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Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 19. 9. 2018 se zúčastnili
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3487/92 RM 18
1/92
Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ Opava, 17. listopadu

Rada města


souhlasí


s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Opava, 17. listopadu, příspěvková organizace, se sídlem 17. listopadu 994/6, Kylešovice, 747 06 Opava, IČ: 06115616, zastoupenou Lenkou Radovou, ředitelkou školy, jako zaměstnavatelem a Lenkou Radovou, trvale bytem Uhlířov, jako zaměstnancem


Hlasování: 9-0-0 



	3488/92 RM 18
2/92
Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ Opava, Heydukova


Rada města


souhlasí


s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Opava, Heydukova-příspěvková organizace, se sídlem Heydukova 881/19, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 71000054, zastoupenou Bc. Marcelou Kašpárkovou, ředitelkou školy, jako zaměstnavatelem a Bc. Marcelou Kašpárkovou, trvale bytem Opava-Suché Lazce, jako zaměstnancem


Hlasování: 9-0-0



	3489/92 RM 18
3/92
Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ křesťanská Opava, Mnišská


Rada města


souhlasí


s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou křesťanská Opava, Mnišská - příspěvková organizace, se sídlem Mnišská 5/7, Město, 746 01 Opava, IČ: 47813237, zastoupenou Bc. Dagmar Ullmannovou, ředitelkou školy, jako zaměstnavatelem a Bc. Dagmar Ullmannovou, trvale bytem Opava, jako zaměstnancem


Hlasování: 9-0-0










	3490/92 RM 18
4/92
Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ Srdíčko Opava, Zborovská


Rada města


souhlasí


s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Srdíčko Opava, Zborovská-příspěvková organizace, se sídlem Zborovská 599/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 71000194, zastoupenou Zuzanou Jaškovou, ředitelkou školy, jako zaměstnavatelem a Zuzanou Jaškovou, trvale bytem Kobeřice, jako zaměstnancem


Hlasování: 9-0-0



	3491/92 RM 18
5/92
Uzavření dohody o provedení práce s ředitelkou MŠ Sedmikrásky, Opava


Rada města


souhlasí


s uzavřením přiložené Dohody o provedení práce mezi Mateřskou školou Sedmikrásky, Opava, příspěvková organizace, se sídlem Neumannova 110/5, Jaktař, 747 07 Opava, IČ: 70999953, zastoupenou Bc. Evou Matuškovou, ředitelkou školy, jako zaměstnavatelem a Bc. Evou Matuškovou, trvale bytem Opava, jako zaměstnancem


Hlasování: 9-0-0



	3492/92 RM 18
6/92
Soutěž ve sběru hliníku pro školy ve školním roce 2018/2019



Rada města


souhlasí


se záměrem odboru školství a odboru životního prostředí uspořádat soutěž 
ve sběru hliníku pro školy zřizované statutárním městem Opava a pro školy 
na území obce s rozšířenou působností Opava (včetně škol zřizovaných KÚ MSK a MŠMT) ve školním roce 2018/2019



Hlasování: 7-2-0










	3493/92 RM 18
7/92
Majetkové záležitosti


Rada města

1.
schvaluje

a)
Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené dne 6.9.2011 (PID MMOPP00HZPUL) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pronajímatelem a Zemědělským družstvem Hraničář Loděnice, 
se sídlem Loděnice 50, 747 74 Holasovice, jakožto nájemcem, jejímž předmětem omezení předmětu nájmu o části pozemku parc.č. 2328 a 2323, k.ú. Jaktař

b)
Dodatek č. 1  k nájemní smlouvě uzavřené dne 6.9.2011 (PID MMOPP00HZPTQ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města pronajímatelem a Školním statkem Opava, příspěvková organizace, 
se sídlem Englišova 526, 746 01 Opava, jakožto nájemcem, jejímž předmětem omezení předmětu nájmu o části pozemku parc.č. 2328 a 2323, k.ú. Jaktař
	
2.
schvaluje


a)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU8YM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a Robertem Adamem a Viktorem Adamem jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 178/12 – 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)   

b)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZQ7L) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a panem Martinem Kohoutkem jakožto nájemcem, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/47 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 595,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)   

c)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZQ8G) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a manžely Zdeňkem a Hanou Reslovými jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2172/340 – 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)   

d)
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00HZQ35) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Mgr. Bc. Pavlem Vltavským, vedoucím odboru majetku města Magistrátu města Opavy, na základě Pověření ze dne 18.5.2015 jako pronajímatelem a Sborem Církve bratrské v Opavě a Bc. Ivo Davidem jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 2184/45 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 1.943,00 Kč/rok (cena 
dle zásad)   
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3.
schvaluje


smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory 
ve vlastnictví dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00IQ4X1) 
mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a manžely Ing. Michalem a Janou Pavlíčkovými  jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku parc.č. 679 - zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí (přičemž rozsah práv nájemců k pozemku odpovídá podílu o velikosti 111/1000), za cenu ve výši 1.030,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)


4.
schvaluje

a)
dohodu o ukončení nájemní smlouvy a smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00HZQV9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a panem Luďkem Dvořákem, panem Jaroslavem Křeskou, Ing. Josefem Šimečkem panem Michalem Dvořákem, Ing. Pavlem Hadamczikem a panem Zdeňkem Pospěchem  jakožto nájemci, jejichž předmětem je změna nájemců u části pozemku parc.č. 302/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Město
	
b)

