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RADA                        StatutárníHO městA opavY











U S N E S E N Í

z 87. schůze 
RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 18. 08. 2014























Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 18. 08. 2014 se zúčastnili


Členové RMO
8
Omluveni
Bc. Hana Brňáková
p. Daniel Žídek
p. Petr Baránek
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
Mgr. Bc. Silvie Vltavská
Zaměstnanec trvale přítomen na zasedání RMO
Bc. Jana Müllerová
JUDr. Monika Schlauchová
Ing. Lenka Grigarová
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanec
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
p. Radomír Bittner
pí Taťána Tomšíková
Ing. Jana Onderková
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Mgr. Pavel Hrbáč
pí Hana Fraňková
Mgr. Antonín Binar
Ing. Lenka Grigarová
Ing. Jiří Lehnert
Bc. Dagmar Polášková, DiS.
Ing. Roman Otipka
Ing. Kamil Kremser

Hosté
Ing. Radim Kepák – likvidátor 
společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“
Miroslav Kořistka – starosta MČ
























3154/87RM 14
bod 1/87
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDKXI mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a panem Jiřím Manderlou jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemků parc.č. 708 -  ostatní plocha 
a parc.č. 707 – ostatní plocha, vše k.ú. Vávrovice

b)
smlouvu o výpůjčce PID MMOPP00EDLS0 mezi Statutárním městem Opavou jako půjčitelem a společností Květiny Artflowers s.r.o. jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 2344/38 -  ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
nájemní smlouvu PID MMOPP00DXPBU mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Michalem Říčným jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 272 - ostatní plocha, 
k.ú. Komárov u Opavy, za cenu ve výši 2.000,00 Kč/rok + DPH
(cena dohodou)  


d)
dodatek č.2 PID MMOPP00EC7WJ k nájemní smlouvě ze dne 16.6.2005, mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu, osada Zátiší jako nájemcem, jejímž předmětem je změna rozsahu nájmu


2.
revokuje



usnesení RMO ze dne 21.10.2013 č.u. 2466/70 RM 13 bod 1 písm. c) (RMO schvaluje smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EC8NL mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Michalem Horákem jakožto nájemcem, jejímž předmětem
 je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/322 - zastavěná plocha  
a nádvoří,k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok,
 tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad))


3.
schvaluje


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDKDA 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Michalem Horákem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/322 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, 
za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDKE5 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Janem Halfarem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/151 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, 
za cenu ve výši 560,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDKBK 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Mgr. Danielou Vopaleckou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2530/403 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, 
za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  
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4.
schvaluje

a) 
záměr prodeje pozemků parc.č. 2890/120 – zahrada, parc.č. 2890/305 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2890/306 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2890/307 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2890/308 – zastavěná plocha a nádvoří, vše k.ú. Opava-Předměstí

b)
záměr směny části pozemku parc.č. 250/2 – ostatní plocha, za část pozemku parc.č. 251/2 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
záměr směny části pozemku parc.č. 3053/4 – ostatní plocha  za část pozemku parc.č. 3054/4 – vodní plocha a pozemek parc.č. 2141/4 – ostatní plocha , vše k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

d)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2969 – ostatní plocha, k.ú. Opava 
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy



5. 
schvaluje



a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2626/199 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/91 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

6.
neschvaluje



převod podnájmu na pronájem části pozemku parc.č. 2133/1 – zahrada, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování o bodech 1-6: 7-0-0

7.
revokuje


usnesení RMO ze dne 13.1.2014 pod č.usn. 2686/75 RM 14 bod 1/75 odst. 1a) - 1.n) (RMO schvaluje dohodu o úhradě bezdůvodného obohacení mezi Statutárním městem Opava jako věřitelem a 14-ti dlužníky Čajkovského 49, 51, 53, jejímž předmětem je bezesmluvní užívání části pozemků parc.č. 2370/60 – zastavěná plocha a parc.č. 2370/65 – zahrada, k.ú. Opava 
– Předměstí, v celkové výši 35.910,00 Kč)




Hlasování: 6-1-0


8.
schvaluje 


uplatnit vymáhání náhrady za užívání předmětné části pozemku 
bez právního důvodu, tj. bezesmluvní užívání části pozemku parc.č. 659/1 – zahrada, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 659/3 
– ostatní plocha, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy


Hlasování: 6-0-0
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bod 2/87
Smlouva o dílo - Rozptylová studie pro město Opava, část B


Rada města



schvaluje


Smlouvu o dílo (PID MMOPP00EIXTQ) – Rozptylová studie pro město Opava, část B, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Vysokou školou báňskou – technickou univerzitou Ostrava, Institutem environmentálních technologií, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava-Poruba, IČ: 61989100, zastoupenou prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., rektorem, za cenu nejvýše přípustnou 157.000,00 Kč včetně DPH


Hlasování: 7-0-0



3156/87RM 14
bod 3/87
Povolení výjimky ze stavební uzávěry v Městské části Opava – Vlaštovičky

Rada města


1.
nepřijala usnesení



k povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98 
ze dne 16. 03. 1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Jaroslavu Štěpanovskému, který zastupuje DN Stavby, spol s r.o. na stávající, nepovolený objekt ubytovacího zařízení a na stávající, nepovolenou přístavbu skladu
na pozemcích parc. č. 47 a 12/2, k. ú. Jarkovice




Hlasování: RMO nepřijala usnesení

2.
schvaluje


 
povolení výjimky ze stavební uzávěry vyhlášené rozhodnutím č. 69/98
ze dne 16.03.1998 pod č. j. Výst./410/98/Hv/Hl Radomíru Pompovi, jednateli společnosti POMP VLAŠTOVIČKY s.r.o. na zvětšení objemu stávající skládky komunálního odpadu povolené jako „Rekultivace vytěžené pískovny Jarkovice“ na pozemcích parc. č. 182/2, 182/4, 225, p.p.k. 172, 173, 226 v k. ú. Jarkovice 


Hlasování: 6-0-1
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bod 4/87
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXX0T mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Danielem a Ing. Lucií Bechnými 
a manžely Petrem a Marcelou Gregořicovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílů o velikosti 179/1000 pozemku parc.č. 2527 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 
59.083,00 Kč, (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy



Hlasování: 6-0-0


b)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00DZMRH
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Markem 
a Mgr. Nelou Prokešovými a manžely Kamilem a Alexandrou Křempkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílů o velikosti 6980/10000 pozemků parc.č. 948 – ostatní plocha a parc.č. 949 - zastavěná plocha 
a nádvoří a pozemku parc.č. 950 – zahrada, vše k.ú. Jaktař, za kupní cenu 198.784,00 Kč (cena dohodou) + náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu 


