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U S N E S E N Í

z  88. schůze 

RADY
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY
dne 01. 09. 2014



















Schůze Rady Statutárního města Opavy konané dne 01. 09. 2014 se zúčastnili

Členové RMO
10
Omluveni
p. Petr Baránek
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
JUDr. Monika Schlauchová
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
pí Taťána Tomšíková
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
pí Vlasta Kostrhounová
Ing. arch. Zdeněk Bendík
Ing. Martina Heisigová
Mgr. Marcela Flanderková
Ing. Jana Onderková
pí Hana Fraňková
Ing. Pavel Hrbáč
p. Radomír Bittner

































3187/88RM 14
bod 1/88
Majetkové záležitosti

Rada města


1.
schvaluje

a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDKAP 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Markem Matýskem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 91/6 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXOJX 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Ivem Honajzrem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. st. 1719 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, 
za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXOI2 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Jiřím Švanem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/328 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXOH7 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Františkem Homolou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 2172/13 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava 
- Předměstí, za cenu ve výši 490,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad), dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


e)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXWNT 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Bc. Rudolfem Harasimem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/29 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


f)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00EDKCF 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Bc. Ivem Davidem a paní Evou Müllerovou jakožto nájemci, jejímž předmětem 
je pronájem pozemku parc.č. 2184/51 – 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)  


g)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXWYA 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Petrem Varčokem a paní Helenou Varčokovou jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/206 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad)  


h)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXPFA 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Tomášem Vodičkou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 1636/67 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 735,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  

3187/88RM 14
bod 1/88
i)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXWR9 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Petrem Vehovským jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2168/212 – 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)  


j)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXOGC 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Dagmar Žídkovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/242 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


k)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXWZ5 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Ing. Radomírou Holešovou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2373/509 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


l)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXWPJ 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Janem Pretschem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2627/66 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


m)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXOZP 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Josefem Švambergem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2530/397 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  


n)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží PID MMOPP00DXP0D 
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a Markem Šišovským jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2162/46 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, 
za cenu ve výši 1.050,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)  



Hlasování: 6-0-0

2.
schvaluje


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů PID MMOPP00DXOO8
mezi Statutárním městem Opavou jako pronajímatelem a panem Dušanem Bugou jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 97/28 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí 
(přičemž rozsah práv nájemce k pozemku odpovídá podílu o velikosti 1250/10000), za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok 
(cena dle zásad) 


b)
dohoda o zřízení věcného břemene PID MMOPP00DXME0 mezi Statutárním městem Opavou jako povinným z věcného břemene 
a REZIDENCÍ MENDLOVA s.r.o. jakožto oprávněným z věcného břemene, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene průchodu a průjezdu zatěžujícího služebný pozemek parc.č. 2702/389 ve prospěch panujícího pozemku parc.č. 2704/26, vše k.ú. Opava - Předměstí 
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bod 1/88
3.
schvaluje

a)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 1628 – orná půda, k.ú. Kylešovice,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


b)
záměr prodeje části pozemku parc.č. 378/4 – zahrada, k.ú. Skřipov,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 


c)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 1563 – orná půda, k.ú. Jaktař,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy 



Hlasování o bodu 2 a 3a) - 3c): 6-0-1

d)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 593 – ostatní plocha, části pozemku parc.č. 186/1 – ostatní plocha, oba k.ú. Opava-Město, a části pozemku parc.č. 9 – orná půda, k.ú. Jaktař, dle zákresu v přiložených snímcích katastrální mapy 


e)
záměr pronájmu pozemku parc.č. 97/28 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava - Předměstí 



Hlasování o bodech 3d) – 3e): 9-0-0

4.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/143 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/392 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/371 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 9-0-0


3188/88RM 14
bod 2/88
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města

Rada města


1.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXOP3 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Rostislavem a Marcelou Hlaváčovými, panem Milanem Klárem a paní Miroslavou Vaškovou jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 113/8 – zahrada, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 263.520,00 Kč, tj. 720,00  Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu 
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b)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00EDKF0 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Daliborem 
a Mgr. Šárkou Holešovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej podílu o velikosti 1409/10000 pozemku parc.č. 2343/3 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, za kupní cenu 69.886,00 Kč, 
tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu 


c)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy PID MMOPP00DXX1O 
mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností Horeal s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemků parc.č. 2657/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2657/37 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2657/38 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2657/39 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2657/40 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2657/41 – zastavěná plocha a nádvoří, a části pozemku parc. č. 2657/1 -  zahrada, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2657/62 - zahrada, vše k.ú. Opava- Předměstí, za kupní cenu 3.572.924,00 Kč tj. 938,00  Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 
+ náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy


d)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXOMI mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Daliborem Tesařem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 369/2 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava - Město, za kupní cenu 121.800,00 Kč, 
tj. 2.900,00  Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) + úhrada za užívání předmětného pozemku bez právního důvodu


e)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDLR5 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Klubem vojenské historie Opava 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. st.134/2 
– zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Milostovice, za kupní cenu 10.980,00 Kč tj. 90,00  Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)

f)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDL1R mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Ing. Zdeňkem Kostřicou jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 283/2 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 581.630,00 Kč poníženou o náklady související s odstraněním původních staveb 450.000,- Kč, tj. celkem 131.630,00 Kč

g)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDXP94 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností OSTROJ a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 2893/34 – ostatní plocha, 
k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 9.800,00 Kč, tj. 700,00  Kč/m2 
(cena dle znaleckého posudku)

h)
návrh směnné smlouvy a smlouvy o zřízení věcného břemene PID MMOPP00ANAZG mezi Statutárním městem Opavou jako oprávněným z věcného břemene a manžely Zbyslavem a Danielou Krajewskými jako povinnými z věcného břemene, jejímž předmětem je směna části pozemků parc.č. 71 – ostatní plocha označeného dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 71/12 – ostatní plocha, parc.č. 65 – zastavěná plocha a nádvoří označeného dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 71/13 – ostatní plocha ve vlastnictví manželů Zbyslava a Daniely Krajewských, a části pozemku parc.č. 604/1 – vodní plocha označeného 
dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 604/16 – vodní plocha ve vlastnictví Statutárního města Opavy, k.ú. Opava - Město, s finančním vyrovnáním stanoveným dohodou ve výši 500.000,00 Kč 
pro manžely Zbyslava a Danielu Krajewské
3188/88RM 14
bod 2/88
i)
návrh směnné smlouvy PID MMOPP00EDL4C mezi Statutárním městem Opavou a společností ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava – Kylešovice, jejímž předmětem je směna pozemku parc.č. 958/13 – orná půda ve vlastnictví společnosti ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice k.ú. Komárov u Opavy a pozemků parc.č. 2118/87 – ostatní plocha, parc.č. 2118/138 – ostatní plocha, parc.č. 2118/139 – ostatní plocha k.ú. Kylešovice, části pozemku parc.č. 708/12 – orná půda označeného dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 708/24 – orná půda ve vlastnictví Statutárního města Opavy k.ú. Komárov u Opavy, bez finančního vyrovnání