dohodu o ukončení nájemních smluv a smlouvu o zemědělském pachtu (PIDMMOPP00HZQEM) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako propachtovatelem a společností ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava - Kylešovice, se sídlem Bílovecká 1162/167, Kylešovice, 747 06 Opava, 
IČ 25345401 jakožto pachtýřem, jejichž předmětem je pacht zemědělských pozemků parc.č. 176/13, 176/18, 176/22, 414/14, 414/18, 669/1, 669/44, 669/51, 669/61, 669/64, 670/22, 670/23, 670/28, 670/45, 671/2, 672/1, 672/7, 672/9, 674/1, 674/3, 677/1, 678/15, 679/4, 679/5, 681/14, 681/29, 681/30, 682/1, 682/3, 682/9, 685/3, 685/6, 685/14, 685/21, 685/23, 685/26, 685/38, 687/2, 687/6, 687/22, 687/23, 688/4, 688/18, 688/19, 688/20, 705/11, 708/12, 708/17, 710/19, 710/25, 710/38, 710/43, 711/3, 737/1, 747/2, 841/24, 893/12, 893/62, 908, 935/5, 935/34, 951/23, 951/32, 951/40, 951/59, 951/67, 951/91, 951/103, 951/123, 951/131, 952/8, 952/12, 953/4, 953/22, 1078/20, 1120 k.ú. Komárov u Opavy, pozemků parc.č. 366/2, 1628/1, 2044, 2123/1, 2124/1, 2124/2, 2128/1, 2128/7, 2147/1, 2149/1, 2149/2, 2153/2, 2155/2, 2461, 2526/2, 2526/4, 2527, 2575/2, 2577/2, 2582/1, 2582/2, 2586/2, 2682, 2713, 2812, 2816, 2817 k.ú. Kylešovice, pozemků parc.č. 2755/1, 3208/15, 3235/14, 3239/1 k.ú. Opava – Předměstí, pozemků parc.č. 645/21, 645/25, 645/26, 645/27, 645/28, 645/41, 751, 752/8, 1085/2, 1170/1, 1170/2, 1173/1, 1175/1, 1176/1, 1176/3, 1176/4, 1177, 1182, 1184/1, 1186/3 k.ú. Podvihov, pozemků parc.č. 686/54, 686/93, 686/94, 686/102, 686/109, 739/15, 739/17, 796/2, 801/3, 802/39, 817/19, 817/37, 817/77, 824/23, 824/33, 824/34, 828/6, 829/5, 832/33, 832/58, 832/59, 832/86, 832/126, 837, 838/15, 838/21, 839, 842/16, 843, 844/3, 845, 846/41, 846/71, 852/12, 852/13, 852/14, 852/16, 852/17, 852/18, 852/34 k.ú. Suché Lazce 

5.
schvaluje

a)
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00HZQMI) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako půjčitelem a Společenstvím vlastníků domu 17.listopadu 1, 3, 5, 7, Opava, zastoupeným družstvem Rozvoj, SBD, se sídlem U Cukrovaru 1282/9, Kateřinky, 747 05 Opava jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka částí pozemků parc.č. 875/78, 875/79, 875/80, 875/81 vše ostatní plocha, k.ú. Kylešovice, dle přiloženého zákresu v katastrální mapě
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b)
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00HZPRO) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako půjčitelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Opava - Město, se sídlem Olomoucká 503/30, Předměstí, 746 01 Opava jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 901 – orná půda, , k.ú. Jaktař, dle přiloženého zákresu v katastrální mapě

c)
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00HZPSV) mezi Statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako půjčitelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Opava, se sídlem Krnovská 2446/86, Předměstí, 746 01 Opava jakožto vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka části pozemku parc.č. 2134/2 - zahrada vše ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, 
dle přiloženého zákresu v katastrální mapě


 6.
 schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/142 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/36 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2890/389 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí


Hlasování: 8-0-0 


	3494/92 RM 18
8/92, 8/92/1,
8/92/2
Rozpočtová opatření 2018 a změny rozpisu rozpočtu 2018


Rada města


schvaluje






a)
Rozpočtové opatření č. 2018/204


v příjmu – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční transfery od krajů – projekt RESOLVE 


MD 231 0000
MSK 15%
(0000,4122,112100000,0020,0002421000000)
+ 1.159,00 Kč


EU 85%
(0000,4122,112500000,0020,0002421000000)
+ 6.567,65 Kč




celkem 7.726,65 Kč


ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování




projekt RESOLVE




- cestovné



MSK 15%
(3636,5173,11210000,0140,0002421000000)
+ 1.159,00 Kč


EU 85%
(3636,5173,11250000,0140,0002421000000)
+ 6.567,65 Kč



(3636,5173,00000000,0140,0002421000000)
- 7.726,65 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 7.726,65 Kč
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8/92/2

b)
Rozpočtové opatření č. 2018/205


v příjmu – odbor finanční a rozpočtový



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu




(0000,4216,00017978,0020,0007651000000)
+ 310.500,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Penzion IV., ul. Hálkova, Opava




- stavby




(4350,6121,00017978,0220,0007651000000)
+ 310.500,00 Kč



(4350,6121,00000026,0220,0007651000000)
- 310.500,00 Kč



Investice 




(6409,6121,00000026,0220,0000000000000)
+ 310.500,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2018/206


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 


MD 231 0000
EU
(0000,4116,103533063,0020,0000000000017)
+ 508.939,20 Kč


SR
(0000,4116,103133063,0020,0000000000017)
+ 89.812,80 Kč




celkem 598.752,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



MŠ Mnišská – účelový neinvestiční příspěvek na provoz - projekt „Pečujeme o dvouleté děti II“



EU
(3111,5336,103533063,0030,0001002000017)
+ 508.939,20 Kč


SR
(3111,5336,103133063,0030,0001002000017)
+ 89.812,80 Kč






d)
Rozpočtové opatření č. 2018/207


ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



kanalizace




- opravy a údržba




(2321,5171,00000000,0050,0000000000000)
- 36.300,00 Kč








vybudování nového přepojení kanalizace v Suchých Lazcích - PD




- stavby




(2321,6121,00000000,0050,0000000000000)
+ 36.300,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2018/208


v příjmu – odbor finanční a rozpočtový



ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


MD 231 00000
EU
(0000,4216,107517969,0020,0007639000000)
+ 3.226.394,42 Kč



SR
(0000,4216,107117968,0020,0007639000000)
+ 161.319,72 Kč
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ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Revitalizace bytových domů Mezi trhy a Dolní náměstí v Opavě (fa hrazené v roce 2018)