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXXD0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Soňou Helebrandovou, panem Rostislavem Vajdou a Ing. Petrem Palyzou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 779/1 – ostatní plocha a  části pozemku parc. č. 779/11 -  ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 779/66, katastrální území Kylešovice  
za kupní cenu 112.800,00 Kč (cena dohodou) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXOLN mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vlastimilem Arlethem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1674/1 – ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 1 428.450,00 Kč, (cena podle znaleckého posudku) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy

e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDLXB mezi manžely Zdeňkem 
a Andreou Válkovými jako prodávajícími a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 161 
– ostatní plocha, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 161/2 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 20.400,00 Kč, 
tj. 600,00 Kč/m2 (cena dohodou)

f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDKZ8 mezi paní Ludmilou Kožanou jako prodávajícím a Statutárním městem Opavou jako kupujícím, jejímž předmětem je výkup části pozemku parc.č. 1078/8 – orná půda, 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1078/17 – ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za kupní cenu 90.600,00 Kč, 
tj. 600,00 Kč/m2 (cena dohodou)
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bod 4/87
g)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00EDL0W mezi paní Drahomírou Královou a Statutárním městem Opavou, jejímž předmětem je směna části pozemku parc.č. 1078/7 – orná půda, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1078/16 – ostatní plocha a parc.č. 1078/20 – orná půda, dále části  pozemku parc.č. 1078/5 – orná půda, dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 1078/21 – orná půda, k.ú. Komárov 
u Opavy, bez finančního vyrovnání


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodech 1b) – g): 7-0-0

2.
schvaluje – garážiště Jurečkova



návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4UU8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Janem a Mgr. Bc. Karin Woitkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2626/148 – zastavěná plocha a nádvoří a podílu 
o velikosti 1/17 pozemku parc.č. 2626/3 – ostatní plocha, k.ú. Opava
-Předměstí, za kupní cenu 14.494,00 Kč (cena podle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města


3.
revokuje

 
usnesení RMO ze dne 14.4.2013 č.u. 2874/81 RM 14 bod 6) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZN4H mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Miroslavem Zárubou a panem Petrem Žídkem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků 
pod garážemi parc.č. 2724/86 - zastavěná plocha a nádvoří, a parc.č. 2530/427 - zastavěná plocha a nádvoří k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 19.000,00 Kč (cena dle zásad))


4.
schvaluje  

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXWK8 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Miroslavem Zárubou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2724/86  
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXWL3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Miroslavem Zárubou a panem Petrem Žídkem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/427  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodech 2 – 4: 7-0-0
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5.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. k) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DERY4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Daliborem Macákem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/462 - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad))


6.
schvaluje  


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNK9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Karlem Foltysem a panem Daliborem Macákem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/462  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města


7.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. l) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTPU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem René Poláchem 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/464 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
– Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad))


8.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNS5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Imrichem a Ludmilou Ščasnými 
a panem René Poláchem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/464  - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)




pro předložení zastupitelstvu města


9.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. n) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTOZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Viktorem 
a Zdeňkou Kubínovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu 
o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/454 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč 
(cena dle zásad))

10.
schvaluje



návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNPK mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Viktorem a Zdeňkou Kubínovými  
a panem Jiřím Světlíkem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/454  - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města



3157/87RM 14
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11.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. o) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUAQ
 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely 
Mgr. Karlem a Mgr. Pavlínou Kleinovými jako kupujícími, jejímž předmětem
 je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/451 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad))

12.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXOW4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Janem a Kristou Glabazňovými 
a manžely Ing. Karlem a Mgr. Pavlínou Kleinovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/451  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodech 5 – 12: 7-0-0

13.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. p) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU6A mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Bohdanou Řehákovou a Ing. Antonínem Škopcem  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/456 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad))

14.
schvaluje 


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDLVL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Stanislavem a Šárkou Novosadovými, Mgr. Bohdanou Řehákovou a Ing. Antonínem Škopcem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/456  
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města


15.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. r) 
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DESNG 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Júliem a Ivetou Kováčikovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu 
o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/460 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč 
(cena dle zásad))
3157/87RM 14
bod 4/87
16.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNL4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Júliem a Ivetou Kováčikovými 
a manžely Jaroslavem a Janou Seidlerovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/460  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města


17.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. s) 
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU1Z mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem 
a Ludmilou Němčíkovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/468 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad)

18.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNUV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Josefem a Ludmilou Němčíkovými 
a panem Milanem Zapletalem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/468  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města


19.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. u) 
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVUBL mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Zdeňkem Bendíkem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/463 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad))

20.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXOXZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Zdeňkem Bendíkem a RNDr. Ivem Šebestou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/463  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města

3157/87RM 14
bod 4/87
21.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. v) 
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVU75 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Oldřichem Schneiderem a Annou Kuglerovou   jako kupujícím, jejímž předmětem 
je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/442 
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 5.000,00 Kč (cena dle zásad))

22.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNOP mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Renatou Formánkovými 
a manžely Oldřichem Schneiderem a Annou Kuglerovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/442  
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)





pro předložení zastupitelstvu města


23.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. w) 
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTIT mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Marií Kimmelovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu 
o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/434 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč 
(cena dle zásad))

24.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXWOO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Jiřím a Marií Kimmelovými a paní Taťánou Němcovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/434  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města


25.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. z) 
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTED mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Jiřím a Marií Montagovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu 
o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/422 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč 
(cena dle zásad))

26.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNQF mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Jiřím a Marií Montágovými a paní Hanou Stratilovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/422  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města

3157/87RM 14
bod 4/87
27.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. ab) 
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTHY mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Dušanem 
a Milenou Volfovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu 
o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/419 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč 
(cena dle zásad))

28.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXXC5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Dušanem a Milenou Volfovými 
a panem Pavlem Hruškou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/419  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města


29.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. ac) 
(RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTJO mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Františkem 
a Jaromírou Hellebrandovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/436 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.500,00 Kč (cena dle zásad))

30.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNRA mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Františkem a Jaromírou Hellebrandovými a panem Milanem Zapletalem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/436  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města

31.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. ae) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVZM9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Miroslavem Maňkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/438 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad))

32.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDKGV mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Miroslavem Maňkem a panem Radimem Vávrou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2530/438  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města

3157/87RM 14
bod 4/87
33.
revokuje


usnesení RMO ze dne 18.11.2013 č.u. 2530/72 RM 13 bod 3 písm. ai) (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DVTLE
 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a paní Marii Keršnerovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2530/425 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za kupní cenu 4.750,00 Kč (cena dle zásad))

34.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDLWG mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Stanislavem a Šárkou Novosadovými  a paní Marií Keršnerovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/425  - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodech 13-34: 7-0-0

35.
schvaluje – garážiště Otická

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXOV9 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely JUDr. Milanem a Marií Kudělovými 
a manžely Liborem a Věroslavou Válkovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/426  - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNMZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Petrem a Annou Schlingerovými 
a paní Hanou Kouteckou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/417  - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZNNU mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Karlem a Marií Kleinovými a panem Zdeňkem Trojančíkem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/446  - zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 
(cena dle zásad)


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDUBM mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. PhDr. Alešem Ph. D. 
a Bc. Zdenkou Mateicucovými a paní Taťánou Kollárovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/418  
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města






3157/87RM 14
bod 4/87
36.
schvaluje – garážiště Wolkerova


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4V12 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Vladimírem a Naděždou Ondrovými    jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
st. 1059 - zastavěná plocha a nádvoří a podílu o velikosti 1/54 pozemku parc.č. 1553/3 – ostatní plocha, vše  k.ú. Kateřinky u Opavy, za kupní cenu 16.340,00 Kč (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


37.
schvaluje – garážiště Bílovecká


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXX3E mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Václavem Klučkou   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
3113/160 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