j)
návrh dodatku č.1 ke smlouvě o bezúplatném převodu vlastnictví  
PID MMOPP00DXWAM mezi ČR – Ministerstvem obrany jako převodcem 
a Statutárním městem Opavou jako nabyvatelem jejímž předmětem 
je úprava závazků vyplývajících z převodu


k)
návrh smlouvy o bezúplatném převodu pozemků PID MMOPP00EDK74 mezi ČR – Státním pozemkovým úřadem jako převádějícím a Statutárním městem Opavou jako nabyvatelem, jejímž předmětem je převod pozemku parc.č. 1561 – orná půda, parc.č. 2133 – orná půda, parc.č. 2135/3 – orná půda, parc.č. 2135/4 – orná půda, části pozemku parc.č. 2135/1 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2135/1 – orná půda, části pozemku parc.č. 2135/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2135/2 – orná půda, části pozemku parc.č. 2135/6 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2135/6 
– orná půda, vše  k.ú. Jaktař

l)
návrh darovací smlouvy PID MMOPP00DXPCP mezi Statutárním městem Opavou jako dárcem a Povodím Odry, s.p. jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování pozemku parc.č. 694/3, k.ú. Malé Hoštice

m)
návrh darovací smlouvy PID MMOPP00DXWHN mezi Statutárním městem Opavou jako dárcem a Povodím Odry, s.p. jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování částí pozemků parc.č. 223, parc.č. 224, parc.č. 225, parc. č. 3044, parc.č. 320/1 a parc.č. 577 označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 224/2, parc. č. 320/4 a parc.č. 577/2, k.ú. Jaktař

n)
návrh darovací smlouvy PID MMOPP00DZNIJ mezi Statutárním městem Opavou jako dárcem a Moravskoslezským krajem  jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování části pozemku parc.č. 2709/3 
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2709/19 
a část pozemku parc.č. 3033/6 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3033/25, k.ú. Opava - Předměstí

o)
návrh darovací smlouvy PID MMOPP00DZNHO mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a Statutárním městem Opavou jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování částí pozemku parc.č. 2709/1 
označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2709/6, parc.č. 2709/7, parc.č.2709/8, parc.č. 2709/9, parc.č. 2709/10, parc.č. 2709/11, parc.č.2709/12, parc.č.2709/13, parc.č.2709/14, parc.č. 2709/15, parc.č. 2709/16, částí pozemku parc.č. 3033/1 označených dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3033/18, parc.č. 3033/19, parc.č. 3033/20, parc.č. 3033/21, parc.č. 3033/22, parc.č. 3033/23, parc.č. 3033/24 a dále částí pozemku parc.č.  3173/1 označených 
dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3173/3, parc.č. 3173/4 a parc.č. 3173/5, k.ú. Opava - Předměstí
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p)
návrh darovací smlouvy PID MMOPP00DZN67 mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a Statutárním městem Opavou jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování pozemku parc.č. 2771/3, parc.č. 2772/1, parc.č. 2772/27, parc.č. 2772/28, parc.č. 2773/1, parc.č. 2773/10, parc.č. 3205/58, parc.č.  3205/67, parc.č.  3205/96, parc.č. 3205/100 a parc.č.  3205/105,  k.ú. Kylešovice


q)
návrh darovací smlouvy PID MMOPP00EDL3H mezi Statutárním městem Opavou jako dárcem a Moravskoslezským krajem  jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování pozemků parc.č. 16/2 a parc.č.16/4 a  části pozemku parc.č. 562/2 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 562/3, vše k.ú. Opava – Předměstí


r)
návrh darovací smlouvy PID MMOPP00EDL62 mezi Moravskoslezským krajem jako dárcem a Statutárním městem Opavou jako obdarovaným, jejímž předmětem je darování pozemku parc.č. 2529/3 a parc.č. 2549,  
k.ú. Opava - Předměstí

s)
návrh na sepsání a realizaci souhlasného prohlášení formou notářského zápisu mezi Statutárním městem Opavou a panem Martinem Baďurou, v němž Statutární město Opava uzná vlastnické právo pana Martina Baďury k nemovitosti – části pozemku parc.č. 2313/1 – ostatní plocha označeného dle nezapsaného geometrického plánu novým parc.č. 2313/5 – ostatní plocha v katastrálním území Kateřinky u Opavy, který je v současné době zapsán v katastru nemovitostí jako vlastnictví Statutárního města Opavy, přičemž jako důvod pro uznání vlastnického práva pana Martina Baďury k uvedené nemovitosti bude v souhlasném prohlášení uvedeno vydržení vlastnického práva podle občanského zákoníku


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0

2.
revokuje 


usnesení RMO ze dne 14.4.2014 č.u. 287/81 RM14, bod 4/81 (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZO3F mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Ježkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej  části pozemku parc. č. 538 -  ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 538/2 
o výměře 183 m2 , katastrální území Opava - Předměstí,  za kupní cenu 185.196,00 Kč (cena dle znaleckého posudku a dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem nemovitosti dle přiložené smlouvy)


3.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZO3F mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Petrem Ježkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 538  - ostatní plocha označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 538/2, k.ú. Opava 
- Předměstí, za kupní cenu 265.350,00 Kč, tj. 1.450,00 Kč/m2 
(cena dle znaleckého posudku)



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodech 2 a 3: 8-0-1

3188/88RM 14
bod 2/88
4.
revokuje


usnesení RMO ze dne 9.6.2014 č.u. 3002/84 RM14, bod 2/84 (RMO schvaluje návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZMWS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. 
jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2162/59 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2373/516 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2530/317 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2506/8 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2663/220 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 612/44 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2702/312 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 510/5 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 602 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1688 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Jaktař, parc.č. 164/18 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 420/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město za kupní cenu 425.200,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) 
+ náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitostí dle přiložené smlouvy)




5.
schvaluje


návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZMWS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku   parc.č. 2162/59 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2373/516 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 2530/317 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2506/8 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2663/220 – zastavěná plocha 
a nádvoří, parc.č. 612/44 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2702/312 
– zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 510/5 – zastavěná plocha a nádvoří, 
k.ú. Opava-Předměstí, parc.č. 602 – zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1688 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Jaktař, parc.č. 164/18 – zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. 420/3 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město za kupní cenu 425.200,00 Kč (cena dle znaleckého posudku) 
+ náhrada za užívání předmětných pozemků bez právního důvodu 
+ úhrada nákladů spojených s převodem nemovitostí dle přiložené smlouvy



pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování o bodech 4 a 5: 9-0-0