- budovy, haly, stavby




(3612,6121,00000020,0220,0007639000000)
- 1.918.277,26 Kč







podíl EU
(3612,6121,107517969,0220,0007639000000)
+ 575.483,18 Kč


podíl SR
(3612,6121,107117968,0220,0007639000000)
+ 28.774,16 Kč


podíl SMO
(3612,6121,107100000,0220,0007639000000)
+ 1.314.019,92 Kč




celkem 1.918.277,26 Kč



investice




(6409,6121,00000000,0220,000000000000)
+ 3.387.714,14 Kč







f)
Rozpočtové opatření č. 2018/209


ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy



Volby do Zastup. obcí + Senátu 2018




(předfinancování)




nájem volebních místností




(6115,5164,00098187,0191,0000000000000)
   + 25.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový 



Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   - 25.000,00 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2018/210


V příjmech – Městská část Vlaštovičky



dar Nadace ČEZ na projekt „Bezpečnost a ochrana dětí a mládeže v obci Opava – Vlaštovičky“



231,000
(3631,3121,00000000,0850,0007533000000)
  + 116.235,00 Kč







Ve výdajích – Městská část Vlaštovičky



Oranžový přechod – Nadace ČEZ




(3631,6121,00000000,0850,0007533000000)
   + 116.235,00 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2018/211


v příjmech – Městská část Vávrovice



zapojení příjmů




poplatek za psy




(0000,1341,00000000,0840,0009042000000)
+ 57.950,00 Kč   



služby - nájemné




(3613,2111,00000000,0840,0009096000000)
+ 1.379,00 Kč   



(3639,2111,00000000,0840,0009096000000)
+ 4.000,00 Kč   



(2321,2111,00000000,0840,0009219000000)
+ 465.711,00 Kč   



(5512,2111,00000000,0840,0009219000000)
+ 1.000,00 Kč   
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pronájmy




(3613,2132,00000000,0840,0009047000000)
+ 37.004,00 Kč   



(3392,2132,00000000,0840,0009344000000)
+ 40.953,00 Kč   



vratky přeplatku záloh energií




(2321,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 6.978,00 Kč   



(3392,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 12.478,00 Kč   



(3412,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 5.628,00 Kč   



(3613,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 11.135,00 Kč   



(6171,2324,00000000,0840,0000000000000)
+ 6.845,00 Kč   



(5512,2324,00000000,0840,0002530000000)
+ 7.446,00 Kč   



ostatní příjmy – náhrada škody




(6171,2324,00000000,0840,0009078000000)
+ 6.181,00 Kč   


ve výdajích – Městská část Vávrovice




Rezerva MČ Vávrovice
+ 664.688,00 Kč



(6409,5901,00000000,0840,0000000000000)







i)
Rozpočtové opatření č. 2018/212


ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování



Jižní obchvat - ul.Olomoucká - Bruntálská




(2212,5169,00000110,0080,0007532000000)
+ 1.128.750,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Sportoviště - bazén




(3412,6121,00000110,0220,0007811000000)
	1.128.750,00 Kč







j)
Rozpočtové opatření č. 2018/213


v příjmu – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů


MD 231 0000
85% EU
(0000,4122,120513014,0020,0000000000033)
+ 989.004,24 Kč


15% SR
(0000,4122,120113014,0020,0000000000033)
+ 174.530,16 Kč




celkem 1.163.534,40 Kč







ve výdajích – odbor školství



Zařízení školního stravování – účelový neinvestiční příspěvek na provoz – projekt „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v Moravskoslezském kraji II“ – 1. splátka neinvestiční dotace



85% EU
(3141,5336,120513014,0030,0001002000033)
+ 989.004,24 Kč


15% SR
(3141,5336,120113014,0030,0001002000033)
+ 174.530,16 Kč








	3494/92 RM 18
8/92, 8/92/1,
8/92/2

k)
Rozpočtové opatření č. 2018/214


v příjmu – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


MD 231 0000
85% EU
(0000,4116,103533063,0020,0000000000025)
+ 449.170,60 Kč


15% SR
(0000,4116,103133063,0020,0000000000025)
+ 79.265,40 Kč




celkem 528.436,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



ZŠ Vrchní – účelový neinvestiční příspěvek na provoz – projekt „Šablony 2017“ – 2. zálohová platba



85% EU
(3113,5336,103533063,0030,0001002000025)
+ 449.170,60 Kč


15% SR
(3113,5336,103133063,0030,0001002000025)
+ 79.265,40 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2018/215


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový




ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


MD 231 0000
85% EU
(0000,4116,103533063,0020,0000000000004)
+ 163.906,52 Kč


15% SR
(0000,4116,103133063,0020,0000000000004)
+ 28.924,68 Kč




celkem 192.831,20 Kč







ve výdajích – odbor školství



MŠ Riegrova – účelový příspěvek na provoz – projekt „Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a rozvojové aktivity pro děti MŠ Riegrova Opava“ – 2. zálohová platba



85% EU
(3111,5336,103533063,0030,0001002000004)
+ 163.906,52 Kč


15% SR
(3111,5336,103133063,0030,0001002000004)
+ 28.924,68 Kč






m)
Rozpočtové opatření č. 2018/216


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový

MD 231 0000
85% EU
(0000,4116,103533063,0020,0000000000012)
+ 783.325,99 Kč


15% SR
(0000,4116,103133063,0020,0000000000012)
+ 138.234,01 Kč




celkem 921.560,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



MŠ 17. listopadu – účelový příspěvek na provoz – projekt „Šablony pro MŠ 17.lisotpad II“



85% EU
(3111,5336,103533063,0030,0001002000012)
+ 783.325,99 Kč


15% SR
(3111,5336,103133063,0030,0001002000012)
+ 138.234,01 Kč
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n)
Rozpočtové opatření č. 2018/217


v příjmu – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


MD 231 00000
85% EU
(0000,4116,103533063,0020,0000000000026)
+ 267.771,42 Kč


15% SR
(0000,4116,103133063,0020,0000000000026)
+ 47.253,78 Kč




celkem 315.025,20 Kč







ve výdajích – odbor školství



ZŠ a MŠ Komárov – účelový příspěvek na provoz – projekt „ZŠ a MŠ Opava – Komárov 2017/2018“ – 2. zálohová platba