38.
schvaluje – garážiště Jiráskova


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00E4UV3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Zdeňkem a Hanou Hendrychovými   jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
2724/94 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodech 35 -38: 7-0-0




39. 
schvaluje



a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXWQE mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Radimem Novákem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/324   
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 10.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


b)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXX2J mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Rudolfem Ťapťuchem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 1903/5   
- zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 1903/6   - zastavěná plocha 
a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 18.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


c)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXWTZ mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Václavem Hořínkem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků pod garážemi parc.č. 2316/4   
- zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 2316/5   - zastavěná plocha 
a nádvoří k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 18.500,00 Kč, 
tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXWS4 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Romanem a Marií Paterovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2327/36   - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

3157/87RM 14
bod 4/87
e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXP18 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vladanem Zdražilem  jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2327/37   
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 8.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXX54 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Mgr. Petrem a Mgr. Lucií Michalčíkovými  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2373/583   - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města


40.
neschvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 335 – orná půda, 
k.ú. Kylešovice, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1108 – ostatní plocha, 
k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

c)
záměr úplatného převodu pozemku parc.č. 2290/16, k.ú. Opava 
– Předměstí z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy

d)
záměr bezúplatného převodu pozemku parc.č. 2290/16, k.ú. Opava 
– Předměstí z vlastnictví ČR – ÚZSVM do vlastnictví Statutárního města Opavy

e)
záměr prodeje pozemku parc.č. 742/3 – ostatní plocha, k.ú. Kateřinky 
u Opavy, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

f)
záměr prodeje rozšířené části pozemku parc.č. 659/1 – zahrada, 
k.ú. Jaktař, v rozsahu dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodech 39 - 40: 7-0-0



3158/87RM 14
bod 5/87
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje

a)
smlouvu o spolupráci č. 26/2014/PRI (MMOPP009TBQT) mezi Statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 
140 00 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 na akci „Silnice I/11 Opava, Severní obchvat – západní část“ pro předložení zastupitelstvu města


b)
smlouvu č. 29/2014/PRI (MMOPP009TBFC) o realizaci překládky sítě elektronických komunikací mezi společností O2 Czech Republic, a.s., 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, IČ: 60193336, DIČ: CZ60193336 
a Statutárním městem Opava v rámci akce „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“

3158/87RM 14
bod 5/87
c)
smlouvu č. 28/2014/PRI (MMOPP009TBEH) o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie mezi společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, 
IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 a Statutárním městem Opavou v rámci akce „Hlavní rozvodna VO – Horní náměstí“



Hlasování: 7-0-0


3159/87RM 14
bod 6/87
Záměry prodeje  

Rada města



schvaluje


a)
záměr prodeje pozemku parc.č. -205, zastavěná plocha a nádvoří 
a  budovy bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. -205, zastavěná plocha a nádvoří, to vše dle přiloženého zákresu, ležící v části obce Vávrovice, zapsané na  LV č. 488, katastrální území Vávrovice


b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 2698/2, zastavěná plocha a nádvoří             a  budovy bez čp/če, garáž, která je součástí pozemku parc.č. 2698/2, zastavěná plocha a nádvoří, to vše dle přiloženého zákresu, ležící v části obce Předměstí, zapsané na LV č. 3618, katastrální území                   Opava – Předměstí 


Hlasování: 7-0-0


3160/87RM 14
bod 7/87
Pořadí žadatelů o pronájem – OC Slezanka

Rada města


1.
nepřijala usnesení



k pořadí žadatelů pro uzavření Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání - OC Slezanka

	BQZ Moravia, a.s. - právnická osoba, IČ 26788802

    se sídlem Nádražní 762/32, 150 00 Praha 5 - Smíchov 
	Opava Development Company , a.s. - právnická osoba, IČ 26704277 

    se sídlem Voctářova 2449/5, 180 00 Praha 8 - Libeň 



Hlasování: RMO nepřijala usnesení

2.
ukládá



odboru majetku města, aby vynaložil maximální úsilí o pronájem jednotlivých prostor OC Slezanka


Z: vedoucí odboru majetku města
T: ihned 


Hlasování: 7-0-0

3161/87RM 14
bod 8/87
Záměry výpůjčky  

Rada města



schvaluje


a)
záměr výpůjčky budovy č.p. 16, rodinný dům, která je součástí pozemku parc.č. 394, zastavěná plocha a nádvoří, dle přiloženého zákresu, ležící v části obce Jaktař, zapsané na LV č. 740, katastrální území Jaktař 
(na adrese Přemyslovců 16/32, Opava - Jaktař)

 
b)
záměr  výpůjčky  budovy   č.p.  390, stavba  občanského  vybavení,  která je  
součástí pozemku parc.č. 61/1, zastavěná plocha a nádvoří, dle přiloženého
zákresu, ležící v části  obce  Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území
Opava – Město (na adrese Nákladní 24, Opava)
       

Hlasování: 7-0-0

                                
3162/87RM 14
bod 9/87
Smlouvy o nájmu, informace o pohledávkách SMO  

Rada města


1.
schvaluje


a)
záměr snížit nájemné (v souladu s ust. § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostoru sloužícího podnikání, který se nachází v 1 NP budovy bez čp/če, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.č. 302/5, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 28.7.2011 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Pavlem Hadamčíkem se sídlem Gagarinova 2837/36, 746 01 Opava,  IČ 47633832, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 55.396,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 44.316,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (prostor na adrese Pekařská ul., Opava)


b)
záměr snížit nájemné (v souladu s ust. § 39 odst.1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, obecní zřízení) u nájmu prostoru sloužícího podnikání, který 
se nachází v 1 PP a 1 NP budovy č.p. 140, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 611, zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, zapsané na LV č. 168, katastrální území Opava – Město, kterýžto nájem byl založen smlouvou o nájmu nebytových prostor uzavřenou dne 16.7.2008 mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a GASTRO TYLŠAR s.r.o se sídlem Pavlovského 652/19, 747 07 Opava - Jaktař, IČ 27839206, jakožto nájemcem, a to ze stávající výše nájmu 697.888,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok na novou výši nájmu 558.312,00 Kč bez DPH za jeden kalendářní rok (prostor na adrese Dolní náměstí 23, Opava)


c)
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání MMOPP00DG58A mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným                       prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Bronislavou Březinovou se sídlem Ratibořská 1149/38, 747 05 Opava – Kateřinky, IČ 73309354 (prostor na adrese Horní náměstí 4,  Opava)

3162/87RM 14
bod 9/87
d)
nájemní smlouvu MMOPP00DG6AT mezi  Statutárním městem  Opava 
se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města                       a Krizovým a kontaktním centrem „Pod slunečníkem“ o.p.s. se sídlem Hradecká 650/16, 746 01 Opava - Předměstí, IČ 47812052 (prostor na adrese Hradecká 16, Opava)



Hlasování: 7-0-0


2.
ukládá

a)
odboru majetku města připravit výpověď ze smlouvy o pronájmu nebytových prostor v případě pana Milana Závodného a paní Petry Šímové


Z: vedoucí odboru majetku města
T: Ihned

b)
odboru majetku města připravit návrh záměru pronájmu nebytových prostor užívaných paní Petrou Šímovou