6.
schvaluje



výši kupní ceny – 46.000,00 Kč za výkup  části pozemku parc.č. 569/2  označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 569/6, 
k.ú. Opava – Město od ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0

7.
bere na vědomí


návrh úplatného převodu hrobu a hrobového příslušenství na hrobovém místě č./I/33-34 rodiny Čeledovy umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví Statutárního města Opavy


pro předložení zastupitelstvu města

3188/88RM 14
bod 2/88
8.
neschvaluje


návrh úplatného převodu hrobu a hrobového příslušenství na hrobovém místě č./I/33-34 rodiny Čeledovy umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví Statutárního města Opavy


pro předložení zastupitelstvu města


9.
schvaluje


návrh bezúplatného převodu hrobu a hrobového příslušenství na hrobovém místě č./I/33-34 rodiny Čeledovy umístěné na Městském hřbitově v Opavě, z vlastnictví ČR – Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
do vlastnictví Statutárního města Opavy


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodech 7 - 9: 10-0-0

10.
schvaluje 
- garážiště Slámova



návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DXOKS mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a panem Vladislavem Kantorem   jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 
2530/335 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku parc.č. 2530/941 
– ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 15.100,00 Kč + náhrada za užívání pozemku pod garáží bez právního důvodu


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodu 10:10-0-0

11.
schvaluje
- garážiště Otická



a)
návrh kupní smlouvy PID MMOPP00DZMT7 mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a Mgr. Michaelou Redrovou jako kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/412  - 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 MMOPP00EDK8Z mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Ing. Martinem a Ing. Ivetou Lichvárovými a panem Milanem Steuerem jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2530/444  - 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



3188/88RM 14
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12. 
schvaluje
- garážiště Hobzíkova




návrh kupní smlouvy PID MMOPP00EDK9U mezi Statutárním městem Opavou jako prodávajícím a manžely Pavlem a Hanou Perdekovými jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku 
pod garáží parc.č. 2626/174 – zastavěná plocha a nádvoří a podílu 
o velikosti 1/12 pozemku parc.č. 2626/361 – ostatní plocha, k.ú. Opava
-Předměstí, za kupní cenu 14.917,00 Kč (cena podle zásad)



pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování o bodech 11 a 12: 10-0-0

13.
neschvaluje


a)
snížení kupní ceny 800,00 Kč/m2 na cenu 200,00 Kč/m2 za prodej pozemku parc.č. 573 - zahrada, k.ú. Opava – Předměstí 

b)
záměr prodeje pozemku parc.č. 546/1 – zahrada, k.ú. Jaktař


pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0


3189/88RM 14
bod 3/88
Personální záležitosti I.

Rada města



nepřijala usnesení



ke změně u dvou pracovních míst „referent exekučního oddělení“ zařazených pod odd. exekuční právního a organ. odboru, z doby určité 
na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 2015 



Hlasování: 5-1-3


3190/88RM 14
bod 4/88
Dohoda o spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR

Rada města



schvaluje



Dohodu o spolupráci se Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra ČR (MMOPP00BQDE8), mezi Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Zdravotní pojišťovnou ministerstva vnitra České republiky, se sídlem Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10, IČ 47114304, zastoupenou 
Dr. Bc. Vladimírem Kurtišem, ředitelem pobočky ZP MV ČR Olomouc 
a Ostrava


Hlasování: 9-0-0


3191/88RM 14
bod 5/88
Projekt z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Rada města



uděluje




souhlas zřizovatele se zapojením opavských základních škol jako partnerů žadatelů o dotaci z Operačního programu Vzdělávání 
pro konkurenceschopnost, Prioritní osy 1 – Počáteční vzdělávání, Oblasti podpory 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení 
výzva č. 51



Hlasování: 10-0-0


3192/88RM 14
bod 6/88
Ukončený a proplacený dotační projekt

Rada města



bere na vědomí



stav skutečně proplacené dotace u projektu ve správě odboru rozvoje města a strategického plánování MMO za období od 9. 7. 2014 
do 15. 8. 2014


Hlasování: 10-0-0


3193/88RM 14
bod 7/88
IPRM Přitažlivé město, Kateřinky – dočerpání alokací

Rada města



schvaluje


a)
rozšíření indikativního seznamu projektů realizovaných v rámci IPRM Přitažlivé město o náhradní projekty:
Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolská
Regenerace parku sv. Hedviky


b)

financování náhradních projektů zařazených do indikativního seznamu IPRM Přitažlivé město dle volné alokace IPRM Přitažlivé město s prioritou k realizaci pro projekty v pořadí:
Regenerace vnitrobloku Olomoucká, Sokolská
Regenerace parku sv. Hedviky



pro předložení zastupitelstvu města

c)
prodloužení termínu výzvy č. 5.2a – 6 pro předložení ke schválení řídícímu orgánu


Hlasování: 10-0-0


3194/88RM 14
bod 8/88
Personální záležitosti II

Rada města


1.
zřizuje


pracovní místo „referent pro pořizování územně plánovací dokumentace, krajinné a městské zeleně“ na odboru hlavního architekta a územního plánu MMO, odd. územního plánu s účinností od 3. 9. 2014.  


2.
stanoví



v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 320,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy s účinností od 3. 9. 2014. 


3.
schvaluje



v souladu s § 102, odst. 2, písm. o) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu MMO se zapracovanou změnou dle bodu 1 – 2 tohoto usnesení, a to s účinností od 3. 9. 2014


Hlasování: 6-1-2



3195/88RM 14
bod 9/88
Změna závazných ukazatelů rozpočtu 2014

Rada města



schvaluje


a)
Rozpočtové opatření č. 2014/186



ve výdajích – odbor majetku města




vratky přeplatků (byty a nebytové prostory)




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



(3613,5909,00000000,0051,0001035000000)
+ 100.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
	 200.000,00 Kč












b)
Rozpočtové opatření č. 2014/187



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní přijaté neinvestiční transfery ze státního rozpočtu




dotace k úrokům z úvěru 23,4 mil. Kč – kanalizace Malé Hoštice 




(0000,4116,00029021,0020,0007766000000)
+162.022,04 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




