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Rada
statutárního města Opavy
Usnesení
z 90. schůze 
Rady
statutárního města Opavy
dne 22. 8. 2018


Schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 22. 8. 2018 se zúčastnili

Členové RMO
8
Omluveni
Mgr. Tomáš Čvančara
Ing. Lukáš Kovařík
p. Libor Moravec
Tajemník MMO
JUDr. Tomáš Elis
Zapisovatelka
pí Renata Zahradníková 
Zaměstnanci trvale přítomni na zasedání RMO
Mgr. Tomáš Kubný
Bc. Jana Müllerová
Ing. Miroslav Drössler
Mgr. Lada Dobrovolná
Zaměstnanci
Bc. Dalibor Majdanics
Ing. Radka Honková
Ing. Marie Kopfová
Bc. Iva Paletová
Ing. arch. Petr Stanjura
Ing. Albert Červeň
Mgr. Renáta Mrákotová
Mgr. Ivana Sýkorová





































	3396/90 RM 18
1/90
Personální záležitosti


Rada města


zřizuje

a)
1 nové pracovní místo „referent ochrany zemědělského půdního fondu“ oddělení ochrany vod a ZPF odboru životního prostředí s účinností od 1. 10. 2018.
 


Hlasování: 6-1-1


b)
2 nová pracovní místa „sociální pracovník“ na oddělení sociálně-právní ochrany
dětí odboru sociálních věcí s účinností od 1.10.2018



Hlasování: 8-0-0

c)
1 nové pracovní místo „pracovník“ na úseku veřejného opatrovnictví na oddělení sociální práce a komunitního plánování odboru sociálních věcí s účinností 
od 1. 10. 2018



Hlasování: 8-0-0

d)
nová pracovní místa na odboru hlavního architekta a územního plánu:


da)
1 nové pracovní místo „referenta územního plánování“ na oddělení územního plánu s účinností od 1. 10. 2018



Hlasování: 7-1-0

db)
1 nové pracovní místo „architekta“ s účinností od 1. 10. 2018



Hlasování: 7-1-0



ruší



1 pracovní místo „ekonoma“ jako samostatného pracoviště na odboru finančním a rozpočtovém s účinností od 1. 10. 2018



Hlasování: 7-1-0


3.
stanoví 



v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 334,5 pracovních míst na Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa na Městském útulku pro psy + 1 pracovní místo na VPP + 1 pracovní místo osobní asistentky náměstka s účinností od 1. 10. 2018


4.
schvaluje



v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích upravenou přílohu č. 2  Organizačního řádu Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1, 2 a 3 tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 10. 2018



Hlasování o bodech 2 – 4: 7-1-0





3397/90 RM 18
3/90
Vyhlášení dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2019

Rada města


doporučuje zastupitelstvu města schválit


podmínky dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2019 a vyhlásit výše uvedený dotační program s účinností od 19. 9. 2018 s termínem podání žádostí od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018



Hlasování: 7-0-0



	3398/90 RM 18
4/90
Slevy ve veřejné dopravě od 1. 9. 2018


Rada města

1.
bere na vědomí


informaci o slevách ve veřejné dopravě od 1. 9. 2018 a ukládá předsedovi představenstva MDPO a.s. uzavřít dohody s obcemi Slavkov, Chvalíkovice, Raduň, Vršovice a Otice, že ve spojích pro tyto obce nebude poskytováno zvláštní jízdné


Z: předseda představenstva MDPO a.s.


2.
schvaluje


prokazování nároku na zlevněné jízdné u žáků a studentů do 26 let a cestujících starších 65 let způsobem uvedeným  v odst. 3 Přílohy č. 2 k výměru MF 
č. 01/2018, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami (Cenový věstník částka 13/2017), ve znění účinném od 1. 9. 2018    



Hlasování: 7-0-0



	3399/90 RM 18
5/90
Majetkové záležitosti 


Rada města

1.
schvaluje


smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00GU8XR) 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,  panem Robertem Adamem a panem 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 700,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

3399/90 RM 18
5/90
2.
schvaluje


uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce nemovitosti ze dne 21.9.2010 mezi Slezským zemským muzeem, se sídlem Opava, Nádražní okruh 669/31, IČ 00100595 jako půjčitelem a Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem jako vypůjčitelem,  jejímž  předmětem je prodloužení doby výpůjčky části pozemků parc.č. 555 – ostatní plocha a parc.č. 557 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Město do 31.12.2018


3. 
schvaluje

a)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2134/2 – zahrada, Opava – Předměstí, 
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

b)
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 901 – orná půda, Jaktař, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

4.
schvaluje

a)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/116 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

b)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2668/143 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

c)
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/24 – zastavěná plocha 
a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí

5.
schvaluje


záměr prodeje spoluvlastnického podílu o velikosti 1/12 na pozemcích parc.č. 2890/454 a parc.č. 2890/455 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí


Hlasování: 8-0-0 



	3400/90 RM 18
6/90
Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města


Rada města

1.
schvaluje


 
Rozpočtové opatření č. 2018/ XXX/Z
ve výdajích – odbor majetku města, oddělení správy a evidence budov
                      výkupy pozemků
                      (3639,6130,00000000,0052,0000000000000)                 - 186.060,00 Kč