Z: vedoucí odboru majetku města
T: Ihned


Hlasování o bodu 2: 7-0-0 




3163/87RM 14
bod 10/87
Dohoda o prominutí dluhu

Rada města



schvaluje



Dohodu o prominutí dluhu (MMOPP00DZOAG), jejímž obsahem je prominutí 50 % dluhu (úroků z prodlení) ve výši 7. 339,69 Kč, dlužníků Tomáše Kreciocha a Blanky Kreciochové, bytem Opava. Zbylých 50 % dluhu (úroků z prodlení)  ve výši 7. 339,69 Kč,  náklady řízení ve výši 3.550,00 Kč a náklady spojené s pořízením výpisů z katastru nemovitostí ve výši 600,00 Kč uhradí  dlužníci Tomáš Krecioch a Blanka Kreciochová, bytem Opava  



Hlasování: 7-0-0


3164/87RM 14
bod 11/87
Prominutí pohledávky

Rada města



schvaluje



prominutí pohledávky Statutárního města Opavy se sídlem Horní náměstí 69, 746 21 Opava, IČ 00300535, ve výši 812.891,93Kč, vůči společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s. se sídlem Lipová 105/2, Opava, 
IČ 25835912, pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-1 


3165/87RM 14
bod 12/87
Majetek ve správě TSO s.r.o. – dohoda o ukončení nájemní smlouvy

Rada města



schvaluje



Dohodu o ukončení (MMOPP00DZQ4W) smlouvy o nájmu nebytových prostor v Městských lázních v Opavě (MMOPP00BYOHS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným na základě plné moci ze dne 05.08.2009 společností Technické služby Opava se sídlem Těšínská 71, 746 01 Opava, 
IČ 64618188 a paní Martou Lerchovou, fyzickou osobou podnikající 
dle živnostenského zákona nezapsanou v obchodním rejstříku, s místem podnikání Strossmayerova 2143/6, 746 01 Opava, IČ 68914881



Hlasování: 7-0-0


3166/87RM 14
bod 13/87
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města


1.
schvaluje


  a)
Rozpočtové opatření č. 2014/168



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



aa)
Suché Lazce – splašková kanalizace - PD 




(poplatky)




(2321,6121,00000000,0220,0007764000000)
+ 350,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 350,00 Kč






b)
Rozpočtové opatření č. 2014/169



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




neinvestiční přijaté transfery od krajů




(0000,4122,00000333,0020,0000000000018)
+ 53.000 Kč







ve výdajích – odbor školství




ZŠ Opava, Boženy Němcové 2




projekt „Otevřeme oči a ukážeme cestu“




(3113,5336,00000333,0030,0001002000018)
+ 53.000 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/170



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




vratka dotace MSK – MŠ Riegrova




neinvestiční přijaté vratky transferů




(6409,2229,00000334,0020,0000000000004)
+ 5.274,51 Kč
3166/87RM 14
bod 13/87

ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi




(6402,5366,00000334,0020,0001002000004)
+ 5.274,51 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2014/171



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




nebytový prostor Slezanka teplo




(3613,5152,00000000,0051,0001046000000)
	 27.872,00 Kč








ve výdajích –  kancelář tajemníka 




oddělení personální a mzdové




 Slezanka 




ostatní osobní výdaje




(3613,5021,0000000,0192,0001046000000)
+ 20.800,00 Kč



ostatní osobní výdaje na sociální zabezpečení




(3613,5031,0000000,0192,0001046000000)
+ 5.200,00 Kč



povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění




(3613,5032,0000000,0192,0001046000000)
+ 1.872,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2014/172



ve výdajích – odbor majetku města




oddělení správy a evidence budov




nebytový prostor KD Rybníček




elektrická energie




(3392,5154,00000000,0051,0007697000000)
- 16.000,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(3392,5021,0000000,0192,0007697000000)
+ 16.000,00 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2014/173



ve výdajích – kancelář primátora




samostatné pracoviště




Národní zahájení EHD a oslavy města




nákup ostatních služeb




(3399,5169,00000000,0120,0002561000000)
- 2.500,00 Kč








ostatní osobní výdaje




(3399,5021,00000000,0120,0002561000000)
+ 2.500,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2014/174



ve výdajích – MČ Podvihov




vodovodní přípojka-stavební práce




(2310,6121,00000000,0820,0000000000000)
+ 98.833,00 Kč





3166/87RM 14
bod 13/87

ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




rezerva pro městské části




(6409,5901,0000000,0020,0002999000000)
- 98.833,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2014/175



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 469,00 Kč








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




vratky přeplatků z minulých let – nájem pozemků pod garáží




(6409,5909,00000000,0052,0009049000000)
+ 469,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2014/176



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                   pracoviště




 kanalizace – nákup služeb




(2321,5169,00000000,0050,0000000000000)
	 43.515,00 Kč









Vnitroblok Na Pastvisku – Pekařská – Rolnická – Štefánikova (IPRM Kateřinky) – zvýšení oplocení u víceúčelového hřiště, které je součástí vnitrobloku




(2219,6121,00000000,0050,0007673000000)
+ 43.515,00 Kč





j)
Rozpočtové opatření č. 2014/177



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva pro městské části




(6409,5901,00000000,0020,0002999000000)
	 60.000,00 Kč 








ve výdajích – městská část Malé Hoštice




prodloužení splaškové kanalizace na ul. U Kaple – napojení polyfunkčního domu v Malých Hošticích




(2321,6121,00000000,0810,0000000000000)
+ 60.000,00 Kč 






k)
Rozpočtové opatření č. 2014/178



ve výdajích – odbor Kancelář primátora




Národní zahájení EHD a oslavy města - služby




(3399,5169,00000000,0120,0002561000000)
	 1.500,00 Kč









Národní zahájení EHD a oslavy města – DPP (průvodcování)




(3399,5021,00000000,0120,0002561000000)
+ 1.500,00 Kč











3166/87RM 14
bod 13/87
l)
Rozpočtové opatření č. 2014/179



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	110.220,00 Kč








ve výdajích – odbor  kanceláře primátora




Investiční účelový příspěvek OKO – vícenáklady na umístění obrazu Zavraždění Sv.Václava




(3319,6351,00000000,0121,0001001000038)
+ 110.220,00 Kč






  m)
Rozpočtové opatření č. 2014/180



ve výdajích – odbor Kancelář primátora




Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014




služby




(2143,5169,00000000,0120,0002492000000)
	 17.387,35 Kč








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




Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2013-2014




ost. os. výdaje




(2143,5021,00000000,0192,0002492000000)
+ 12.466,00 Kč



soc. poj.




(2143,5031,00000000,0192,0002492000000)
+ 3.856,80 Kč



zdrav. poj.