85% EU
(3113,5336,103533063,0030,0001002000026)
+ 267.771,42 Kč


15% SR
(3113,5336,103133063,0030,0001002000026)
+ 47.253,78 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2018/218


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



- výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 32.670,00 Kč


ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště 



Stříbrné jezero – užívání Toi Toi




- nákup služeb




(3639,5169,00000000,0050,0000000000000)
+ 32.670,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2018/219


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



- výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 102.080,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



neplánované platby - komunikace




- opravy a udržování – propustek přes meliorační příkop v Komárově




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 102.080,00 Kč






q)
Rozpočtové opatření č. 2018/220


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



- výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 137.340,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



neplánované platby - komunikace




- opravy a udržování – oprava zábradlí přes potok Sedlinka v Podvihově




(2212,5171,00000000,0050,0001029000000)
+ 137.340,00 Kč
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r)
Rozpočtové opatření č. 2018/221


ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



nadlimitní věcná břemena




(3639,6142,00000000,0050,0000000000000)
- 26.320,00 Kč








výměna 2 ks házenkářských branek na hřiště v parku Sv. Hedviky




(3412,5171,00000000,0050,0007611000000)
+ 26.320,00 Kč







s)
Rozpočtové opatření č. 2018/222


ve výdajích – odbor kancelář primátora



Akce města – nákup služeb




(3399,5169,00000000,0120,0001056230000)
   + 40.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




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






t)
Rozpočtové opatření č. 2018/223


ve výdajích – odbor školství



ZŠ a MŠ Malé Hoštice-investiční příspěvek




(3113,6351,00000020,0030,0001001000027)
+ 363.038,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Horní náměstí 33,34,35




(3612,6121,00000020,0220,0007638000000)
- 363.038,00 Kč






u)
Rozpočtové opatření č. 2018/224


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Sportoviště bazén




(3412,6121,00000020,0220,0007811000000)
- 2.306.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



MDPO – výdaje na dopravní obslužnost




(2221,5193,00000020,0020,0001003220000)
+ 2.306.000,00 Kč






v)
Rozpočtové opatření č. 2018/225


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic 



Sportoviště bazén




(3412,6121,00000020,0220,0007811000000)
- 5.898.000,00 Kč







ve výdajích – odbor životního prostředí, TSO - výkony



Čistota města – nákup služeb




(2219,5169,00000020,0790,0002536000000)
+ 272.000,00 Kč








Veřejná zeleň – nákup služeb




(3745,5169,00000020,0790,0002537000000)
+ 2.100.000,00 Kč





	3494/92 RM 18
8/92, 8/92/1,
8/92/2



Sběr a svoz komun. odpadů – nákup služeb




(3722,5169,00000020,0130,0001075000000)
+ 533.000,00 Kč








- platby daní a poplatků




(3722,5365,00000020,0130,0001075000000)
+ 200.000,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, TSO - výkony



Údržba obsluhov. majetku – nákup služeb




(3639,5169,00000020,0790,0001099000000)
+ 43.000,00 Kč








- opravy a udržování




(3639,5171,00000020,0790,0001099000000)
+ 96.000,00 Kč








Provoz RHS – nákup služeb




(3412,5169,00000020,0790,0001102000000)
+ 1.800.000,00 Kč








- opravy a udržování




(3412,5171,00000020,0790,0001102000000)
+ 75.000,00 Kč








Parkovací dům – nákup služeb




(2219,5169,00000020,0790,0001105000000)
+ 50.000,00 Kč








TSO – veřejné WC – nákup služeb




(3639,5169,00000020,0790,0001109000000)
+ 25.000,00 Kč








Údržba komunikací – nákup služeb




(2212,5169,00000020,0790,0002534000000)
+ 247.000,00 Kč








- opravy a udržování




(2212,5171,00000020,0790,0002534000000)
+ 254.000,00 Kč








Veřejné osvětlení – opravy a udržování




(3631,5171,00000020,0790,0002538000000)
+ 44.000,00 Kč








Údržba hřbitovů – opravy a udržování




(3632,5171,00000020,0790,0002539000000)
+ 151.000,00 Kč








Správa a údržba smuteční obřadní síně




- opravy a udržování




(3632,5171,00000020,0790,0002545000000)
+ 8.000,00 Kč




w)
Rozpočtové opatření č. 2018/226


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



MDKPB – oprava světlíku 




(úspora)




(3322,5171,00000000,0220,0007542000000)
   - 7.968,00 Kč
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MŠ Heydukova – fasáda - BOZP 




(úspora)




(3111,5171,00000000,0220,0007561000000)
   - 900,00 Kč








Bezbariérové zastávky MHD 




(úspora)




(2219,6121,00000000,0220,0007596000000)
   - 171.039,00 Kč








Centrum polytechnického vzdělávání - PD




(3421,6121,00000000,0220,0007534000000)
   - 1.527.020,00 Kč








Investice 




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
 +   1.706.927,00 Kč






2.
schvaluje

a)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/98


ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování



Koncept chytřejšího města - Opava




- nákup služeb




(3636,5169,00000000,0140,0000000000000)
- 1.000,00 Kč








Projekt „Rozvoj komunikačních a informačních systémů města Opavy“




- nákup služeb




(6171,5169,00000000,0140,0002412000000)
+ 1.000,00 Kč







b)
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/99


ve výdajích – odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy



Volby do Zastup. obcí + Senátu 2018




neuznat. výdaje




nákup ostatních služeb




(6171,5169,00000000,0191,0000000000000)
   - 80.000,00 Kč








(6115,5169,00000000,0191,0000000000000)
   + 80.000,00 Kč






c)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/100


ve výdajích – odbor majetku města, TSO



Jmenovité akce - rezerva




(6409,5901,00000020,0790,0004000000000)
- 59.048,00 Kč








Výkony TSO – parkovací dům




- nákup služeb – studie na provozování bez lidské obsluhy




(2219,5169,00000020,0790,0001105000000)