                      úhrady sankcí jiným rozpočtům
                      (3639,5363,00000000,0052,0000000000000)                 + 186.060,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města




3400/90 RM 18
6/90
2.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00IQ4NF) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a panem Milanem Valentíkem jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku pod garáží parc.č. 2291/24 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 8.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00HZQI2) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a společností PETRA HELP s.r.o. jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku  pod garáží parc.č. 553/1 – zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava – Předměstí, za cenu ve výši 28.810,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku) 
+ úhrada nákladů spojených s převodem


pro předložení zastupitelstvu města

3.
schvaluje

a)
návrh kupní smlouvy (PID MMOPP00GU8U6) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako prodávajícím a manžely Janem a Yvonou Ryplovými jakožto kupujícími, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 106/1 – zahrada, k.ú. Opava – Předměstí, označené 
dle nezapsaného geometrického plánu původním parc.č. 106/1  za cenu ve výši 106.880,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

b)
návrh kupní smlouvy a zástavní smlouvy (PID MMOPP00GU8TB) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
jako prodávajícím a panem Petrem Chmúrčiakem jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č. 106/1 – zahrada, k.ú. Opava
 - Předměstí, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 106/2 za cenu ve výši 140.000,00 Kč, tj. 800,00 Kč/m2 (cena dle zásad)


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 8-0-0



	3401/90 RM 18
7/90
Dotace ostatní 


Rada města





bere na vědomí

	

žádost o finanční dotaci Aleny Klapetkové bytem Opava, na náklady související s výjezdem na Mistrovství světa v Pole Dance, ve výši 20.625,00 Kč



neschvaluje

a1)
finanční dotaci Aleně Klapetkové bytem Opava, na náklady související s výjezdem na Mistrovství světa v Pole Dance, ve výši 20.625,00 Kč



Hlasování:  6-0-1 
3401/90 RM 18
7/90

bere na vědomí

	

žádost o finanční dotaci Nikol Vítečkové bytem Opava, na náklady související s výjezdem na Mistrovství světa v Pole Dance, ve výši 20.625,00 Kč



neschvaluje

b1)
finanční dotaci Nikol Vítečkové bytem Opava, na náklady související s výjezdem na Mistrovství světa v Pole Dance, ve výši 20.625,00 Kč



Hlasování:  6-0-1



bere na vědomí

	

žádost o finanční dotaci spolku "Mažoretky AMA Opava, z. s." se sídlem Bochenkova 1958/23, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22756035, na částečnou úhradu nákladů startovného na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, ve výši 50.000.00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města
 


neschvaluje

c1)
finanční dotaci spolku "Mažoretky AMA Opava, z. s." se sídlem Bochenkova 1958/23, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 22756035, na částečnou úhradu nákladů startovného na Mistrovství světa v mažoretkovém sportu, ve výši 50.000.00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



Hlasování:  6-0-1 



bere na vědomí

	

žádost o finanční dotaci Happy Sportu Opava, z.s. se sídlem Na Bahně 1190/15, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 65888774, na náklady související s organizací turnaje SUPER CUP 2018, ve výši 40.000,00 Kč



schvaluje 

d1)
finanční dotaci Happy Sportu Opava, z.s. se sídlem Na Bahně 1190/15, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 65888774, na náklady související s organizací turnaje SUPER CUP 2018, ve výši 40.000,00 Kč


d2)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/89


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



dotace ostatní	




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








Happy Sport Opava, z.s.




(3419,5222,00000000,0020,0000323000000)
   + 40.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0




3401/90 RM 18
7/90

bere na vědomí

	

žádost o finanční dotaci Matici slezské, pobočnému spolku v Opavě se sídlem Matiční 175/2, Město, 746 01 Opava, IČ 00534366, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s vydáním Vlastivědných listů Slezska 2018, ve výši 30.000,00 Kč



schvaluje 

e1)
finanční dotaci Matici slezské, pobočnému spolku v Opavě se sídlem Matiční 175/2, Město, 746 01 Opava, IČ 00534366, na částečnou úhradu nákladů souvisejících s vydáním Vlastivědných listů Slezska 2018, ve výši 30.000,00 Kč


e2)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/90


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



dotace ostatní	




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 30.000,00 Kč








Matice slezská, pobočný spolek v Opavě




(3316,5222,00000000,0020,0000206000000)
   + 30.000,00 Kč


Hlasování: 7-0-0





bere na vědomí

f)
žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948, na podporu Sportovního centra mládeže cyklistiky Tělovýchovné jednoty Opava, z.s., ve výši 150.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



schvaluje

f1)
finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948, na podporu Sportovního centra mládeže cyklistiky Tělovýchovné jednoty Opava, z.s., ve výši 150.000,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


f2)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018//Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



dotace ostatní	




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 150.000,00 Kč








Tělovýchovná jednota Opava, z.s




(3419,5222,00000000,0020,0000353000000)
   + 150.000,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-0






3401/90 RM 18
7/90

bere na vědomí

g)
žádost o finanční dotaci FOKUSU - Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, na pokrytí části nákladů při koupi automobilu pro terénní potřeby sociální rehabilitace, ve výši 79.800,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města



schvaluje 

g1)
finanční dotaci žádost o finanční dotaci FOKUSU - Opava, z.s. se sídlem Opavská 33, 793 12 Svobodné Heřmanice, IČ 26990881, na pokrytí části nákladů při koupi automobilu pro terénní potřeby sociální rehabilitace, ve výši 79.800,00 Kč
pro předložení zastupitelstvu města


g2)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018//Z


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



dotace ostatní	




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
   - 79.800,00 Kč








FOKUS - Opava, z.s.