(2143,5032,00000000,0192,0002492000000)
+ 1.064,55 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2014/181



ve výdajích – odbor Kancelář primátora




Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko  2013-2014




služby




(2143,5169,00000000,0120,0002492000000)
	 1.457.602,65 Kč




drobný materiál




(2143,5139,00000000,0120,0002492000000)
	 1.270,00 Kč




cestovné




(2143,5173,00000000,0120,0002492000000)
	 37.945,00 Kč




pohoštění




(2143,5175,00000000,0120,0002492000000)
	 7.737,00 Kč




věcné dary




(2143,5194,00000000,0120,0002492000000)
	 5,30 Kč









Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015




služby




(2143,5169,00000000,0120,0002432000000)
+ 1.134.660,95 Kč  



DHDM




(2143,5137,00000000,0120,0002432000000)
+ 62.999,00 Kč
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cestovné




(2143,5173,00000000,0120,0002432000000)
+ 25.000,00 Kč



nájemné




(2143,5164,00000000,0120,0002432000000)
+ 2.500,00 Kč



pohoštění




(2143,5175,00000000,0120,0002432000000)
+ 34.000,00 Kč



materiál




(2143,5139,00000000,0120,0002432000000)
+ 70.000,00 Kč



věcné dary




(2143,5194,00000000,0120,0002432000000)
+ 35.000,00 Kč



služby telekomunikací




(2143,5162,00000000,0120,0002432000000)
+ 9.750,00 Kč







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




Akční plán turistické oblasti Opavské Slezsko 2014-2015




ostatní osobní výdaje
 



(2143,5021,00000000,0192,0002432000000)
+ 97.500,00 Kč 



soc. poj.




(2143,5031,00000000,0192,0002432000000)
+ 24.375,00 Kč 



zdrav. poj.




(2143,5032,00000000,0192,0002432000000)
+ 8.775,00 Kč 






o)
Rozpočtové opatření č. 2014/182



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




Volby do zastupitelstev obcí 2014 – výdaje hrazené z prostředků SMO




nákup materiálu




(6171,5139,00000000,0191,0002533000000)
	 12.112,52 Kč




(6117,5139,00000000,0191,0000000000000)
	 17.887,48 Kč




(6115,5139,00000000,0191,0000000000000)
+ 30.000,00 Kč








nájemné




(6117,5164,00000000,0191,0000000000000)
	 800,00 Kč




(6171,5137,00000000,0191,0000000000000)
	 1.200,00 Kč




(6115,5164,00000000,0191,0000000000000)
+  2.000,00 Kč








nákup služeb




(6117,5169,00000000,0191,0000000000000)
	 47.855,00 Kč




(6171,5169,00000000,0191,0000000000000)
	 100.000,00 Kč




(6115,5169,00000000,0191,0000000000000)
+  147.855,00 Kč








opravy a udržování




(6117,5171,00000000,0191,0000000000000)
	 10.000,00 Kč




(6115,5171,00000000,0191,0000000000000)
+  10.000,00 Kč






3166/87RM 14
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p)
Rozpočtové opatření č. 2014/183



ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




Volby do zastupitelstev obcí 2014 – výdaje hrazené z prostředků státního rozpočtu




nákup materiálu




(6115,5139,00098074,0191,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč








nájemné




(6115,5164,00098074,0191,0000000000000)
+ 50.000,00 Kč








nákup služeb




(6115,5169,00098074,0191,0000000000000)
+ 120.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 190.000,00 Kč



Hlasování: 7-0-0


3167/87RM 14
bod 14/87
Přehled hospodaření k 30. 6. 2014

Rada města



bere na vědomí



přehled hospodaření k 30. 6. 2014 pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 6-0-0


3168/87RM 14
bod 15/87
Dotace ostatní

Rada města


1. 
schvaluje 


a)
finanční dotaci JUDr. Zdeňku Bajgarovi bytem Ostrava, na náklady související s vydáním publikace o akci „Budujeme Slezsko“, ve výši 15.000,00 Kč   


Hlasování: 6-0-1  


b)
finanční dotaci Občanskému sdružení mažoretky AMA Opava se sídlem Opavská 860/88, 747 21 Kravaře, IČ 22756035, na úhradu části nákladů souvisejících s přepravou na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu v Praze, ve výši  10.000,00 Kč 


Hlasování: 7-0-0
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c)
finanční dotaci Klubu vojenské historie Opava se sídlem Karlovecká 3, 
747 07 Opava 7, IČ 70630615, na náklady související s projektem Bojovali za vlast, ve výši 45.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0

d)
finanční dotaci Junáku – svazu skautů a skautek ČR, okres Opava se sídlem Na Nábřeží 129/4, 746 01 Opava, IČ 47810980, na náklady související se zajištěním provozu Junáka v Opavě v roce 2014, ve výši 50.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0


2.
neschvaluje



finanční dotaci Adéle Solské bytem Opava, na náklady související se sportovní činností Adély Solské v dálkovém a bazénovém plavání, ve výši 30.000,00 Kč



Hlasování: 6-0-1

3.
nepřijala usnesení 


k finanční dotaci Sportovnímu klubu policie Opava o.s. se sídlem Hrnčířská 344/22, 746 01 Opava, IČ 48003247, na náklady související s realizací 5.kola Kurzu sebeobrany pro veřejnost a Kurzu sebeobrany pro pokročilé, ve výši 10.995,00 Kč



Hlasování: RMO nepřijala usnesení



3169/87RM 14
bod 16/87
Schválení smluv

Rada města




schvaluje


a)
smlouvu, MMOPP00CX34K, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Fotbalovým klubem NOVA Vávrovice se sídlem Vávrovická 68/81, 747 07 Opava 7, IČ 47814691, zastoupeným Ing. Jaromírem Blaščíkem, statutárním zýástupcem, na zastřešení technického zázemí fotbalového hřiště ve Vávrovicích, ve výši 50.000,00 Kč


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/184



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
 - 50.000,00 Kč








FK NOVA Vávrovice




(3419,5222,00000000,0020,0000367000000)
+ 50.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0


3170/87RM 14
bod 17/87
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0477/11/5628

Rada města


1.
schvaluje


a)
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č. 0477/11/5628, (PID MMOPP00CX36A), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným   Prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Československou obchodní bankou, a.s. se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ 00001350, zastoupenou Ing. Michalem Klapuchem, firemním bankéřem a Ing. Martinou Mlčochovou, firemním bankéřem


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




Investiční přijaté transfery od regionálních rad – „Městské sady –regenerace“




(0000,4223,38588505,0020,0007645000000)
 + 18.173.830,61 Kč







ve financování 




Mimořádná splátka úvěru dlouhodobého (280mil. Kč) + rámec




(0000,8124,00000022,0020,0009968000000)
- 10.000.000,00 Kč








Tvorba fondu rozvoje a rezerv	



236 0200
(0000,8115,00000110,0000,0000000000000)
- 8.173.830,61 Kč




2.
ukládá



RMO schválit rozpočtové opatření po přijetí investičního transferu 
od regionálních rad na akci „Parter Ochranova“ na použití vratky do fondu rozvoje a rezerv


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 6-0-0


3171/87RM 14
bod 18/87
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 21. 07. 2014 
do 07. 08. 2014


Hlasování: 6-0-0




3172/87RM 14
bod 19/87
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 6-0-0




3173/87RM 14
bod 21/87
Komise Rady statutárního města Opavy – zrušení komisí a změna Zásad pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města