úroky – kanalizace Malé Hoštice




(2321,5141,00000000,0020,0007766000000)
- 162.022,04 Kč 



(2321,5141,00029021,0020,0007766000000)
+ 162.022,04 Kč








rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 162.022,04 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2014/188



ve výdajích – odbor životního prostředí            




sběr a svoz komunálních odpadů – nákup služeb




(3722,5169,00000000,0130,0001075000000)
- 1.470.000,00 Kč








sběr a svoz komunálních odpadů – platby daní a poplatků




(3722,5365,00000000,0130,0001075000000)
	130.000,00 Kč








ve výdajích – odbor životního prostředí – 
                  Technické služby Opava – výkony pro
                  SMO




veřejná zeleň – nákup služeb




(3745,5169,00000000,0790,0002537000000)
+ 1.210.000,00 Kč








veřejná zeleň – platby daní a poplatků




(3745,5365,00000000,0790,0002537000000)
+ 20.000,00 Kč












ve výdajích – odbor majetku města – Technické 
                  služby Opava – výkony pro SMO




údržba komunikací – opravy a udržování




(2212,5171,00000000,0790,0002534000000)
+ 370.000,00 Kč





d)
Rozpočtové opatření č. 2014/189



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




výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
	 250.000,00 Kč









platba daní a poplatků




(3639,5362,00000000,0052,0000000000000)
+ 230.000,00 Kč








nákup kolků




(3639,5361,00000000,0052,0000000000000)
+ 20.000,00 Kč
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e)
Rozpočtové opatření č. 2014/190



ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




Rezerva na splátku jistiny úvěru ČSOB schválená 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)
	 186.753,85 Kč








ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




investice




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 186.753,85 Kč



(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
	 186.753,85 Kč




(6409,6121,00000023,0220,0009966000000)
+ 186.753,85 Kč








Přírodní zahrady opavských MŠ 




(Havlíčkova, E.Beneše, Olomoucká)




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(3111,5137,00000023,0220,0007622000000)
	 5.759,60 Kč




(3111,5137,00000120,0220,0007622000000)
+ 5.759,60 Kč








opravy a udržování




(3111,5171,00000023,0220,0007622000000)
	 8.142,38 Kč




(3111,5171,00000120,0220,0007622000000)
+ 89.069,99 Kč








investice




(3111,6121,00000023,0220,0007622000000)
	117.292,72 Kč




(3111,6121,00000120,0220,0007622000000)
+ 36.365,11 Kč








Přírodní zahrady opavských MŠ




(Srdíčko, 17.listopadu, Komárov)




investice




(3111,6121,00000023,0220,0007644000000)
	 49.215,05 Kč




(3111,6121,00000120,0220,0007644000000)
+ 49.215,05 Kč








opravy a udržování




(3111,5171,00000023,0220,0007644000000)
	 6.344,10 Kč




(3111,5171,00000120,0220,0007644000000)
+ 6.344,10 Kč






f)
Rozpočtové opatření č. 2014/191



Ve výdajích – městská policie




běžný provoz - školení




(5311,5167,00000000,0110,0000000000000)
	 25.000,00 Kč









autoprovoz




drobný hmotný dlouhodobý majetek




(5311,5137,00000000,0110,0002512000000)
	 7.735,00 Kč
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ostatní poskytnuté zálohy




(5311,5189,00000000,0110,0002512000000)
	 3.000,00 Kč









stroje, přístroje, zařízení




(5311,6122,00000000,0110,0002512000000)
	 6.750,00 Kč









opravy a udržování




(5311,5171,00000000,0110,0002512000000)
+ 42.485,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2014/192



ve výdajích – odbor výstavby




posudky a konzultace – nákup služeb




(6171,5169,00000000,0060,0002525000000)
	 214,00 Kč









náhrady placené obyvatelstvu (svědečné)




(6171,5192,00000000,0060,0000000000000)
+ 214,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2014/193



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ha)
ZŠ Boženy Němcové – fasáda - PD




(objednávka)




(3113,5169,00000000,0220,0007614000000)
+ 28.435,00 Kč







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




(objednávka)




(2212,6121,00000000,0220,0007615000000)
+ 29.040,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 57.475,00 Kč







hc)
Kylešovice – Liptovská – komunitní centrum - BOZP




(objednávka)




(3613,6121,00000000,0220,0007655000000)
+ 49.900,00 Kč







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




(úspora)




(6171,6121,00000120,0220,0007626000000)
- 73.947,46 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
- 49.900,00 Kč



(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 73.947,46 Kč
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i)
Rozpočtové opatření č. 2014/194



v příjmech – odbor přípravy a realizace investic




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




(3639,2212,00000000,0220,0007633000000)
+ 720,20 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový




rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 720,20 Kč






j)
Rozpočtové opatření č. 2014/195



v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4116,00034070,0020,0001063000000)
+ 80.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora




Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena




(3312,5169, 00034070,0121,0001063000000)
+ 80.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2014/196



ve výdajích – odbor majetku města




KD Na Rybníčku – el. energie




(3392,5154,00000000,0051,0007697000000)
	 24.440,00 Kč









oprava nebyt. objektu




( 3613,5171,00000000,0051,0000000000000)
+ 24.440,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2014/197



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                   pracoviště            




kanalizace – nákup služeb




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









neplánované platby – veřejná zeleň – nákup služeb




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






m)
Rozpočtové opatření č. 2014/198



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                   pracoviště 




věcná břemena – Hozovo nábřeží (smlouvy MMOPP00E4T9C a MMOPP00E4TA7) – změna metodiky účtování od 1. 1. 2014




(2219,5169,00000000,0050,0007671000000)
	 147.862,00 Kč  




(2219,6129,00000000,0050,0007671000000)
+ 147.862,00 Kč
3195/88RM 14
bod 9/88
n)
Rozpočtové opatření č. 2014/199



ve výdajích – odbor majetku města, samostatné 
                   pracoviště




kanalizace – nákup služeb




(2321,5169,00000000,0050,0000000000000)
	 12.400,00 Kč









neplánované akce – úprava zeleně a okolí památníku obětem I. a II. světové války v Opavě - Kateřinkách




(3745,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 12.400,00 Kč


Hlasování: 9-0-1




3196/88RM 14
bod 11/88
Dotace ostatní

Rada města


1.
schvaluje 

a)
finanční dotaci spolku Naučíme naše děti sportovat, z.s. se sídlem Ostrožná 244/27, 746 01 Opava, IČ 03193110, na náklady související s projektem „Naučíme naše děti sportovat“, hrajme fér sport je fajn, ve výši 200.000,00 Kč pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 7-0-3

b)
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: 8-0-2

2.
neschvaluje


finanční dotaci TJ Sokol Zlatníky se sídlem Ke mlýnu 7, 746 01 Opava, IČ 14616190, na náklady související s pořádáním mezinárodního turnaje v kopané mužů, ve výši 12.000,00 Kč



Hlasování: 8-0-2

3. 
odročuje

a)
projednání finanční dotace Fotbalovému klubu Kylešovice se sídlem U Hřiště 59, 747 06 Opava Kylešovice, IČ 66144272, na náklady související 
s 1. ročníkem fotbalového mládežnického turnaje „POSPĚCH CUP“, 
ve výši 20.000,00 Kč