(4344,5222,00000000,0020,0000103000000)
   + 79.800,00 Kč


pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-0


2.
odročuje


projednání žádosti o finanční dotaci Sportovního klubu PEPA Centrum Opava, z.s. se sídlem U Fortny 49/10, Město, 746 01 Opava, IČ 47814381, na 1. ročník Sportovního festivalu Opava 2018, ve výši 350.000,00 Kč



Hlasování: 7-0-0




	3402/90 RM 18
8/90, 8/90/1-2
Rozpočtová opatření 2018 a Změny rozpisu rozpočtu 2018


Rada města


schvaluje

a)
Rozpočtové opatření č. 2018/176


ve výdajích – odbor školství



Středisko volného času – účelový příspěvek




(3233,5331,00000000,0030,0001002000039)
+ 100.000,00 Kč


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 100.000,00 Kč







3402/90 RM 18
8/90, 8/90/1-2
b)
Rozpočtové opatření č. 2018/177


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
   - 50.000,00 Kč







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



nákup DHDM




(5311,5137,00000000,0193,0000000000000)
   + 50.000,00 Kč






c)
Rozpočtové opatření č. 2018/178


ve výdajích – odbor sociálních věcí



rezerva-dotace na poskytování soc.služeb




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
   - 276.000,00 Kč







ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Dotace ostatní




(6409,5901,00000000,0020,0002990000000)
+276.000,00 Kč 






d)
Rozpočtové opatření č. 2018/179


ve výdajích – odbor hlavního architekta a územního plánování



ostatní územní příprava




nákup ostatních služeb




(3635,5169,00000000,0080,0001039000000)
- 80.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora



nákup zboží za účelem dalšího prodeje-TIC




(2143,5138,00000000,0120,0001042210000)
+ 80.000,00 Kč






e)
Rozpočtové opatření č. 2018/180


v příjmu – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů


MD 231 00000

(0000,4122,00000333,0020,0000000000023)
+ 38.400,00 Kč







ve výdajích – odbor školství



ZŠ Ochranova – účelový neinvestiční příspěvek na provoz na projekt „Zvyšování odborných znalostí pedagogů v problematice bezpečného klimatu“




(3113,5336,00000333,0030,0001002000023)
+ 38.400,00 Kč














3402/90 RM 18
8/90, 8/90/1-2
f)
Rozpočtové opatření č. 2018/181


v příjmu – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu


MD 231 00000
EU 85%
(0000,4116,103533063,0020,0000000000007)
+ 857.818,30 Kč


SR 15%
(0000,4116,103133063,0020,0000000000007)
+ 151.379,70 Kč




celkem 1.009.198,00 Kč 







ve výdajích – odbor školství



MŠ Neumannova (Sedmikrásky) – účelový neinvestiční příspěvek na provoz na projekt „Pečujeme o 2 leté děti“



EU 85%
(3111,5336,103533063,0030,0001002000007)
+ 857.818,30 Kč


SR 15%
(3111,5336,103133063,0030,0001002000007)
+ 151.379,70 Kč






g)
Rozpočtové opatření č. 2018/182


v příjmu – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů




ZŠ Vrchní


MD 231 0000
85% EU
(0000,4122,103533063,0020,0000000000025)
+ 422.631,76 Kč

MD 231 0000
10% SR
(0000,4122,103133063,0020,0000000000025)
+ 49.721,39 Kč

MD 231 0000
5% KÚ
(0000,4122,103100253,0020,0000000000025)
+ 24.860,69 Kč








ZŠ Šrámkova


MD 231 0000
85% EU
(0000,4122,103533063,0020,0000000000032)
+ 315.374,85 Kč

MD 231 0000
10% SR
(0000,4122,103133063,0020,0000000000032)
+ 37.102,92 Kč

MD 231 0000
5% KÚ
(0000,4122,103100253,0020,0000000000032)
+ 18.551,46 Kč








ZŠ Boženy Němcové


MD 231 0000
85% EU
(0000,4122,103533063,0020,0000000000018)
+ 485.986,23 Kč

MD 231 0000
10% SR
(0000,4122,103133063,0020,0000000000018)
+ 57.174,85 Kč

MD 231 0000
5% KÚ
(0000,4122,103100253,0020,0000000000018)
+28.587,43 Kč




celkem 571.748,51 Kč


ve výdajích – odbor školství



ZŠ Vrchní – projekt „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ – 4. splátka




