účinností 
od 1. 9. 2014

d)
Směrnici pro odpisování majetku s účinností od 1. 9. 2014

e)
Směrnici pro účetnictví s účinností od 1. 9. 2014


Hlasování: 11, 0, 0


3148/86 RM 14
bod 41/86
Udělení výjimky z OZV č. 2/2011 – Týden divů

Rada města



uděluje



výjimku z Obecně závazné vyhlášky č. 2/2011, o ochraně nočního klidu
a regulaci hlučných činností panu Ing. Zbyškovi Dzieržovi 
na akci „Seznamovací večírek 41. ročníku Týdne Divů“, který se bude konat dne 1. 8. 2014 v prostorách Vinárny U Přemka vč. přilehlé zahrady
do 24.00 hodin



Hlasování: 6, 4, 0




3149/86 RM 14
bod 42/86
Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti
Městský dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady




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 „společnost Městský dopravní podnik Opava, a.s.“), jejímž jediným akcionářem je Statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:
 

1.
volí 



do dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.: 
	p. Michala Gilíka, nar. 10. 12. 1973, trvale bytem Bílovecká 97, 

747 06 Opava 6

2. 
ukládá 
 


primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava


Hlasování: 11, 0, 0



3150/86 RM 14
bod 43/86
Dotace ostatní


Rada města


schvaluje 



finanční dotaci Fotbalovému klubu NOVA Vávrovice se sídlem Vávrovická 68/81, 747 07 Opava 7, IČ 47814691, na zastřešení technického zázemí fotbalového hřiště ve Vávrovicích, ve výši 50.000,00 Kč



Hlasování: 8, 0, 3  









3151/86 RM 14
bod 44/86
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v jednacím řízení bez
uveřejnění s názvem „Havárie stropů Krnovská 28,30“ – zahájení zadávacího
řízení


Rada města

1.
rozhodla


a)
o upraveném zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v jednacím řízení bez uveřejnění na základě ustanovení § 23 odst. 4 písm. b) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, s názvem „Havárie stropů Krnovská 28,30“ v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy 


b)
o zaslání písemné výzvy k předložení nabídky a prokázání kvalifikace dle § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, zájemcům:
	GRIGAR, s.r.o., U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 68317611

2.DUO STAV, s.r.o.,U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava, IČ:25357522
3.UNICONT Opava s.r.o., Hradecká 4, 746 01 Opava, IČ: 65142756
4.STAZO, spol. s r.o., V Ulici 3, 747 95 Suché Lazce,IČ: 60777346
5.Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o., Hradecká 14, 746 01 Opava,
   IČ: 63323524
6.RENOVA OPAVA, spol. s r.o.,Englišova 95, 746 01 Opava, IČ: 44738773
7.RENESA s.r.o., Komárovská 27, 746 01 Opava, IČ: 62305620
8.Slezské stavby OPAVA s.r.o., Partyzánská 18, 747 05 Opava, 
   IČ: 48391212



2.
jmenuje


a)
v souladu s § 71 odst. 3 a § 74 odst. 3, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, komisi pro  otevírání obálek a komisi             pro hodnocení nabídek ve složení;

členy:
	 paní Jitku Měchovou
	 Ing. Pavla Brady
	 Ing. Jiřího Elbla

 Ing. Radka Šabatková
5. Ing. Kamila Kremsera


b)
náhradníky členů:
	 MUDr. Pavla Vágnera
	 Mgr. Zdeněk Frélich
	 Ing. Jiřího Lehnerta
	 Ing. Aleše Bořeckého

5. pana Radomíra Bittnera











3.
schvaluje



Rozpočtové opatření č. 2014/167



ve financování




použití fondu rozvoje a rezerv




(0000,8115,00000110,0000, 0000000000000)
+ 19.000.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




Havárie stropů Krnovská 28,30




(3612,5171,00000110,0051,0007612000000)
+ 19.000.000,00 Kč






4.
ukládá



odboru majetku města informovat nájemníky o stávající situaci a postupech řešení v domě na Krnovské 28,30
Z: vedoucí odboru majetku města
T: ihned



Hlasování: 11, 0, 0




3152/86 RM 14

Informace k projektu „Naučme děti bruslit“  


Rada města


bere na vědomí  



informaci pana Miroslava Glose k projektu „Naučme děti bruslit“ a obecně tyto iniciativy vítá



Hlasování: 11, 0, 0  








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