+ 59.048,00 Kč
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3.
bere na vědomí


informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba za odborného lesního hospodáře ve výši 229.985 Kč. Od 01.01.2018 tyto platby nejsou zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za náhradu (novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě



Hlasování: 9-0-0



	
3495/92 RM 18
9/92
Dotace ostatní



Rada města


bere na vědomí

	

žádost o finanční dotaci Města Bílovec se sídlem Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec, IČ 00297755, na odlehčovací služby pro klienty s trvalým pobytem v Opavě, ve výši 7.645,00 Kč



schvaluje 

a1)
smlouvu, MMOPP00CWDGB, mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Městem Bílovec se sídlem Slezské náměstí 1, 743 01 Bílovec, IČ 00297755, zastoupené Mgr, Pavlem Mrvou, starostou, na odlehčovací služby pro klienty s trvalým pobytem v Opavě, ve výši 
7.645,00 Kč


a2)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/101


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   - 7.645,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní 




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   + 7.645,00 Kč








Dotace ostatní 




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
    - 7.645,00 Kč 








Město Bílovec




(4359,5321,00000000,0020,0000534000000)
+ 7.645,00 Kč


Hlasování: 9-0-0







bere na vědomí

	

žádost o finanční dotaci Mgr. Petra Kopřivy bytem Opava, na náklady související s účastí na Mistrovství světa v triatlonu Ironman Hawaii 2018, ve výši 20.000,00 Kč

495/92 RM 18
9/92

schvaluje 

b1)
finanční dotaci Mgr. Petru Kopřivovi bytem Opava, na náklady související s účastí na Mistrovství světa v triatlonu Ironman Hawaii 2018, ve výši 20.000,00 Kč


b2)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/102


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   - 20.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   + 20.000,00 Kč








Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
    - 20.000,00 Kč 








Petr Kopřiva




(3429,5494,00000000,0020,0000535000000)
+ 20.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-1  



	3496/92 RM 18
10/92
Uplatnění předkupního práva


Rada města


neschvaluje


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

	

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2626/199 k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví RNDr. Ivo Indry, bytem Ostrava, 
za nabízenou kupní cenu 150 000,00 Kč

	

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2168/167 k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví Ing. Kateřiny Illíkové, bytem Opava, 
za nabízenou kupní cenu 75 000,00 Kč

	

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. St. 1709 k.ú. Kateřinky u Opavy, ve společném jmění manželů Jiřiny a Rudolfa Ryšavých, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 75 000,00 Kč

	

budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku  parc.č. 2540/45 včetně spoluvlastnického podílu na pozemku parc.č. 2540/45 o velikosti ideální 1/20 celku k této parcele k.ú. Opava – Předměstí, ve vlastnictví Petra Pravdy, bytem Opava, za nabízenou kupní cenu 165 000,00 Kč



Hlasování: 7-0-0 




	3497/92 RM 18
11/92
Smlouva o uzavření budoucích smluv o připojení


Rada města


schvaluje

	

Smlouvu o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) (MMOPP00EITO7) mezi ČEZ Distribuce,a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Vítem Grabcem, vedoucím oddělení Připojování a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města


	

Rozpočtové opatření č. 2018/227


ve výdajích – odbor majetku



oddělení správy a evidence budov




distribuční soustava PDS




(3633,6121,00000020,0051,0000000000000)
+ 450.000,00 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Horní náměstí 33,34,35




(3612,6121,00000020,0220,0007638000000)
- 450.000,00 Kč


Hlasování:  7-0-0 



	3498/92 RM 18
12/92
Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene


Rada města


schvaluje

a)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GLF08) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Erichem Stiborským bytem Opava, Kateřinky pro umístění 
2 sjezdů na pozemku parc.č. 2344/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1210/66 v k.ú. Kateřinky u Opavy 
pro stavbu „Zřízení sjezdů ke stávajícímu RD“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


b) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GLF4O) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, 
IČ 47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1366, 1367/2 v k.ú. Kylešovice pro stavbu „Opava, K Moravici 1369/1, Fedáková, NNk“, č. stavby IP-12-8022539/2, za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  
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c)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GLFEA) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 2918 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Opava, Vojanova, p.č. 1671/45, Žídek, NNk“ č. stavby IV-12-8013813 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč 
+ DPH    


d) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GLFDF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 47195355 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí v pozemku parc.č. 136 v k.ú. Vlaštovičky pro zrealizovanou stavbu „Vlaštovičky, Jamnická, 155/1, Staněk, kNN“ č. stavby IP-12-8019986 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH    


e)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GLF13) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Martinem Bartečkem, se sídlem Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IČ 47195355 pro umístění nadzemního vedení nízkého napětí na pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu „Suché Lazce, 59/2, Kubánek, rozš. kNN“ č. stavby IV-12-8014049 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH    


f)
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GLFCK) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035, zastoupenou Ing. Romanem Plačkem, zaměstnancem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a podzemního vedení vysokého napětí v pozemcích parc.č. 1565/2, 2347/2, 2351/1 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu „Opava, U Cukrovaru, VN 66, přemístění VN“ č. stavby IE-12-8004193 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 62.000,00 Kč + DPH    


g)
smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě, (MMOPP00GLF6E) mezi Českou republikou – Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, IČ 69797111 zastoupeným 
Ing. Petrou Raškovou, ředitelkou odboru Odloučené pracoviště Opava a  Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, 
IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
pro umístění podzemního vedení veřejného osvětlení včetně sloupu veřejného osvětlení na pozemku parc.č. 520/2 v k.ú. Opava - Město náležející ke stavbě  „Stavební úpravy venkovního osvětlení městských parků v Opavě“ – objekt 
SO 01 – Smetanovy sady a sady u Muzea – venkovní osvětlení“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.134,00 Kč
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h)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GLEYP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou  společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
IČ 27935311, zastoupenou Julií Sládkovou, vedoucí oddělení správy nemovitého majetku – Morava sever  a Ing. Ivonou Komárovou, technikem správy nemovitého majetku pro umístění plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 292/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „REKO MS Opava – Pivovarská“ 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) 
na pozemcích Statutárního města Opavy  

i) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GLEU9) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou  společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
IČ 27935311, zastoupenou Ing. Pavlem Šimákem, vedoucím připojování a rozvoje PZ–Morava sever 2 a Pavlem Sedlickým, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever 2 a Jiřím Douchou bytem Opava, Jaktař pro umístění plynárenského zařízení do pozemku parc.č. 1765 v k.ú. Jaktař pro stavbu „Novostavba garáže a přeložka přípojky plynu, Šípková 38, Opava, SO – Přeložka STL plynovodní přípojky“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  

j) 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IQBIR) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, zastoupenou  společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, 
IČ 27935311, zastoupenou Jaromírem Volným, vedoucím připojování a rozvoje PZ–Morava sever a Janou Golovou, technikem připojování a rozvoje PZ-Morava sever a Pavlou Benšovou bytem Opava, Kateřinky pro umístění plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce pro zrealizovanou stavbu „STL plynovodní přípojka Suché Lazce parc.č. 673/1 a parc.č. 686/117 v katastrálním území Suché Lazce“ za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH



Hlasování: 9-0-0
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Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy


Rada města


schvaluje

a)
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 15, 58, 95/1 v k.ú. Vlaštovičky a parc.č. 444/4, 656 v k.ú. Vávrovice v rámci realizace stavby „Opava, Vlaštovičky, 58, ČOV, pos. DTS/kNN“ 

b)
umístění podzemního vedení plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 271/1, 2959/4, 2953/4 v k.ú. Opava – Předměstí v rámci realizace stavby „REKO MS Opava, ul. Krnovská“


Hlasování: 9-0-0
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Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování věcného břemene  - vodovodní a kanalizační přípojky



Rada města


schvaluje

a)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IT8J4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem  pro umístění výměny vodovodního řadu do pozemků parc.č. 112, 2974/1 a 2975 
v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Opava, ul. Křižíkova – výměna vodovodního řadu“, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GLJH3) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665 zastoupenou Ing. Anatolem Pšeničkou, generálním ředitelem  pro umístění výměny vodovodního řadu do pozemků parc.č. 2529/2 a 3000 
v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Opava, ul. Palackého – výměna vodovodu“, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


c)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IT8GJ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Zdenkou Pavlincovou, bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 18, 171/1 
v k.ú. Držkovice pro stavbu „Vodovodní přípojky k parcelám č. 141/1 a 141/2, k.ú. Držkovice“, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


d)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IT8DY) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ludmilou a Vladimírem  Zalejským, bytem Opava pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 18, 171/1 v k.ú. Držkovice pro stavbu „Vodovodní přípojky k parcelám č. 141/1 a 141/2, k.ú. Držkovice“, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy 
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e)

smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GLJFD) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Ing. Petrem a Monikou Holčákovu, bytem Opava 
pro umístění podzemního vedení vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 3172/1 v  k.ú. Opava – Předměstí pro stavbu „Přípojka vody a kanalizace pro RD Úvoz 2944/22, Předměstí, 746 01 Opava“, za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  


f)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00GLJG8) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a PKV PLUS s.r.o. se sídlem Krnovská 96/138, Jaktař,  
747 07 Opava, IČ: 2585913 zastoupenou Petrem Hlávkou, jednatelem  
pro umístění vodovodní přípojky do pozemků parc.č. 2326/4 a 2326/10 
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu „Přípojka vody, Ratibořská č.p. 1651, 
p.č.st. 565, k.ú. Kateřinky u Opavy“, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  



Hlasování: 9-0-0
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Smlouva o spoluorganizaci  varhanní soutěže


Rada města


schvaluje


Smlouvu o spoluorganizaci soutěže, (MMOPP00HNL2L), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Martinem Žižlavským, Krnovská 28/45, 746 01 Opava - předměstí, IČ 65518161


Hlasování: 9-0-0 
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Publikace o kavárnách - licenční smlouvy


Rada města


schvaluje

	

Licenční smlouvu č. 17/2018/ÚSV, (MMOPP00HNLGN), mezi Muzeem Beskyd Frýdek Místek, p. o., se sídlem Hluboká 66, 738 01 Frýdek Místek, IČ 00095630, zastoupeným Mgr. Stanislavem Hrabovským, ředitelem a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města
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Smlouvu o výpůjčce (licenční smlouvu) č. 15/2018, (MMOPP00HNL3G), mezi Muzeem regionu Valašsko, p. o., se sídlem Horní náměstí 2, 755 01 Vsetín, IČ 000 98 574, zastoupeným Ing. Tomášem Vitáskem, ředitelem, a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města


	

Smlouvu o poskytnutí reprodukčních práv (MMOPP00HNLY5) mezi Muzeem Novojičínska, p. o., se sídlem 28. října 12, 741 11, Nový Jičín, IČ 00096296, zastoupeným PhDr. Sylvou Dvořáčkovou, ředitelkou 


Hlasování: 9-0-0
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Slezské divadlo Opava - změna závazných ukazatelů rozpočtu


Rada města


schvaluje

	

Rozpočtové opatření č. 2018/228


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Horní náměstí 33,34,35




(3612,6121,00000020,0220,0007638000000)
- 4.000.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora



Slezské divadlo Opava – neinvestiční příspěvek na provoz 




(3311,5331,00000020,0121,0001000000034)
+ 4.000.000,00 Kč






	

závazné ukazatele rozpočtu
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 


Účel
Částka 

Příspěvek na provoz: 
82.000.000,00

Z toho: 


Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 
3.200.000,00

Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd)
57.000.000,00




Účelový příspěvek: 


Z toho:





Investiční příspěvek


Odvod do rozpočtu SMO 
2.000.000,00

Návratné finanční výpomoci
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Průtokové dotace
7.800.000,00