účelový příspěvek na provoz



85% EU
(3113,5336,103533063,0030,0001002000025)
+ 422.631,76 Kč


10% SR
(3113,5336,103133063,0030,0001002000025)
+ 49.721,39 Kč


5% KÚ
(3113,5336,103100253,0030,0001002000025)
+ 24.860,69 Kč



ZŠ Šrámkova – projekt „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ – 4. splátka




účelový příspěvek na provoz



85% EU
(3113,5336,103533063,0030,0001002000032)
+ 315.374,85 Kč


10% SR
(3113,5336,103133063,0030,0001002000032)
+ 37.102,92 Kč


5% KÚ
(3113,5336,103100253,0030,0001002000032)
+ 18.551,46 Kč
3402/90 RM 18
8/90, 8/90/1-2


ZŠ Boženy Němcové – projekt „Podpora inkluze v Moravskoslezském kraji“ – 
4. splátka




účelový příspěvek na provoz



85% EU
(3113,5336,103533063,0030,0001002000018)
+ 485.986,23 Kč


10% SR
(3113,5336,103133063,0030,0001002000018)
+ 57.174,85 Kč


5% KÚ
(3113,5336,103100253,0030,0001002000018)
+28.587,43 Kč






h)
Rozpočtové opatření č. 2018/183


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



MD 231 0000
(0000,4116,00034070,0020,0001063230000)
+ 150.000,00 Kč







ve výdajích – kancelář primátora, oddělení kultury



„20. mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 2018“




- nákup služeb




(3312,5169,00034070,0121,0001063230000)
+ 150.000,00 Kč






i)
Rozpočtové opatření č. 2018/184


v příjmech  – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční transfery od krajů – projekt RESOLVE 


MD 231 0000
MSK 15%
(0000,4122,112100000,0020,0002421000000)
+ 3.382,89 Kč


EU 85%
(0000,4122,112500000,0020,0002421000000)
+ 19.169,68 Kč




celkem 22.552,57 Kč 







ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování



projekt RESOLVE




- cestovné



MSK 15%
(3636,5173,11210000,0140,0002421000000)
+ 3.382,89 Kč


EU 85%
(3636,5173,11250000,0140,0002421000000)
+ 19.169,68 Kč



(3636,5173,00000000,0140,0002421000000)
	22.552,57 Kč








Ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



Rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
+ 22.552,57 Kč














3402/90 RM 18
8/90, 8/90/1-2
j)
Rozpočtové opatření č. 2018/185


v příjmech – odbor finanční a rozpočtový



ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu



MD 231 0000
(0000,4116,00013011,0020,0002556000000)
+ 5.979.820,00 Kč







ve výdajích – kancelář tajemníka



oddělení personální a mzdové




Sociálně-právní ochrana dětí




platy zaměstnanců




(4329,5011,00013011,0192,0001096000000)
+ 4.238.670,00 Kč








sociální pojištění




(4329,5031,00013011,0192,0001096000000)
+ 1.059.670,00 Kč








zdravotní pojištění




(4329,5032,00013011,0192,0001096000000)
+ 381.480,00 Kč







ve výdajích – odbor sociálních věcí



Sociálně-právní ochrana dětí




- drobný hmotný dlouhodobý majetek




(4329,5137,00013011,0040,0002556000000)
+ 300.000,00 Kč






k)
Rozpočtové opatření č. 2018/186


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



výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 200.000,00 Kč








pohřby osamělých osob




(3632,5192,00000000,0050,0000000000000)
+ 200.000,00 Kč






l)
Rozpočtové opatření č. 2018/187


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



SFC – vyhřívaný trávník + kotelna




(3412,6121,00000110,0220,0007731000000)
-  34.457,00 Kč







ve financování – odbor finanční a rozpočtový



Fond rezerv a rozvoje



MD 236 0200
(0000,8115,00000110,0020,0000000000000)
-  34.457,00 Kč



(dle usn. MRM 18 č. 3176/36 ze dne 15.05.2018)







m)
Rozpočtové opatření č. 2018/188


ve výdajích – odbor majetku města



oddělení správy a evidence budov




FK Slavia Opava-čerpadlo




(3412,6122,00000120,0051,0000000000000)
+ 42.100,00 Kč





3402/90 RM 18
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FaRO




(6409,5901,00000120,0020,0002996000000)
- 42.100,00 Kč






n)
Rozpočtové opatření č. 2018/189


v příjmu – odbor finanční a rozpočtový



neinvestiční přijaté transfery od krajů



MD 231 00000
(0000,4122,00000201,0020,0000000000034)
+ 68.000,00 Kč


ve výdajích – kancelář primátora, oddělení kultury



Slezské divadlo Opava – účelový příspěvek na provoz – projekt „Fabrizio Da Ros v Opavě“




(3311,5336,00000201,0121,0001002000034)
+ 68.000,00 Kč






o)
Rozpočtové opatření č. 2018/190


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



výkupy pozemků




(3639,6130,00000000,0052,0000000000000)
- 25.340,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, samostatné pracoviště



náprava škody způsobené vodním tokem Hvozdnice na související naučné stezce – PD  (cenová nabídka; vedení)