Hlasování: 10-0-0

3196/88RM 14
bod 11/88
4.
nepřijala usnesení 


k finanční dotaci Street Hockey clubu Opava se sídlem Opava, 
IČ 68177461, na dofinancování hokejbalového družstva mladších dorostenců v extraligové soutěži hokejbalu ČR v ročníku 2014/2015, ve výši 40.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: RMO nepřijala usnesení



3197/88RM 14
bod 12/88
Účelové dotace z rozpočtu SMO na poskytování sociálních a souvisejících služeb na rok 2014


Rada města


1.
schvaluje


a)
finanční dotaci organizaci FOKUS Opava o.s., se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 50.000,00 Kč


b)
dodatek č. 1 MMOPP007K6X0 ke smlouvě MMOPP007K636 mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a organizací FOKUS Opava o.s., se sídlem Opavská 33, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení

  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




FOKUS Opava o.s. – podpora samostatného bydlení




(4351,5222,00000000,0040,0000103000000)
+ 50.000,00 Kč 








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 50.000,00 Kč

  d) 
finanční dotaci organizaci EUROTOPIA Opava o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou - prokuristou, ve výši 50.000,00 Kč

  e)
dodatek č. 1 MMOPP007K6YV ke smlouvě MMOPP007K61G mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a občanským sdružením EUROTOPIA Opava o.p.s., se sídlem Zacpalova 379/27, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 25852345, zastoupenou Mgr. Petrou Večerkovou, ředitelkou - prokuristou

  f)
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve výdajích – odbor sociálních věcí




EUROTOPIA Opava o.p.s. – poradna




(4312,5221,00000000,0040, 0000165000000)
+ 50.000,00 Kč








Dotace na poskytování sociálních a souvisejících služeb v roce 2014




(6409,5901,00000000,0040,0000000000000)
- 50.000,00 Kč
3197/88RM 14
bod 11/88
  2.
neschvaluje

  a)
finanční dotaci organizaci Ekipa o.s., se sídlem Kylešovská 818/26, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 22848614, zastoupenou Lubomírem Stoklasou, statutárním zástupcem, ve výši 200.000,00 Kč


  b)
finanční dotaci organizaci FOKUS Opava o.s., se sídlem Opavská 33/5, 793 13 Svobodné Heřmanice, IČ: 26990881, zastoupenou Radkou Kurtinovou, místopředsedkyní sdružení, ve výši 72.414,00 Kč


  c)
finanční dotaci organizaci DŽIVIPEN o.p.s., se sídlem Jiráskova 2213/13, 746 01 Opava-Předměstí, IČ 26571463, zastoupenou Markem Lévayem, předsedou, ve výši 198.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města

Hlasování: 9-0-0



3198/88RM 14
bod 13/88
Udělení výjimky z povinnosti doložení dokladů o bezdlužnosti organizace

Rada města



schvaluje


udělení výjimky z povinnosti doložení dokladů o bezdlužnosti organizace Fondu ohrožených dětí při podání žádosti o dotaci na rok 2015 s výhradou doložení dokladu o bezdlužnosti  před podpisem smlouvy v případě poskytnutí dotace



Hlasování:  8-0-1





3199/88RM 14
bod 14/88
Harmonogram setkání poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit



Rada města



bere na vědomí


harmonogram setkání poskytovatelů sociálních služeb a souvisejících aktivit pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0







3200/88RM 14
bod 15/88
Informace z Pracovní skupiny pro Plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem


Rada města



odročuje


projednání „Informace z Pracovní skupiny pro Plánování sociálních služeb obcí s pověřeným úřadem“ na příští jednání rady města



Hlasování: 9-0-1



3201/88RM 14
bod 16/88
Návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 15. 09. 2014

Rada města



schvaluje



upravený návrh programu 25. zasedání Zastupitelstva Statutárního města Opavy dne 15. 09. 2014



Hlasování. 10-0-0



3202/88RM 14
bod 17/88
Pověření k podpisu smluv o spolupráci

Rada města


1.
pověřuje


vedoucí odboru sociálních věcí Magistrátu města Opavy k uzavírání a podpisu smluv, které se týkají spolupráce s nestátními neziskovými, příp. jinými organizacemi při propagaci sociálních služeb a souvisejících aktivit a procesu komunitního plánování ve městě Opava, a které nezavazují město k finančnímu plnění
  

2.
ukládá 


tajemníkovi MMO JUDr. Elisovi předložit nové radě města veškeré pověření  zaměstnanců MMO, které byly uděleny radou města
Z: tajemník MMO
T: 31. 01. 2015



Hlasování: 9-0-0






3203/88RM 14
bod 18/88
Příprava investičních akcí – smluvní vztahy

Rada města



schvaluje


rámcovou smlouvu č. 31/2014/PRI (MMOPP009TBN8) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ: 70890692 
a Statutárním městem Opava o spolupráci při přípravě a realizaci významných dopravních staveb na území města Opavy a jeho okolí 
pro plánovací období 2014 – 2020, pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 10-0-0


3204/88RM 14
bod 19/88
Příprava investiční akce „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“


Rada města



schvaluje

a)
investiční akci „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ jako prioritu města k realizaci v roce 2015, pro předložení zastupitelstvu města


b)
zahájení výběrového řízení na zhotovitele stavby „Zlepšení stavu dopravní infrastruktury a veřejného osvětlení“ v roce 2014, pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 10-0-0


3205/88RM 14
bod 20/88
Investiční akce – veřejné zakázky

Rada města



schvaluje


a)
smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 32/2014/PRI (MMOPP00GGQ1R) pro stavební povolení a pro provádění stavby mezi Statutárním městem Opava a Ing. Zbyňkem Novákem, Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČ: 71831622, DIČ: CZ6806160163 na zakázku malého rozsahu „Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov“ 
(I. etapa) za cenu nejvýše přípustnou 195.230,00 Kč bez DPH (není plátcem DPH)


b)
dodatek č. 1 (MMOPP009TBDM) ke smlouvě o dílo č. 67/2013/PRI (MMOPP009TDYB) mezi Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 
702 18 Ostrava, IČ: 70890692, DIČ: CZ70890692, Statutárním městem Opava a společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744 na realizaci zakázky „Rekonstrukce silnice II/464 Opava, ul. Bílovecká, III. etapa“, pro předložení zastupitelstvu města 
3205/88RM 14
bod 20/88
  c)
Rozpočtové opatření č. 2014/200



ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



ca)
Stezka pro chodce a cyklisty v Opavě - Komárov - PD




(2219,6121,00000000,0220,0007896000000) 
      +     195.230,00 Kč








Investice – projektová dokumentace 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
       -     195.230,00 Kč







cb)
Rekonstrukce silnice II/464 
ul. Bílovecká - III. etapa




(2219,6121,00000000,0220,0007669000000) 
      -        2.883,11 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)   
      +       2.883,11 Kč


Hlasování: 10-0-0


3206/88RM 14
bod 21/88
Aktualizace strategického plánu

Rada města


1.
schvaluje



aktualizaci Strategického plánu Statutárního města Opavy pro období 2015 - 2020


2.
ukládá



předložit aktualizaci Strategického plánu Statutárního města Opavy pro projednání zastupitelstvu města


Hlasování: 10-0-0



3207/88RM 14
bod 22/88
Kupní smlouvy – prodej vozidel

Rada města



schvaluje


a)
kupní smlouvu MMOPP009KNG4 mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
Ing. Pavlou Brady, 1. náměstkyní primátora města 
a prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc.


b)
kupní smlouvu MMOPP009KNF9 mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města 
a Mgr. Daliborem Halátkem

3207/88RM 14
bod 22/88
c)
kupní smlouvu MMOPP009KNJP mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a panem 
Danielem Žídkem


  d)
Rozpočtové opatření č. 2014/201



v příjmech – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




příjmy z prodeje movitých věcí




(6112,3113,00000000,0191,0009398000000)
+ 818.600,00 Kč


ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




rezerva – obnova vozového parku




(6112,6123,00000000,0191,0000000000000)
+ 818.600,00 Kč


Hlasování: 6-1-2


3208/88RM 14
bod 23/88
Kupní smlouva – prodej mobilního telefonu

Rada města



schvaluje

a)
kupní smlouvu MMOPP009KNQQ mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným  prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem SMO a Ing. Pavlou Brady, 1. náměstkyní primátora města


  b)
Rozpočtové opatření č. 2014/202



v příjmech – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




příjmy z prodeje movitých věcí




(6112,3113,00000000,0191,0009398000000)
+ 2.500,00 Kč


ve výdajích – odbor Kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy




drobný hmotný dlouh. majetek




(6112,5137,00000000,0191,0000000000000)
+ 2.500,00 Kč


Hlasování: 7-0-2


3209/88RM 14
bod 24/88
Smlouva o provedení sanačních prací na odstranění ropné kontaminace


Rada města



schvaluje



smlouvu, (MMOPP00EFKDK), mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností AQD-envitest, s.r.o. se sídlem Vítězná 3/1547, 702 00 Ostrava, zastoupenou Ing. Marcelem Cronem, jednatelem



Hlasování: 9-0-0


3210/88RM 14
bod 25/88
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města


1.

revokuje 



usnesení č. 3098/85 RM14 p) ze dne 7. 7. 2014 (Rada  města schvaluje smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, (MMOPP00DXRTY) mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  IČ 45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností BENZINA, s.r.o. se sídlem Na Pankráci 127, 140 00 Praha 4 IČ 60193328, zastoupenou Arturem Krzysztofem Śladowskim, jednatelem společnosti pro umístění vodovodu do pozemků parc.č.  1344 v k.ú.  Jaktař  a parc.č. 2984 v k. ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „Novostavba čerpací stanice Benzina – Opava 
ul. Krnovská - okružní křižovatka“ za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene 
na pozemcích Statutárního města)


2. 

schvaluje

a)
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě, (MMOPP00DXRTY_upr) mezi Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  IČ 45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, generálním ředitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ 65993390, zastoupeným Ing. Tomášem Opělou, ředitelem Správy Ostrava, pro umístění vodovodu do pozemků parc.č.  1344 v k.ú.  Jaktař  a parc.č. 2984 v k. ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „Novostavba čerpací stanice Benzina – Opava ul. Krnovská - okružní křižovatka“ za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene na pozemcích Statutárního města Opavy


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu 
se zřízením stavby, (MMOPP00DXLIN) 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 2771/117, 702 00 Ostrava, Moravská Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným Ing. Ivanem Strachoněm, náměstkem, pro umístění   podzemního vedení plynovodní přípojky 
do pozemků parc.č. 554/1, 560/1 v k.ú. Opava - Město pro stavbu: "Plynofikace objektu č.p. 397, 411 v k.ú. Opava - Město“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč + DPH

3210/88RM 14
bod 25/88
c) 
návrh smlouvy o zřízení věcného břemene, (MMOPP00ED3TD) mezi Martinem Thiemelem bytem Kravaře a Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města pro umístění podzemního kabelového vedení veřejného osvětlení včetně rozvaděče veřejného osvětlení v pozemku parc.č. 357/2 v k.ú. Opava - Město 
pro zrealizovanou stavbu: "stavební úpravy Dolního náměstí – SO 05 Rozvody NN a VO“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč, pro předložení zastupitelstvu města


d)
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, (MMOPP00DXS7T) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,  
IČ 45193665, zastoupenou prof. Dr. Ing. Miroslavem Kynclem, místopředsedou představenstva a Ing. Miroslavem Šrámkem, členem představenstva a Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem pro umístění vodovodního řadu a kanalizační shybky v pozemcích parc.č. 575, 851, 899, 3042 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu „ZKT Jaktarka I. SO 2 Přeložka vodovodních sítí a SO 310 Kanalizační shybka“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 8.000,00 Kč + DPH      


e) 
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, (MMOPP00DXS53) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
IČ 00300535,  zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a O2 Czech Republic a.s. se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle, IČ 60193336, zastoupenou Ing. Evou Sapákovou, seniorem specialistou pro výstavbu sítě a Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 70890021, zastoupeným Ing. Čestmírem Vlčkem, obchodním ředitelem pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě v pozemcích parc.č. 636, 826, 851 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu „71010-002427 Jaktař, ZKT Jaktarka I. SO 7“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 7.000,00 Kč + DPH      


Hlasování: 9-0-0





3211/88RM 14
bod 26/88
Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací

Rada města


1.
schvaluje



návrh zásad tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací, 
pro předložení zastupitelstvu města




3211/88RM 14
bod 26/88
2. 
schvaluje

  
Rozpočtové opatření č. 2014/XXX/Z



ve financování – odbor finanční a rozpočtový




Fond rezerv a rozvoje - použití



236,0200
(0000,8115,00000110,0020,0000000000000)
+ 3.420.000,00 Kč








Fond obnovy vodovodů a kanalizací - tvorba



236,0xxx
(0000,8115,00000007,0020,0000000000000)
	 3.420.000,00 Kč








pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování: 9-0-0



3212/88RM 14
bod 27/88
Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem „Modernizace trakčního lanového výtahu Horní náměstí 47 v Opavě“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek: 
	HV Výtahy s.r.o., Ratibořská 136, 747 05 Opava, IČ: 62302418