Neinvestiční


Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (MK)
6.000.000,00

Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem divadla (MSK)
1.482.000,00

Fabrizio Da Ros v Opavě
68.000,00

Projekt „290 km“
250.000,00




Hlasování: 9-0-0
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Opavská kulturní organizace - platový výměr ředitelky


Rada města


stanoví 


plat Mgr. Bc. Marcele Mrózkové Heříkové, ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, s účinností od 1. 9. 2018


Hlasování: 9-0-0
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Kupní smlouva – Dodávka a montáž nábytku pro SMO

Rada města


schvaluje


kupní smlouvu MMOPP009KWI3 mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností Sintaka Direct s.r.o., se sídlem Poděbradova  1833/99, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČO: 01702327, zastoupenou paní Kateřinou Švancarovou, jednatelkou společnosti


Hlasování: 9-0-0
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20/92
Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Opava“ – výsledek zadávacího řízení



Rada města


rozhodla

a)
o výsledném pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona pro Část 1: Mobilní služby pro statutární město Opava a jeho organizace:
1. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681
2. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001
3. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4,
IČ:  60193336


b)
v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona pro Část 1: Mobilní služby pro statutární město Opava a jeho organizace o výběru dodavatele T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00  Praha 4, IČ: 64949681, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (má nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH)


c)
o výsledném pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona pro Část 2: Pevné linky pro statutární město Opava:
1. ha-vel internet s.r.o., Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ: 25354973
2. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4, IČ: 64949681
3. Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 25788001
4. O2 Czech Republic a.s., Za Brumlovkou 266/2, Michle, 140 22 Praha 4,
IČ:  60193336


d)
v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona pro Část 2: Pevné linky pro statutární město Opava o výběru dodavatele ha-vel internet s.r.o. se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 Ostrava, IČ: 25354973, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (má nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH)



Hlasování:  8-0-0 



	3507/92 RM 18
21/92
Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Kylešovice – kanalizace – II. etapa“ – zahájení zadávacího řízení


Rada města


rozhodla


o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Kylešovice – kanalizace – II. etapa“ – v rozsahu dle upravené zadávací dokumentace 


3507/92 RM 18
21/92

jmenuje

	
v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
1. Ing. Jana Onderková
2. Pan Rostislav Onderka
3. Ing. Lucie Slaninová 
 

b)
v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, náhradníky členů komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
1. Ing. Radka Šabatková
2. Ing. Martin Chalupski
3. Ing. Milena Skazíková  


c)

v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení
1. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Martin Chalupski
4. Ing. Martin Víteček
5. Ing. Martin Dostál 


d)
v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Martina Heisigová
2. Ing. Radka Šabatková
3. pan Rostislav Onderka
4. pan Libor Moravec
5. Ing. Hana Heinzová  


3.
schvaluje


Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/103




ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Kylešovice – kanalizace – II. etapa




(2321,6121,00000000,0220,0007998000000)           
+ 1.775.000,00 Kč








Investice               




(6409,6121,00000000,0220,00000000000000)
- 1.775.000,00 Kč


Hlasování: 8-0-0 












	3508/92 RM 18
22/92
Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem „Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní“ – projektová dokumentace – zahájení zadávacího řízení



Rada města


rozhodla


o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem
„Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní“ – projektová dokumentace“ – v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy



jmenuje

a)
v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
1. paní Hana Fraňková
2. Ing. Radka Šabatková
3. Ing. Pavel Baďura  


b)
v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy komise pro otevírání obálek s nabídkami ve složení:
1. Ing. Martin Chalupski
2. pan Rostislav Onderka
3. Ing. Lucie Slaninová


c)
v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Mgr. Dalibor Halátek
2. Ing. Renata Cvancigerová
3. pan Rostislav Onderka


d)
v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Martina Heisigová
2. Ing. Martin Chalupski
3. Ing. Jana Onderková


3.
schvaluje


Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/104 


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Přestupní terminál Opava východ – ul. Skladištní - PD               




(2212,6121,00000000,0220,0007570000000)           
+ 4.050.000,00 Kč



(2212,6121,00000020,0220,0007570000000)           
+ 2.000.000,00 Kč








Investice – projektová dokumentace               




(6409,6121,00000000,0220, 0000000000000)           
- 4.050.000,00 Kč





3508/92 RM 18
22/92


Sportoviště - bazén               




(3412,6121,00000020,0220, 0007811000000)           
- 2.000.000,00 Kč


Hlasování: 9-0-0




	3509/92 RM 18
23/92
Investiční akce „MŠ Na Pastvisku “ (zateplení + výměna oken) -  dodatek ke smlouvě o dílo


Rada města


schvaluje

	

dodatek č. 1 (MMOPP00HNXCV) ke smlouvě o dílo č. 20/2018/PRI (MMOPP00HNYCO) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností FENBAU s.r.o. se sídlem Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 25815458, DIČ: CZ25815458, zastoupenou Ing. Lukášem Peterkem, jednatelem společnosti v rámci akce „MŠ Na Pastvisku“ (zateplení + výměna oken)


	

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/105


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



MŠ Na Pastvisku (zateplení + výměna oken)




(3111,6121,00000120,0220,0007692000000)
   - 37.800,00 Kč








Investice  




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 37.800,00 Kč


Hlasování: 9-0-0




	3510/92 RM 18
24/92
Investiční akce „MŠ Krnovská “ (zateplení + výměna oken + střecha)  – dodatek 
ke smlouvě o dílo



Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP00HNXEL) ke smlouvě o dílo č. 4/2018/PRI (MMOPP00HNYTB) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností JURČÍK 
– STAVEBNICTVÍ s.r.o. se sídlem Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, 
IČ: 26876574, DIČ: CZ26876574, zastoupenou Ing. Františkem Jurčíkem, jednatelem společnosti v rámci akce „MŠ Krnovská“ (zateplení + výměna oken 
+ střecha)


Hlasování: 9-0-0




	3511/92 RM 18
25/92
Investiční akce „Rekonstrukce ul. Žižkova“ – II. etapa – dodatek ke smlouvě o dílo