(2333,5169,00000000,0050,0000000000000)
+ 25.340,00 Kč






p)
Rozpočtové opatření č. 2018/191


ve výdajích – městská policie



platy




(5311,5011,00000000,0110,0000000000000)
- 850.000,00 Kč







Ve výdajích – odbor sociálních služeb



rezerva  - dotace na poskytování sociálních služeb




(6409,5901,00000000,0040,0000000230000)
  + 850.000,00 Kč







schvaluje

a)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/91


ve výdajích – odbor životního prostředí



Sběr a svoz komunál. odpadu – poskytnuté náhrady




(3722,5192,00000000,0130,0001075000000)
	45.000,00 Kč









Zelené hradby – nákup služeb




(3745,5169,00000000,0130,0007577000000)
- 27.521,00 Kč








Obnova zeleně – kácení – nákup služeb




(3745,5169,00000000,0130,0001070000000)
+ 72.521,00 Kč





3402/90 RM 18
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b)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/92


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic


aa)
Průmyslová zóna Vávrovice - PD




(2123,6121,00000000,0220,0007582000000)
   + 120.000,00 Kč







ab)
Průmyslová zóna Vávrovice – posudek 




(2123,6121,00000000,0220,0007582000000)
   + 55.902,00 Kč








Investice – projektová dokumentace




(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)
   - 175.902,00 Kč






c)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/93


ve výdajích – odbor životního prostředí



posudky, konzultace a revize – nákup služeb




(3749,5169,00000000,0130,0002525000000)
 - 7.986,00 Kč








pořízení nádob na separaci BRKO – nákup služeb




(3726,5169,00000000,0130,0002469000000)
   + 7.986,00 Kč






d)
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2018/94


ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový



rezerva FARO




(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)
- 1.890,00 Kč








vratka mylné platby (platba bez právního titulu za nájem hrobového místa z roku 2017)




(6409,5909,00000000,0020,0000000000000)
+ 1.890,00 Kč






3.
schvaluje

a)
Zařazení následujících jmenovitých akcí Technických služeb do seznamu jmenovitých akcí na rok 2018:
	Ul. Jaselská – oprava komunikace (ul. Krnovská -ul. U Náhonu)

Ul. Pekařská – oprava komunikace (ul. Nákladní-most přes Opavu)
	Městské koupaliště – oprava terasy hl. budovy (PD)
	Areál TSO – oprava kanalizace (sklad soli a dlažby)






b)
Rozpočtové opatření č. 2018/192


ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic



Horní náměstí 33, 34, 35




(3612,6121,00000020,0220,0007638000000)
- 3.533.318,00 Kč







ve výdajích – odbor majetku města, TSO – jmenovité akce



JA TS- ul. Jaselská – oprava komunikace (ul. Krnovská - ul. U Náhonu)




(2212,5171,00000020,0790,0004219000000)
+ 1.011.565,00 Kč





3402/90 RM 18
8/90, 8/90/1-2


JA TS - ul. Pekařská – oprava komunikace (ul. Nákladní-most přes Opavu)




(2212,5171,00000020,0790,0004220000000)
+ 1.521.313,00 Kč








Městské koupaliště – oprava terasy hl. budovy (PD)




(3322,5171,00000020,0790,0004221000000)
+ 48.400,00 Kč








Areál TSO – oprava kanalizace (sklad soli a dlažby)




(2321,5171,00000020,0790,0004222000000)
+ 952.040,00 Kč


Hlasování:  7-0-0


	3403/90 RM 18
9/90
Základní škola Šrámkova – smlouva o nájmu prostoru


Rada města


schvaluje




v souladu s článkem IX. odst. 1. písm. f) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Základní škola Opava, Šrámkova 4 pronájem nemovitého majetku na dobu neurčitou


Hlasování: 7-0-0


	3404/90 RM 18
10/90
Bytové záležitosti 


Rada města


schvaluje 

a)
mimořádné přidělení volného bytu č. 11 velikosti 1+1 v domě na adrese Dolní náměstí 25 v Opavě žadatelce pí Antonii Žurkové trvale bytem Opava, 
za podmínky ukončení stávajícího nájemního vztahu k bytu č.5 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 15 v Opavě a to nejpozději ke dni 30.9.2018


b)
přidělení volného bytu č. 9 velikosti 0+1 v domě pro seniory na adrese Jateční 8A v Opavě žadatelce pí Jiřině Špiláčkové trvale bytem Opava


Hlasování: 7-0-0


	3405/90 RM 18
11/90
Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu


Rada města


odročuje


projednání materiálu „Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu“


Hlasování: 6-0-1

	3406/90 RM 18
13/90
Vyhlášení dotačních programů ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019


Rada města


doporučuje zastupitelstvu města schválit


podmínky dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2019 a vyhlásit výše uvedený dotační program s účinností od 19. 9. 2018 s termínem podání žádostí od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018



Hlasování: 7-0-0


	3407/90 RM 18
14/90
Návrhy Smluv o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opava



Rada města


schvaluje

	

návrh smlouvy, (MMOPP00HY4CJ), mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října  117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof.  Ing.  Ivo  Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
pro předložení zastupitelstvu města