LIFT SERVIS s.r.o., Závodní 542/53, 735 06 Karviná – Nové Město, 
IČ: 25382357
VÝTAHY MORAVA s.r.o., Dělnická 97a, 735 64 Havířov, IČ: 42865441
VÝTAHY A PLOŠINY s.r.o., Opavská 29, 747 31 Velké Hoštice, 
IČ: 02579448
VÝTAHY SILESIA s.r.o., Mikolajice 71, 747 84 Mikolajice, IČ: 27811123
VÝTAHY OSTRAVA spol. s r.o., Teslova 2, 702 00 Ostrava – Přívoz, 
IČ: 43965865
OTIS a.s., J. Opletala 3506/45, 690 02 Břeclav, IČ: 42324254


b)
výběr nabídky uchazeče HV Výtahy s.r.o., Ratibořská 136, 747 05 Opava, IČ: 62302418, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou

c)
smlouvu (MMOPP00DG6LA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem 
Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností 
	HV Výtahy s.r.o., Ratibořská 136, 747 05 Opava, IČ: 62302418, zastoupenou Ing. Markem Hruškou, jednatelem společnosti


Hlasování: 10-0-0








3213/88RM 14
bod 28/88
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 80/2013/PRI – „Centrum sociálních služeb Samaritán - rekonstrukce“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP009TBMD) 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
	cena díla dle smlouvy				11.850.548,43 Kč

změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1      	- 175.183,00  Kč
celková cena			11.675.365,43 Kč
	DPH 15%						  		1.751.304,81 Kč
	nová cena celkem s DPH				13.426.670,24 Kč


Hlasování: 10-0-0


3214/88RM 14
bod 29/88
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 1/2014/PŘI „Přírodní zahrady opavských MŠ (Havlíčkova,E. Beneše, Olomoucká)“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP009TBKN) ke smlouvě o dílo č. 1/2014/PŘI mezi Statutárním městem Opava a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., 
se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz,
IČ: 64610225, v rámci akce „Přírodní zahrady opavských MŠ (Havlíčkova, E. Beneše, Olomoucká)“   
Cena díla dle smlouvy bez DPH:  2.349.006,00 Kč
Změna ceny díla dle tohoto dodatku :  - 46.584,22 Kč
Nová cena celkem bez DPH: 2.302.421,78 Kč
Nová cena celkem s DPH: 2.785.930,35 Kč


Hlasování: 10-0-0

3215/88RM 14
bod 30/88
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 2/2014/PŘI „Přírodní zahrady opavských MŠ (Srdíčko, 17.listopadu, Komárov)“

Rada města



schvaluje



dodatek č. 1 (MMOPP009TBLI) ke smlouvě o dílo č. 2/2014/PŘI mezi Statutárním městem Opava a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., 
se sídlem Karolíny Světlé 958/11, 702 00 Ostrava – Přívoz,
IČ: 64610225, v rámci akce „Přírodní zahrady opavských MŠ (Srdíčko, 17.listopadu, Komárov)“   
Cena díla dle smlouvy bez DPH:  2.120.018,00 Kč
Změna ceny díla dle tohoto dodatku :  - 53.795,30 Kč
Nová cena celkem bez DPH: 2.066.222,70 Kč
Nová cena celkem s DPH: 2.500.129,47 Kč


Hlasování: 9-0-0

3216/88RM 14
bod 31/88
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce  s názvem „Rekonstrukce ul. Gudrichovy“ – výsledné pořadí + smlouva

Rada města



schvaluje


a)
výsledné pořadí nabídek v tomto pořadí:
1. STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, IČ: 60838744
2. SILNICE.CZ s.r.o., Červený Dvůr 918/7, 764 01  Krnov, IČ: 26792711
3. Skanska a.s., Líbalova 1/2348, 149 00 Praha 4 – Chodov, závod Morava
Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava – Hrabová, IČ:26271303
4. KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ:62360213
5. EUROVIA CS, a.s., Národní 138/10, 110 00  Praha 1, Odštěpný závod oblast Morava, závod Ostrava, Vratimovská 658/77, 718 00
Ostrava – Kunčičky, IČ: 45274924
6. Společnost Gudrichova – FIRESTA + SILNICE MORAVA
Reprezentant sdružení: 
FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., Mlýnská 68, 602 00 Brno – město
O.Z. Ostrava, areál ČD , Palackého 105, 702 00 Ostrava, IČ: 25317628 
Člen sdružení:
SILNICE MORAVA s.r.o., Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352

b)
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21,
150 00  Praha 5, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, IČ: 60838744, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou


c)
smlouvu, MMOPP009TBG7, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00  Praha 5, odštěpný závod Ostrava, Polanecká 827, 721 08 Ostrava – Svinov, IČ: 60838744, zastoupenou Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Východ a Ing. Miroslavem Kauerem, vedoucím OTÚ oblast Východ ,za cenu nejvýše přípustnou 20.789.397,24 Kč bez DPH, 
pro předložení zastupitelstvu města 



Hlasování: 9-0-0














3217/88RM 14
bod 32/88
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.74/2013/PRI s názvem „Mezi Trhy 1,3,5,7 + Horní náměstí 50“

Rada města



schvaluje


a)
Dodatek č. 1, MMOPP009TBIX, ke smlouvě zhotovitele č. 74/2013/PRI (MMOPP009TDL4) „MŠ 17. listopadu“, mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí  69, 746 26  Opava,   IČ:  00300535, zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností Stavby COMPLET Technologic s.r.o., Na Jánské 1869/56, 710 00 Slezská Ostrava, IČ: 28627156, zastoupenou Ing. Janem Stružem, jednatelem společnosti 
- cena díla dle smlouvy                                                         5.384.773,70  Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku č.1                              - 441.055,09  Kč
- celková cena                                                                       4.943.718,61  Kč
- DPH 15%                                                                               741.557,79  Kč
- nová cena celkem s DPH                                                  5.685.276,40  Kč


b)
Rozpočtové opatření č. 2014/203


Ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


ba)
Mezi Trhy 1,3,5,7 + Horní náměstí 50 - zateplení




(3612,6121,00000000,0220,0007654000000)
	507.213,36 Kč








bb)
Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 +    507.213,36 Kč


Hlasování: 7-1-2 



3218/88RM 14
bod 33/88
Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č.20/2014/PRI s názvem „ZŠ Kylešovice – 
U Hřiště - sportoviště“