Rada města


schvaluje

	

dodatek č. 1 (MMOPP00HNXB0) ke smlouvě o dílo č. 2/2018/PRI (MMOPP00GVFFJ) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností STRABAG a.s. se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ: 60838744, DIČ: CZ60838744, zastoupenou Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, odštěpný závod Morava a Ing. Reném Suchanem, ekonomem oblasti Sever, odštěpný závod Morava v rámci akce „Rekonstrukce ul. Žižkova“ – II. etapa


	

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/106


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Rekonstrukce ul. Žižkova – II. etapa




(2212,6121,00000120,0220,0007798000000)
   - 709.554,00 Kč








Investice  




(6409,6121,00000120,0220,0000000000000)
+ 709.554,00 Kč


Hlasování: 9-0-0



	3512/92 RM 18
26/92
Investiční akce „Horní náměstí 67 - fasáda“ – dodatek ke smlouvě o dílo


Rada města


schvaluje

	

dodatek č. 1 (MMOPP00HNXDQ) ke smlouvě o dílo č. 24/2018/PRI (MMOPP00HNY4S) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 382/69, Město, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností WINRO, s.r.o. se sídlem Opavská 429, 747 31 Velké Hoštice, IČ: 62300911, DIČ: CZ62300911, zastoupenou Robertem Winklerem, jednatelem společnosti v rámci akce „Horní náměstí 67 - fasáda“


	

Rozpočtové opatření č. 2018/229


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Horní náměstí 67 - fasáda




(6171,5171,00000020,0220,0007891000000)
   - 72.353,00 Kč








Investice  




(6409,6121,00000020,0220,0000000000000)
+ 72.353,00 Kč


Hlasování: 9-0-0




	3513/92 RM 18
27/92
Investiční akce „Kino Mír - rekonstrukce“ – dodatek ke smlouvě o dílo


Rada města


schvaluje

	

dodatek č. 2 (MMOPP00HNXFG) ke smlouvě o dílo č. 21/2018/PRI (MMOPP00HNY7D) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní 
náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o. 
se sídlem Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 48391212, 
DIČ: CZ48391212, zastoupenou Ing. Kateřinou Krejčí, MBA, jednatelkou v rámci akce „Kino Mír - rekonstrukce“


b
Rozpočtové opatření č. 2018/230


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Kino Mír - rekonstrukce




(3313,6121,00000000,0220,0007566000000)
   + 1.664.758,00 Kč



(3313,6121,00000000,0220,0007566000000)
   + 353.546,00 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
   - 1.664.758,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



odpočet DPH




(6399,5362,00000000,0020,0001112000000)
- 353.546,00 Kč


Hlasování:  9-0-0



	3514/92 RM 18
28/92
Příprava investiční akce – smluvní vztahy


Rada města


schvaluje

a)
smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů 
s ní souvisejících č. 48/2018/PRI (MMOPP00HNXGB) mezi společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupenou na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311 zastoupenou Ing. Pavlem Šimákem, vedoucím a Pavlem Sedlickým, specialistou a statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města, a to STL plynovodu v rámci akce „Průmyslová zóna Vávrovice“  
              
3514/92 RM 18
28/92
b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. 47/2018/PRI (MMOPP00HNXH6) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ: 27295567, DIČ: CZ27295567, zastoupenou 
na základě plné moci společností GridServices, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ: 27935311, DIČ: CZ27935311 zastoupenou Ing. Pavlem Šimákem, vedoucím a Pavlem Sedlickým, specialistou, na umístění STL plynovodu do pozemků parc. č. 470/3, 470/4, 470/2, 473, 474, 475, 666, 482 a 670 v k.ú. Vávrovice v rámci akce „Průmyslové zóny Vávrovice“      
          


Hlasování: 9-0-0




	3515/92 RM 18
29/92
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu


Rada města


schvaluje

	

smlouvu o dílo č. 49/2018/PRI (MMOPP00HNXA5) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, 
DIČ: CZ00300535, zastoupeném Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a společností Ing. Pekárek – stavební společnost, s. r.o. se sídlem Gudrichova 2688/31, 746 01 Opava, IČ: 63323524, DIČ: CZ63323524, zastoupenou 
Ing. Jaromírem Pekárkem, jednatelem společnosti na realizaci zakázky malého rozsahu „MŠ Zborovská – letní učebna“ za cenu nejvýše přípustnou 1.238.716,63 Kč bez DPH (1.498.847,12 Kč vč. DPH)


	

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/217


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


ba)
MŠ Zborovská – letní učebna




(3111,6121,00000000,0220,0007538000000)
   - 122.275,00 Kč








Investice




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
+ 122.275,00 Kč


Hlasování: 9-0-0



	3516/92 RM 18
30/92
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO


Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 9-0-0



	3517/92 RM 18
31/92
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí


Rada města

1.
bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 30.08.2018
do 13.09.2018


2.
ruší

a)
Majetkovou komisi RMO

b)
Komisi RMO pro výchovu, vzdělávání a prevenci kriminality

c)
Komisi RMO pro informatiku

d) 
Kulturní komise RMO


e)
Sportovní komisi RMO

f)
Komisi RMO pro komunitní plán 

g)
Komisi RMO pro urbanismus

h)
Dopravní komisi RMO

i)
Komisi RMO pro občanské obřady


ke dni 30. 9. 2018


3.
odvolává


předsedy, místopředsedy a členy komisí uvedených pod bodem 2 tohoto usnesení ke dni 30. 9. 2018


Hlasování:  9-0-0 


	3518/92 RM 18
35/92
Záměr výstavby inline dráhy


Rada města


schvaluje 


a)
předložený harmonogram přípravy realizace a pověřuje odbory HAUP a PRI realizací projektové dokumentace


b)
zařazení vybudování inline areálu do návrhu rozpočtu pro rok 2019 



Hlasování:  9-0-0




Ing. Radim Křupala  v.r.
primátor
Ing. Martin Víteček   v.r.
1. náměstek primátora