	

návrh smlouvy, (MMOPP00HY4BO), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října  117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692, zastoupeným prof.  Ing.  Ivo  Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje
pro předložení zastupitelstvu města


	

Rozpočtové opatření č. 2018/XX/Z


ve výdajích – odboru životního prostředí



Plnění strategického plánu 2015-2020




nespecifikované rezervy




(3636,5901,000000000,0130,0002431250000)
   - 321.119,00 Kč








investiční transfery krajům




(3713,6342,000000000,0130,0002431250000)
   + 321.119,00 Kč



pro předložení zastupitelstvu města




Hlasování: 7-0-0







	3408/90 RM 18
15/90
Návrh Obecně závazné vyhlášky č. XX/2018 o  systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Opavy



Rada města


schvaluje




Obecně závaznou vyhlášku č. XX/2018, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu včetně systému nakládání se stavebním odpadem na území statutárního města Opavy
pro předložení zastupitelstvu města


Hlasování: 7-0-0



	3409/90 RM 18
16/90
Dodatek č. 1, Horní náměstí 48, Opava; záměry změny smluv, Horní náměstí 47, Opava



Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 (MMOPP009XANZ) ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor (MMOPP00DG4FI) ze dne 22. 11. 2013 mezi statutárním městem Opava 
se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným 
Ing. Radimem Křupalou, primátorem města jako pronajímatelem a Zemědělským družstvem „Agroholding“ se sídlem v Bernarticích, č.p. 111, 790 57 Bernartice, IČ: 47151544, zastoupeným Ing. Pavlem Švandou, předsedou představenstva jako nájemcem



schvaluje


záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor (MMOPP006R1V7) uzavřené dne 20. 12. 2011 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek, se sídlem Krakovská 1695/21, Nové Město (Praha 1), 110 00 Praha,  IČ: 65399447 jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor o výměře 40,37 m2 nacházejících se ve třetím nadzemním podlaží budovy č.p. 132, která je součástí pozemku parc. č. 299, část obce Město, vše v katastrálním území Opava-Město, nacházející se na adrese Horní náměstí 47, 746 01 Opava, kteréžto změny spočívají v rozšíření předmětu nájmu o prostor ve třetím nadzemním podlaží o výměře 11,26 m2 na celkovou pronajatou plochu 51,63 m2, a tím o zvýšení ceny nájmu měsíčně o  137,00 Kč












3409/90 RM 18
16/90

schvaluje


záměr změny Smlouvy o nájmu nebytových prostor (MMOPP004TBSW) uzavřené dne 31. 3. 2009 mezi Statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Janem Horákem, s místem podnikání Tolstého 1465/9, Opava – Předměstí, PSČ: 746 01, IČ: 48829251, jakožto nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor o výměře 27,79 m2 nacházejících se ve třetím nadzemním podlaží budovy č.p. 132, která je součástí pozemku parc. č. 299, část obce Město, vše v katastrálním území Opava-Město, nacházející se na adrese Horní náměstí 47, 746 01 Opava, kteréžto změny spočívají ve zúžení předmětu nájmu o prostor ve třetím nadzemním podlaží o výměře 11,26 m2 na celkovou pronajatou plochu 16.53 m2, a tím o snížení ceny nájmu měsíčně o  137,00 Kč a zároveň změny frekvence plateb ze čtvrtletních na měsíční


Hlasování: 7-0-0



	
3410/90 RM 18
17/90
Přidělení bytů, Horní náměstí 33-35, Opava


Rada města


schvaluje

	

přidělení volné bytové jednotky č. 3 o velikosti 2+1 v domě č.p. 136 na adrese Opava, Mezi Trhy 136/4, PSČ: 746 01 žadatelům panu Jozefu Bikárovi a paní Dance Bikárové trvale bytem Opava, Horní náměstí 144/34, PSČ: 746 01 


	

přidělení volné bytové jednotky č. 12 o velikosti 2+1 v domě č.p. 139 na adrese Opava, Dolní náměstí 139/24, PSČ: 746 01 žadatelům panu Petru Klieštikovi a  paní Charlottě Klieštikové trvale bytem Opava, Horní náměstí 145/35,  
PSČ: 746 01


	

přidělení volné bytové jednotky č. 9 o velikosti 2+1 v domě č.p. 149 na adrese Opava, Horní náměstí 149/29, PSČ: 746 01 žadatelce paní Táni Vidličkové trvale bytem Opava, Horní náměstí 145/35, PSČ: 746 01


	

přidělení volné bytové jednotky č. 6 o velikosti 3+1 v domě č.p. 137 na adrese Opava, Mezi Trhy 137/6, PSČ: 746 01 žadateli panu Františku Lokočovi trvale bytem Opava, Horní náměstí 144/34, PSČ: 746 01


	

přidělení volné bytové jednotky č. 7 o velikosti 1+1 v domě č.p. 452 na adrese Opava, Hrnčířská 452/4, PSČ: 746 01 žadatelce paní Janě Gélové trvale bytem Opava, Horní náměstí 144/34, PSČ: 746 01