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 1, MMOPP009TBJS,  ke smlouvě zhotovitele č. 20/2014/PRI (MMOPP009TBV4) „ZŠ Kylešovice – U Hřiště – sportoviště“, mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava,   IČ:  00300535,    zastoupeným   prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a společností KARETA s.r.o., Krnovská 51, 792 01 Bruntál, IČ: 62360213 , zastoupenou Ing. Zdenkem Němcem, jednatelem společnosti, pro předložení zastupitelstvu města
	cena díla dle smlouvy				                                               2.688.413,00 Kč
	změna ceny díla dle tohoto dodatku č. 1                     136.867,04 Kč

celková cena					                                                            2.825.280,04 Kč
DPH 21%						                                                                     593.308,81 Kč
	nová cena celkem s DPH				                                       3.418.588,85 Kč



 Hlasování: 10-0-0

3219/88RM 14
bod 34/88
Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení s názvem „Demolice objektu MZ“ – výsledek zadávacího řízení

Rada města



schvaluje 

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

	DAV, a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava, IČ:00575381
	TREPART s.r.o., Pištěkova 3, 149 00 Praha, IČ: 25917838

AWT Rekultivace a.s., Dělnická 41, 735 64 Havířov, IČ:47676175
SDM – stavby a demolice Morava s.r.o., Bělehradská 92, 120 00 Praha, IČ: 28647416
PB SCOM s.r.o., Radniční 28, 753 01 Hranice, IČ: 25397087
MROZEK a.s., Bystřice 1361, 739 95 Bystřice, IČ: 25904612



b)
v souladu s ust. § 81 odst.1 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče DAV, a.s., Zengrova 19, 703 00 Ostrava, IČ:00575381, jehož nabídka byla nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.



Hlasování: 10-0-0




3220/88RM 14
bod 35/88
Uplatnění předkupního práva

Rada města


 
neschvaluje


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

a)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2172/204 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve společném jmění manželů Jany a Vladimíra Štencelových, oba bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  85 000,00 Kč

b)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2172/95 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve  vlastnictví Vladimíra Štencela, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  70 000,00 Kč

c)
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc.č. 2172/186 v katastrálním území Opava-Předměstí, která je ve společném jmění manželů Jany a Kurta Waldsteinových, oba bytem Opava, za nabízenou kupní cenu  75 000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0




3221/88RM 14
bod 36/88
Bytové záležitosti

Rada města



schvaluje 

a)
prodloužení nájemního vztahu k bytu č.6 velikosti 2+1 v domě na adrese Horní náměstí 35 v Opavě Slezskému zemskému muzeu, státní příspěvkové organizaci, se sídlem Tyršova 1 v Opavě, na dobu určitou 1 roku 
tj. do 31.8.2015


b)
podnájem p. Marku Čechovi bytu č.6 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 15A v Opavě, jehož nájemcem je pí Andrea Plodzieňová, 
 a to na dobu 1 roku tj. do 1.9.2015


 Hlasování: 9-0-0 


3222/88RM 14
bod 37/88
Koncepční materiál rozvoje kultury Statutárního města Opavy

Rada města



bere na vědomí



„Koncepční materiál rozvoje kultury Statutárního města Opavy“


Hlasování: 9-0-1


3223/88RM 14
bod 38/88
Smlouva o nájmu, záměr prodeje

Rada města


1.
schvaluje

smlouvu o nájmu prostoru sloužícího podnikání MMOPP00DG6BO mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným  prof.  PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a Fadilem Jonuzim se sídlem Horní náměstí 148/30,    746 01 Opava, IČ 25866851 (prostor na adrese Horní náměstí 30, Opava)


2.
schvaluje  



záměr prodeje pozemku parc.č. 1958/4, zastavěná plocha a nádvoří, budovy č.p. 2051, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku      parc.č. 1958/4, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc.č. 1958/5, ostatní plocha a pozemku parc.č. 1958/9, zahrada, to vše ležící v části obce Předměstí, katastrální území Opava – Předměstí, zapsané na LV. č. 3618 (na adrese U Opavice 19, Opava)


Hlasování: 10-0-0


3224/88RM 14
bod 39/88
Dodatek č. 4 k nájemní smlouvě s MDPO a.s.

Rada města



schvaluje



Dodatek č. 4 (MMOPP00ED42X) k nájemní smlouvě uzavřené dne 
16. 10. 2002 (MMOPP00340BW) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným 
prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města a  Městským dopravním podnikem Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, IČ 64610250, jednající Ing. Radkem Filipczykem, předsedou představenstva, týkající se rozšíření předmětu nájmu o trakční vedení 
na ul. Janská - Bílovecká 


Hlasování: 10-0-0



3225/88RM 14
bod 40/88
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města



bere na vědomí



zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 07. 08. 2014 
do 29. 08. 2014


Hlasování: 9-0-0




3226/88RM 14
bod 41/88
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města



bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy 


Hlasování: 9-0-1














3227/88RM 14
bod 45/88
Majetkové záležitosti – dodatek č. 1 k Darovací smlouvě ze dne 1.6.2012-Slezská univerzita


Rada města



schvaluje


návrh dodatku č. 1 PID MMOPP00EDU76 k darovací smlouvě 
ze dne 1.6.2012, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem města, jako dárcem, a Slezskou univerzitou v Opavě, se sídlem Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, IČ 47813059, zastoupeným prof. PhDr. Rudolfem Žáčkem, Dr., rektorem, 
jako obdarovaným, jejímž předmětem je změna rozsahu parkoviště, 
které je obdarovaný povinen vybudovat dle ustavení v darovací smlouvě



Hlasování: 8-0-0



3228/88RM 14
bod 46/88
Schválení změny stanov akciové společnosti KIC Odpady, a.s.


Rada města



doporučuje zastupitelstvu schválit



změnu stanov akciové společnosti KIC Odpady, a.s., IČO 28564111, 
se sídlem Ostrava – Mariánské Hory, Klicperova 504/8, PSČ 709 00


Hlasování: 8-0-2



3229/88RM 14
bod 47/88
Pořadí žadatelů o pronájem – OC Slezanka

Rada města



neschvaluje



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:6-1-3






3230/88RM 14
bod 48/88
Smlouva o nájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple 


Rada města



schvaluje


smlouvu o nájmu Restaurace Domu umění včetně Moravské kaple MMOPP00DG6RG mezi  Statutárním městem  Opava se sídlem  Horní náměstí  69,   746 26  Opava, IČ  00300535, zastoupeným 
prof. PhDr.   Zdeňkem   Jiráskem,   CSc.,   primátorem města a společností Ambiance cuisine s.r.o. se sídlem Solná 34/15, 746 01 Opava, 
IČ 01614100, zastoupenou Dušanem Hájkem, jednatelem (na adrese Pekařská 12, Opava, Dům umění)



Hlasování: 6-2-1 






                  Ing. Pavla Brady 	 v.r.                                                          Daniel Žídek  v.r.
1. náměstkyně primátora			               	                                       náměstek primátora