Rada města


1.
zrušuje


v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění tyto komise:

a)
Investiční komisi Rady statutárního města Opavy

b)
Majetkovou komisi Rady statutárního města Opavy

c)
Informační komisi Rady statutárního města Opavy

d)
Dopravní komisi Rady statutárního města Opavy

e)
Kulturní komisi Rady statutárního města Opavy

f)
Sportovní komisi Rady statutárního města Opavy

g)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro výchovu a vzdělávání

h)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro prevenci kriminality a participace mládeže

i)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro občanské obřady


Hlasování: 8-0-0

j)
Komisi Rady statutárního města Opavy pro komunitní plán


ke dni 31. 10. 2014

2.
doporučuje zastupitelstvu města


schválit nové znění Zásad pro odměňování členů výborů zastupitelstva města a komisí rady města, kteří nejsou členy zastupitelstva města


ke dni 30. 09. 2014






3174/87RM 14
bod 22/87
Projekt destinační management - Výpověď smlouvy o zajištění provozu www stránek Opavského Slezska


Rada města



schvaluje



výpověď smlouvy (MMOPP00EKGN5) o zajištění provozu www stránek turistické oblasti Opavské Slezsko – www.opavske-slezsko.cz uzavřené mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a firmou Macron Software, spol. s r. o, Kováků 554/24, 150 00 Praha 5, IČ: 26156831 zastoupenou Ing. Martinem Šafářem, jednatelem 


Hlasování: 7-0-1



3175/87RM 14
bod 23/87
Smlouvy o půjčce a o poskytnutí účelového příspěvku k  předfinancování projektů Základní školy Opava, Englišova 82 a Základní školy 
T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13

Rada města



schvaluje





a)
smlouvu, (MMOPP008VE8H), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným  
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou  
Opava, Englišova 82 -  příspěvková organizace se sídlem Englišova 82, 746 01 Opava, IČ 70999171, zastoupenou Mgr. Janem Škrabalem, ředitelem školy 


b)
smlouvu, (MMOPP008VE7M), mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ  00300535,    zastoupeným  
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Základní školou T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace se sídlem Riegrova 13, 746 01 Opava, IČ 47813300, zastoupenou 
Mgr. Alešem Moravcem, ředitelem školy 


c)

Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkových organizacím




(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
+ 828.232,00 Kč



(3113,5651,00000020,0030,0001051000000)
+ 8.656,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




podíl na dotačních titulech




(6409,5901,0000000,0020,0002997000000)
- 828.232,00 Kč



rezerva FaRO




(6409,5901,0000020,0020,0002996000000)
- 8.656,00 Kč
3175/87RM 14
bod 23/87
d)

Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor školství




neinvestiční půjčené prostředky zřízeným příspěvkových organizacím



231 0000
(3113,5651,00000000,0030,0001051000000)
+ 1.149.304,00 Kč







ve výdajích –  odbor finanční a rozpočtový




financování




Fond rezerv


MD
236 0200
(0000,8115,00000110,0000,00000000000000)
+ 900.000,00 Kč



rezerva FaRO




(6409,5901,0000000,0020,0002996000000)
- 249.304,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0




3176/87RM 14
bod 24/87
Sloučení Občanského sdružení Integra Opava a Seniorcentra Opava, p.o.

Rada města



 
neschvaluje


sloučení Občanského sdružení Integra Opava s příspěvkovou organizací Statutárního města Opavy Seniorcentrum Opava, p.o.



Hlasování: 7-0-0



3177/87RM 14
bod 25/87
Likvidace společnosti Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“


Rada města


1.
schvaluje 



Kupní smlouvu uzavřenou dne 5. 8. 2014 mezi společností Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“, se sídlem Skřipov č.p. 227, PSČ: 747 45, IČ: 26793041, jako prodávajícím, a Ivanem Ručkou, podnikatelem se sídlem Sviadnov, 
Na Drahách 263, PSČ: 739 25, IČ: 44930232, jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej v příloze smlouvy specifikovaného movitého majetku 


2.
schvaluje



Dodatek č. 3 ke Smlouvě o výkonu funkce likvidátora uzavřené mezi společností Pila Hrabství s.r.o. „v likvidaci“ a Ing. Radimem Kepákem, nar. 24. 6. 1959, bytem Ostrava – Poruba, Karola Šmidkeho 1799/6, PSČ: 708 00, ve znění jejího Dodatku č. 1 ze dne 3. 4. 2014 a Dodatku č. 2 ze dne 19. 6. 2014 



3177/87RM 14
bod 25/87
3.
ukládá



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


Hlasování: 7-0-0



3178/87RM 14
bod 26/87
Zřízení místa pro komunitní práci v ubytovně na adrese U Cukrovaru 1A 


Rada města



schvaluje 


zřízení místa pro komunitní práci v ubytovací jednotce č.8 velikosti 0+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1A v Opavě, s tím že náklady spojené s užíváním ub. jednotky budou hrazeny ze strany SMO 


Hlasování: 6-0-1



3179/87RM 14
bod 27/87
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
přidělení volné ubytovací jednotky č.16 velikosti 1+1  v ubytovacím zařízení na adrese U Cukrovaru 1 v Opavě žadateli p.Emě Smolkové trvale bytem Opava


b)
přidělení volného bytu č.17 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadatelce p.Zdeňce Weissové trvale bytem Opava


c)
mimořádné přidělení volného bytu č. 6 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 11 v Opavě p.Boženě Kořistkové trvale bytem Opava v souladu s platnými  „Pravidly pro pronajímání městských bytů“, a to za měsíční nájemné za 1 m2  podlahové plochy bytu ve výši 64,00, Kč 


Hlasování: 7-0-0









3180/87RM 14
bod 28/87
Vzor nájemní smlouvy a změna pověření vedoucího odboru majetku města

Rada města


1.
schvaluje


vzor nájemní smlouvy o užívání bytu ve vlastnictví Statutárního města Opavy pro právnické osoby


2.
pověřuje


vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opavy k podpisu listin týkajících se bytových záležitostí, v rozsahu dle přiloženého pověření



Hlasování: 6-1-0



3181/87RM 14
bod 29/87
Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem „Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava“ – zahájení zadávacího řízení

Rada města


1.
rozhodla


a)
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem 
„ Technické a datové podklady pro koncepce uspořádání krajiny obcí ORP Opava“ v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

b)
o zaslání písemné výzvy těmto subjektům k podání nabídky:
	ZAHRADA Olomouc s.r.o., Železniční 469/4, 772 11 Olomouc
Urbanismus,architektura, design Studio, spol. s r.o., Mošnova 3, 615 00  Brno

ARR - Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o., Tř. 1 máje 97/25,
460 02 Liberec
EKOTOXA s.r.o., Fišova 403/7, 602 00 Brno, Černá Pole, pracoviště Opava: Otická 37, 746 01 Opava
ATELIER FONTES s.r.o.,	 Křídlovická 19, 603 00 Brno 


2.
jmenuje

a)
členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
1. Ing. arch. Zdeněk Bendík
2. Ing. Marie Vavrečková
3. Ing. Jiří Polčík


b)
náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek  s nabídkami 
a posouzení a hodnocení nabídek ve složení:
ve složení:
1. Ing. Monika Pazderová
2. Ing. arch. Jitka Nešutová
3. Mgr. arch. Jana Grodová