	

přidělení volné bytové jednotky č. 17 o velikosti 2+1 v domě č.p. 126 na adrese Opava, Masarykova třída 126/14, PSČ: 746 01 žadatelům panu Júliu Migaĺovi 
a paní Janě Migaľové trvale bytem Opava, Horní náměstí 145/35, PSČ: 746 01



Hlasování: 7-0-0






	
3411/90 RM 18
18/90
Změna organizační struktury Městské policie Opava v počtu pracovních míst, která je přílohou Organizačního řádu Městské policie Opava účinného od 1. 4. 2017



Rada města

1.
ruší


4 pracovní místa strážníků v nepřetržitém provoze s účinností ke dni 
31. 08. 2018


2.
stanovuje


v souladu s § 102, odst. 3) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet 55 pracovních míst na Městské policii Opava + 2 pracovní místa asistentů prevence kriminality s účinností od 01. 09. 2018 


3.
schvaluje


v souladu s § 102, odst. 3) zákona o obcích přílohu č. 1 Organizačního řádu Městské policie Opava se zapracovanými změnami dle bodu 1 a 2 tohoto usnesení, a to s účinností od 01. 09. 2018 


Hlasování:  7-0-0



	3412/90 RM 18
19/90
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo - Multimediální světelná obrazovka městského stadionu



Rada města


schvaluje


dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo (MMOPP00HZPZW), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ATLAS servis CZ, s.r.o. se sídlem Opavská 492, 747 64 Velká Polom, IČ 27763307, zastoupenou 
Ing. Miroslavem Šmajstrlou, jednatelem


Hlasování: 7-0-0


	3413/90 RM 18
20/90
Smlouva o dílo - Basketbalové koše Basketbalového klubu Opava


Rada města


schvaluje


smlouvu o dílo (MMOPP00HXNUP), mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností ITALMEC, spol. s r.o. se sídlem Bělocerkevská 1295/16, 100 00 Praha 10, IČ: 14890879, zastoupenou Marco Cremonini, jednatelem


Hlasování: 7-0-0
	3414/90 RM 18
21/90
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, (MMOPP00IT6WP) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Moravskoslezským krajem se sídlem 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava, IČ: 70890692 pro umístění prodloužení vodovodního řadu DN 100 dl. 19,28 m do pozemků parc.č. 6/8 a 6/9 v k.ú. Opava – Město a do pozemků 2897/22 a 3062/2 k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu „Tělovýchovné zařízení, prodloužení vodovodního řadu DN 100/DL. 19,28 m“, za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč navýšenou o DPH v zákonné výši


b)
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby, (MMOPP00IT8HE) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Miladou Sochorkovou, bytem Opava pro umístění podzemního vedení kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 2098/3 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu „Přípojka jednotné splaškové kanalizace pro RD Chelčického 17 - Kateřinky“, 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: 7-0-0



	3415/90 RM 18
22/90
Opavská kulturní organizace - personální záležitosti


Rada města


schvaluje


přiznání odměny ředitelce Opavské kulturní organizace, příspěvkové organizace, Ing. Janě Hynarové za období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 v upravené výši 



Hlasování:  6-0-0


	3416/90 RM 18
23/90
Vyhlášení dotačního programu KULTURA 2019


Rada města


doporučuje zastupitelstvu města schválit 


upravené podmínky dotačního programu KULTURA 2019 a vyhlásit výše uvedený dotační program s účinností od 19. 9. 2018 s termínem podání žádostí od 22. 10. do 31. 10. 2018


Hlasování: 7-0-0



	3417/90 RM 18
24/90
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, (MMOPP00GLEV4) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Jiřím Douchou  bytem Opava pro umístění sjezdu 
na pozemku parc.č. 1765 v k.ú. Jaktař za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 1767 v k.ú. Jaktař pro stavbu „Novostavba garáže a přeložka přípojky plynu, Šípková 38, 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  

b)
smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GLEWZ) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Jarmilou Bittovou  bytem Opava pro umístění sjezdu 
na pozemku parc.č. 331/1 v k.ú. Malé Hoštice za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 330/3 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu „Novostavba RD včetně hospodářské budovy, venkovní vedení IS, akumulační jímky, zpevněných ploch, sjezdu a oplocení“ 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, (MMOPP00GLEXU) 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 společností 
ELHAPRO s.r.o. se sídlem Oldřišov, Opavská 315, 747 33, IČ 03978249, zastoupenou Ing. Martinem Hadamčíkem, jednatelem pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1079/57, 3228/1 v k.ú. Kateřinky 
u Opavy pro stavbu „Opava, Filípkova, HV Výtahy, rozšíření kNN“, č. stavby 
IV-12-8015171, 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, (MMOPP00GLEZK) 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 společností 
ReSpol s.r.o. se sídlem Hlavnice č. p. 50, 747 52, IČ 46580646,  zastoupenou Ing. Pavlem Kubným, se sídlem Kobeřice, Příkopy 260/12, 747 27, IČ 22960007 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1833/1, 1852/25 v k.ú. Kylešovice pro stavbu „Opava, Osvobození 12/22, Kučová, příp. NN“, č. stavby IP-12-8022282, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích Statutárního města Opavy  
3417/90 RM 18
24/90
e) 
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00GLF2Y) mezi Statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535,  zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a Janou Šajtarovou bytem Opava, Milostovice pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky 
v pozemku parc.č. 206/2 v k.ú. Milostovice pro zrealizovanou stavbu: „Přípojka vody pro RD Milostovice č.p. 102/9, parc.č. 54/3“ za jednorázovou náhradu 
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH   