Hlasování: 6-0-0



3182/87RM 14
bod 30/87
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem “Varovný a vyrozumívací systém pro městskou část Opava - Vávrovice“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:
1. TELMO, spol. s r.o., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 – Hostivař,
    IČ: 47307781
2. SUPTel a.s., Hřbitovní 15, 312 00 Plzeň, IČ: 25229397
3. EMPEMONT s.r.o., Železničního vojska 1472, 757 01 Valašské Meziříčí,  
    IČ: 27772179

b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče - TELMO, spol. s r.o., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 – Hostivař, IČ: 47307781, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu, MMOPP004FKYD, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností TELMO, spol. s r.o., Štěrboholská 560/73, 102 00 Praha 10 – Hostivař, 
IČ: 47307781, zastoupenou Radkem Dvořákem, jednatelem společnosti 
za cenu nejvýše přípustnou 1.083.876,00 Kč bez DPH


Hlasování: 6-0-0




3183/87RM 14
bod 31/87
Jednací řízení bez uveřejnění na stavební práce s názvem „Havárie stropů Krnovská 28,30“ – výsledné pořadí nabídek + smlouva

Rada města


1.
rozhodla



v souladu s ust. § 76 odst. 6  zákona č. 137/20006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o vyloučení zájemce DUO STAV s.r.o., U Lučního mlýna 12, 747 05 Opava 5, IČ: 25357522, pro nesplnění ustanovení § 76 odst. 1 zákona


2.
schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek dle § 81, odst. 3  v tomto pořadí:

	 Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o., IČ: 63323524

 GRIGAR, s.r.o., IČ: 68317611
 UNICONT Opava s.r.o., IČ: 65142756
 Slezské stavby OPAVA s.r.o., IČ: 48391212
 RENESA s.r.o., IČ: 62305620

3183/87RM 14
bod 31/87
b)
smlouvu, MMOPP00DY09M, mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 
Ing. Pekárek – stavební společnost, s.r.o., Hradecká 14, 746 01 Opava, 
IČ: 63323524, zastoupenou Ing. Jaromírem Pekárkem, jednatelem společnosti


  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/185



ve financování




Tvorba fondu rozvoje a rezerv



236 0200
(0000,8115,00000110,0000,0000000000000)
 - 1.758.484,00 Kč







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




Havárie stropů Krnovská 28,30




(3612,5171,00000110,0051,0007612000000)
- 1.758.484,00 Kč 


Hlasování: 6-0-1



3184/87RM 14
bod 32/87
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene

Rada města


1.

revokuje 



usnesení č. 2170/62 RM13 2a) ze dne 27. 5. 2013 (Rada  města schvaluje smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C7LGS_upr_2) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Josefem Krečmerem bytem U Dráhy 14, 747 05 Opava-Kateřinky a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti pro umístění veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 1985/21 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 452 – VO prodloužené Mostní a přeložky silnice III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH)

3184/87RM 14
bod 32/87
2. 
schvaluje

a)
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00C7LGS_upr_3) mezi  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Josefem Krečmerem bytem U Dráhy 14, 747 05 Opava-Kateřinky a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390 zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, IČ 48394637, jednající Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva a ředitelem společnosti pro umístění veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 1985/21 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat – východní část, stavební objekt SO 452 – VO prodloužené Mostní a přeložky silnice III/01129“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.080,00 Kč + DPH pro předložení zastupitelstvu města


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00DXLKD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Karlem Slavatou a Mgr. Evou Slavatovou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení přípojky vody do pozemku parc.č. 841 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu: "Vodovodní přípojka pro bytový dům, parc.č. 841 Pusté Jakartice, č.p. 189/9, 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


c) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXRQD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností O2 Czech Republic, a.s., se sídlem 
Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4, Michle, IČ 60193336, zastoupenou společností SITEL, spol. s.r.o. se sídlem Baarova 957/15, 140 00 Praha 4, IČ 44797320, zastoupenou Pavlem Recmanem  pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemku  parc.č. 371 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "M-073-2-3188 Opava, Kylešovice, Hlavní 189, KR p. Tříska“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH


d)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXLF2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Kateřinou Lachetovou bytem Suché Lazce pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku  parc.č. 741/1 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 222 v k.ú. Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 500,00 Kč + DPH
3184/87RM 14
bod 32/87
e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSIA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a Miroslavem Janjušem bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a kanalizační přípojky v pozemku  parc.č. 1833/1 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: "Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 1853/10 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH

f) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXLHS) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností GTS Czech, s.r.o. se sídlem 
Přemyslovská 2845/43, 130 00 Praha 3, Žižkov, IČ 28492170, zastoupenou Ing. Václavem Dolínkem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 611/1, 611/37, 611/43, 612/1, 2626/10, 2626/37, 2626/227, 2627/12, 2627/163, 2663/2, 2702/2, 2702/61, 3023/5, 3028, 3029, 3030 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu: "Optický kabel Ústí nad Labem – Ostrava, 12. etapa Opava – přílož  GTS“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 339.600,00 Kč + DPH


g) 
smlouvu o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00DXVLA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava  a.s.  se sídlem 
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupeným společností INKOS – Ostrava, a.s. se sídlem Havlíčkovo nábřeží 696/22, 701 52 Ostrava – Moravská Ostrava, zastoupenou Ing. Jaroslavem Ostárkem, předsedou představenstva pro umístění vodovodu v pozemcích parc.č. 767, 768 v k.ú. Malé Hoštice a parc.č. 2326/7, 2326/9, 2333/8  v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: "Silnice I/11 Opava, severní obchvat východní část“ „C 353 – Přeložka vodovodu DN 300 v okružní křižovatce“ a „C 354 – Přeložka vodovodu DN 300 v km 2,400–2,600 Sev. obchvatu“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH


h)
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. ZVB-021/14/Rad, (MMOPP00DXLOT) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR 
se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupeným 
Ing. Tomášem Opělou, ředitelem správy Ostrava a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem 
pro umístění stavby světelného signalizačního zařízení pro zrealizovanou stavbu: "Opava – Komárov, SSZ křižovatky silnic I/11 (ul. Ostravská) x MK Dlouhá vč. Přechodu pro chodce u ul. Kravařovské“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 14.433,00 Kč včetně DPH, pro předložení zastupitelstvu města

3184/87RM 14
bod 32/87
i)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00DXLM3) 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 Tomášem Pippingerem, zaměstnancem ČEZ Distribuce, a.s. pro umístění podzemního vedení vysokého napětí 
do pozemků parc.č. 2133/6, 2133/8, 2133/1, 2123/4, 2123/5, 3070, 2084/21 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Jaselská, VN 66, obn. vVN, č. stavby IE-12-8003175“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


j)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu
se zřízením stavby, (MMOPP00ED3BV) 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 ALBREKO s.r.o. se sídlem Školní 278, 747 41 Branka u Opavy, IČ 25371517, zastoupenou Luďkem Kellnerem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce v rámci realizace stavby: "Suché Lazce, Na Pískovně, Benš, smyčka kNN, č. stavby IV-12-8009847“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


k)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00ED3A0) 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, 74752, IČ 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 674/1 v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby: „Opava, Vávrovice, Novosvětská, Král, přípojka kNN, č. stavby IP-12-8015712“ 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00ED3EG) 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, IČ 46580646, zastoupenou Ing. Jiřím Rýžem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1795 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby: „Opava, Jasmínová, Kolník, přípojka kNN, č. stavby IP-12-8009790“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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m)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00ED3IW) 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 ENPRO Energo s.r.o. se sídlem Sokolská 137/45, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 28628250, zastoupenou Ing. Pavlem Kalužou, samostatným projektantem ENPRO Energo s.r.o. 
pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a podzemního vedení vysokého napětí do pozemků parc.č. 2157/1 a 2954 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Stará silnice, MMO, DTS, č. stavby IE-12-8003437“ 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 budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00ED412) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností  OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01  Opava, 
IČ 25385771, zastoupenou  Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva pro umístění podzemního vedení plynovodu  a plynovodní přípojky 
do pozemků parc.č. 2373/601 a 2327/8 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby: „Plynovod, plynovodní přípojka – lokalita „Gogolova, Palackého, Opava“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


o)

smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00ED3DL) 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. Martinem Bartečkem se sídlem Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47195355, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 444/4 a 656 v k.ú. Vávrovice pro zrealizovanou stavbu: „Vávrovice, Lužní, Král, příp. kNN, č. stavby IP-12-8011310/3“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.400,00 Kč + DPH


p)
Dodatek č. 1 (MMOPP00DXLL8) ke smlouvě o podmínkách provedení stavby a podmínkách jejího následného provozu uzavřené dne 6. 10. 2011 (MMOPP00BYMXY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory týkající se prodloužení termínu realizace stavby „Opava, ul. Pekařská – rekonstrukce vodovodního řadu“

3184/87RM 14
bod 32/87
q)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00ED43S) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Slezským zemským muzeem se sídlem Nádražní okruh 669/1, 746 01 Opava, zastoupeným Mgr. Antonínem Šimčíkem, ředitelem pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky jednotné kanalizace
 do pozemku parc.č. 560/1 v k.ú. Opava – Město v rámci realizace stavby: „SZM – Müllerův dům – Rekonstrukce objektu a zahrady“ 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 právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00E4T6R) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností FEMISALVA s.r.o. se sídlem Slovenská 1334/42, 747 06 Opava  6, 
IČ 28613716, zastoupenou Ivetou Hermanovou, jednatelkou a 
Ing. Jaroslavem Marethem a Ing. Alenou Marethovou oba bytem Vítkov 
pro umístění sjezdu a rozšířením stávajícího sjezdu na pozemku parc.č. 2530/135 v k.ú. Opava – Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 2530/144 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Stomatologické ordinace Opava, Nerudova 1984/27, Opava“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města Opavy


s) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00ED3ZJ) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Petrem Hrbáčem bytem Opava a Lenkou Řehulkovou bytem Opava pro umístění sjezdu a rozšířením stávajícího sjezdu na pozemku parc.č. 3030 v k.ú. Opava – Předměstí za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 612/11 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „Rekonstrukce stávající garáže  u domu na ul. Heydukova 8“  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


t)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00ED3G6) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jakubem Pchálkem bytem Opava, Podvihov pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 1216 v k.ú. Podvihov v rámci realizace stavby: „Novostavba rodinného domu na pozemku parc.č. 554/2 v k.ú. Podvihov za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy
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u) 
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00ED44N) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Miroslavem Solným a Pavlou Solnou oba bytem Opava pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky, vodovodní přípojky a plynovodní přípojky 
do pozemku parc.č. 1050/19 v k.ú. Podvihov a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 1050/19 v k.ú. Podvihov za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1050/4 v k.ú. Podvihov v rámci realizace stavby: „Novostavba rodinného domu na parc.č. 1050/4 v k.ú. Podvihov“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

v)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00ED3CQ) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Jiřím Hadamčíkem a Ing. Lydií Hadamčíkovou oba bytem Hněvočice 
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č. 2766/6 v k.ú. Kylešovice a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2766/6 v k.ú. Kylešovice za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 834 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: „Novostavba objektu občanské vybavenosti vč.  přípojek IS, zpevněných ploch a oplocení“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

w)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00ED407) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a  Stanislavem Hendrychem bytem Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace v pozemku parc.č. 98/3 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu: „Novostavba rodinného domu 
na pozemku parc.č. 104, 101/4, 98/4 v k.ú. Kylešovice“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 3.000,00 Kč + DPH

x)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00DXSHF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností OPATHERM a.s. se sídlem Horní náměstí 283/58, 746 01  Opava, IČ 25385771, zastoupenou  Ing. Liborem Stuchlíkem, předsedou představenstva a Ing. Michalem Chmelou, místopředsedou představenstva, pro umístění podzemního vedení přípojky vysokého napětí v pozemcích parc.č. 1079/219, 1079/220, 1079/221, 1079/222, 1130/5, 1162/15, 2336/2, 2336/5, 2336/26 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu: „Úpravy a zřízení VN přípojky na výtopně Hillova“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 10.000,00 Kč + DPH

y)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00ED3FB) 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. Josefem Wiesnerem, s místem podnikání Karafiátová 550/20, 746 01 Opava, IČ 12124184, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2890/89 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Jateční, kabelová přípojka NN pro parcelu č. 2890/465, p. Böhm, č. stavby IP-12-8009686“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy

3184/87RM 14
bod 32/87
z)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00DXLE7) 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, 73801 Frýdek Místek, zastoupenou Petrem Obdržálkem, jednatelem pro 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“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


aa)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00DXLGX) 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, 73801 Frýdek Místek, zastoupenou Petrem Obdržálkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 2940/1 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „Opava, Jaselská, Opavlen, rozš. kNN, č. stavby IV-12-8009836“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


ab)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00ED45I) 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. Martinem Bartečkem se sídlem Na Výsluní 2008, 738 01 Frýdek-Místek, IČ 47195355, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 95/1 v k.ú. Vlaštovičky pro zrealizovanou stavbu: „Vlaštovičky, Lužní, 140, Král, příp. kNN, č. stavby IP-12-8011310/2“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.700,00 Kč + DPH


Hlasování: 6-0-0


3185/87RM 14
bod 33/87
Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy

Rada města



schvaluje 


a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 1403 v k.ú. Kylešovice v rámci realizace stavby: „Opava, Joži Davida, p.č. 1392, rozšíření kNN“ 

b)
výměnu stávajícího podzemního vedení nízkého napětí na pozemcích parc.č. 2370/49, 2370/12, 2370/51, 2370/80 v k.ú. Opava  - Předměstí v rámci realizace stavby „Opava, M. Horákové, Purkyňova, obnova kNN“
	
3185/87RM 14
bod 33/87
c)
umístění podzemního vedení plynovodu a plynovodních přípojek 
do pozemků parc.č. 2893/17, 3036/1, 2895/1, 2893/16, 2893/13 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby: „REKO MS Opava – Těšínská, Komenského“


Hlasování: 6-0-0



3186/87RM 14
bod 35/87
Výpověď z nájmu bytu 

Rada města



schvaluje


a)
výpověď z nájmu bytu bez přivolení soudu v souladu ust. § 2288 odst. 1  zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (pro porušování povinnosti vyplývající z nájmu bytu) :
paní Kláře Flisníkové  - nájemci bytu č.4  velikosti 1+1 v domě na adrese Masarykova třída 25 v Opavě


b)
podání žaloby na vyklizení bytu v případě, že nájemce uvedený v bodu a) tohoto usnesení dobrovolně nevyklidí a nepředá předmětný byt po uplynutí výpovědní lhůty


Hlasování: 7-0-0







                    prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. 	  v.r.                       Mgr. Dalibor Halátek  v.r.
                                     primátor			               	                                            náměstek primátora