Hlasování: 7-0-0



	3418/90 RM 18
25/90
Vyhlášení dotačního programu SPORT 2019


Rada města


doporučuje zastupitelstvu města schválit


upravené podmínky dotačního programu SPORT 2019 vyhlásit výše uvedený dotační program s účinností od 19. 9. 2018 s termínem podání žádostí od 22. 10. 2018 do 31. 10. 2018


Hlasování: 7-0-0



3419/90 RM 18
27/90
Dodatek č. 1 ke Smlouvě na dodávku aplikačního programového produktu (systému elektronické spisové služby GINIS®), převod práv k jeho užití na objednatele, 
o technické podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému ze dne 26. 4. 2011


Rada města


schvaluje


Dodatek č. 1  (MMOPP00GIKN5) ke Smlouvě na dodávku aplikačního programového produktu (systému elektronické spisové služby GINIS®), převod práv k jeho užití na objednatele, o technické podpoře aplikačních programových produktů a rozvoji systému, (MMOPP00B1ULZ), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města a společností GORDIC spol. s r.o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava, 
IČ: 47903783, DIČ: CZ47903783, zastoupenou Ing. Jaromírem Řezáčem, jednatelem a generálním ředitelem ve výši 19.360,00 Kč/měs. s DPH


Hlasování: 7-0-0











3420/90 RM 18
28/90
Kupní smlouva - vzor

Rada města


schvaluje


Vzor Kupní smlouvy (MMOPP00GIKO0), mezi statutárním městem Opavou, IČ 00300535, zastoupeným Ing. Radimem Křupalou, primátorem města 
a zájemcem o výpočetní techniku v souladu s vnitřní směrnicí


Hlasování: 7-0-0



3421/90 RM 18
29/90
Zpráva o kontrole plnění přijatých usnesení RMO

Rada města


bere na vědomí


zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy


Hlasování: 7-0-0



	3422/90 RM 18
30/90
Činnost komisí RMO – zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí


Rada města


bere na vědomí


zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od 06.08.2018
do 15.08.2018


Hlasování:  7-0-0



	3423/90 RM 18
34/90
Změna etapizace v rámci projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“


Rada města


schvaluje


změnu etapizace v rámci projektu „Regenerace sídliště Opava – Kylešovice“


Hlasování: 7-0-0





	3424/90 RM 18
35/90
Odpis pohledávky


Rada města


schvaluje


účetní odpis pohledávky ve výši 271.469,00 Kč za dluh bezdůvodného užívání 
a 7.470,00 Kč a 9.348,00 Kč za exekuční náklady řízení bytů v Opavě bývalého nájemce ACCOMPLI s.r.o. „v likvidaci“ IČ 27809099


Hlasování: 7-0-0


	3425/90 RM 18
36/90
Mateřská škola Srdíčko, Zborovská – stavební úpravy objektu venkovní učebny



Rada města


schvaluje


a)
v souladu s článkem V. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Srdíčko Opava, Zborovská stavební úpravy objektu venkovní učebny


b) 
v souladu s článkem 2 odst. 3 písm. b) Zadávacího řádu zřizovatele 
pro zadávání VZMR pro základní a mateřské školy zajištění realizace investiční akce odborem přípravy a realizace investic Magistrátu města Opavy v roce 2018
  

c)
Rozpočtové opatření č. 2018/193


v příjmech – odbor školství



MŠ Srdíčko Opava, Zborovská




nařízený odvod z fondu investic
   



(3111,2122,00000000,0030,0009273000006)
+ 257.000 Kč







ve výdajích – odbor školství



MŠ Srdíčko Opava, Zborovská




neinvestiční příspěvek 2018




(3111,5331,00000000,0030,0001000000006)
- 243.000 Kč







ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic




Horní náměstí 33,34,35




(3612,6121,00000020,0220,0007638000000)
- 1.121.122,12 Kč








MŠ Zborovská - venkovní učebna




(3111,6121,00000020,0220,00075380000000)
+ 1.121.122,12 Kč



(3111,6121,00000000,0220,00075380000000)
+ 500.000,00 Kč


Hlasování:  7-0-0




	3426/90 RM 18
37/90
Záměr prodeje pozemků Dukelských kasáren  



Rada města


schvaluje



záměr prodeje pozemků nebo jejich částí dle zákresu (část o rozloze cca 24 064 m2 – B1, část o rozloze cca 4 190 m2 – B2 a část o rozloze cca 20 810 m2 – A), přičemž pouze u pozemků parc.č. 2204/4, 2204/5, 2204/6, 2204/7 a 2204/12 budou předmětem prodeje i budovy na těchto pozemcích se nacházející se, vše v k.ú. Opava - Předměstí


Hlasování: 7-0-0 






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


