
192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 1/19

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

U S N E S E N Í
101. schůze Rady statutárního města Opavy 

konané dne 16.3.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4236/101/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
upravený program 101. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 16. 3. 2022 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4237/101/RM/22 Ceník výkonů Technických služeb Opava s. r. o.

Rada města
 

1. schvaluje
Nabídkový ceník prací a služeb pro Magistrát města Opavy s účinností od 1. 3. 2022
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4238/101/RM/22 Městské lesy Opava, příspěvková organizace - plán mysliveckého hospodaření na
rok 2022

Rada města
 

1. schvaluje
plán mysliveckého hospodaření v honitbě na období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

2. pověřuje
Mgr. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opava,
k podpisu přiloženého plánu mysliveckého hospodaření v honitbě na období
od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2023

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4239/101/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Fügnerova)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje části pozemků  parc.č. 388/68 - ostatní plocha a parc.č. 388/67 - ostatní
plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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4240/101/RM/22 Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví Ministerstva obrany, k.ú.
Jaktař

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
úplatný převod  pozemku  parc.č. 2334 - ostatní plocha, k.ú. Jaktař z vlastnictví ČR-
Ministerstva obrany do vlastnictví statutárního města Opavy

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4241/101/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemků (souvisejícího s bytovým domem Ratibořská
95 a 97)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu a zástavní smlouvu (PID MMOPP00JHIAA) mezi statutárním městem
Opava jako prodávajícím, panem ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░
░░░░ ░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , panem░░░░ ░░░░ ░░ , panem ░░░░ ░░░░ ,
paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ , panem ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░
░░░░ , manžely ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , paní ░░░░ ░░░░
░░░ , manžely ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ , panem ░░░░ ░░░░ ░░ , manžely ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , spol.
POUBA a.s., manžely ░░░░ ░░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ , paní
░░░░ ░░░░ ░░░ , paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░
a panem ░░░░ ░░░░  jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemků  parc.č.
3245 - ost. plocha, parc.č. st. 186/3 - zat. plocha, parc.č. 192 - ost. plocha, parc.č. st.
184/1 - zast.plocha a  parc.č. st. 185 - zast.plocha, vše k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu
1.807.907,00 Kč 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4242/101/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků (lokalita U Zastávky - Věnceslava
Hrubého)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 804/2 - orná půda, k.ú. Kylešovice

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje  pozemku parc.č. 800/2 - zahrada, k.ú. Kylešovice

3. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje  pozemku parc.č. 803/4 - zahrada, k.ú. Kylešovice

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4243/101/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej nově zaměřeného pozemku parc.č. 333/6 za účelem
výstavby RD (ul. Písková)

Rada města
 

1. bere na vědomí
výsledné pořadí uchazečů:
1. paní ░░░░ ░░░░ ░░ ,  ░░░░ ░░░ , 747 33 Oldřišov
2. pan ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01 Opava
3. paní ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava
4. manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ ,
746 01 Opava
5. paní ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 75 Velké Heraltice
6. paní ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ , 747 07 Opava 7
7. pan ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░ , 702 00 Ostrava

░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░
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8. pan ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ , 747 07 Opava 7

2. schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče paní ░░░░ ░░░░ ░░ , jejíž nabídka splňuje
všechny požadavky zadavatele, kdy kritériem výběru byla nejvyšší nabídková cena
2.100.000,00 Kč tj. 2.957,75 Kč/m2

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4244/101/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej nově zaměřeného pozemku parc.č. 333/7 za účelem
výstavby RD (ul. Písková)

Rada města
 

1. bere na vědomí
výsledné pořadí uchazečů:
1. paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 75 Velké Heraltice
2. paní ░░░░ ░░░░ ░░ ,  ░░░░ ░░░ , 747 33 Oldřišov
2. pan ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , 746 01 Opava
3. paní ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ , 747 07 Opava 7
4. paní ░░░░ ░░░░ ░░░ , ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava
5. pan ░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ , 336 01 Zdemyslice
6. manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░ ,     
   746 01 Opava
7. pan ░░░░ ░░░░  ░░░░ ░░ , 702 00 Ostrava
8. pan ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ , 747 07 Opava 7

2. schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ ,
jejíž nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele, kdy kritériem výběru byla nejvyšší
nabídková cena 2.200.000,00 Kč tj. 3.102,96 Kč/m2

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4245/101/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části budovy, areál Dukelských kasáren, Opatherm
a.s.

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu části budovy (MMOPP00M0R0N) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a OPATHERM a.s., se sídlem Horní náměstí 283/58,
746 01 Opava, IČ: 25385771 jako nájemcem

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4246/101/RM/22 Záměr změny smlouvy, Horní náměstí 132/47, Opava, (Flower of Life s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (PID smlouvy
MMOPP009XDEN) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a Flower of Life s.r.o., se sídlem Hlavní 130, 747 56 Dolní Životice,
IČ:06824625, jakožto nájemcem (kterážto smlouva byla uzavřena dne
2.5.2017 s původním nájemcem Květoslavou Kolouchovou, IČ: 67211615, a poté byla
převedena na stávajícího nájemce),  jejímž předmětem je pronájem prostor, nacházejících
se ve druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 132, objekt k bydlení, která je součástí
pozemku parc.č. 299 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrálním
území Opava - Město, na adrese Opava, Horní náměstí 132/47, kteréžto změny spočívají
v prodloužení doby nájmu z doby určité do 30. 4. 2022 na dobu určitou do 30. 4. 2025

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 4/19

Usnesení: PŘIJATO

4247/101/RM/22 Záměr převodu nájmu, Horní náměstí 144/34, 746 01 Opava, (kebab)

Rada města

1. schvaluje
záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného nájemní smlouvou
PID: MMOPP009XFE9, uzavřenou dne 23. 6. 2016 mezi statutárním městem Opava, jako
pronajímatelem a Fadilem Jonuzi, se sídlem 747 75 Velké Heraltice, ░░░░ ░░ ,
IČ: 25866851 jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor sloužících podnikání,
které se nacházejí v  I.NP budovy č. p. 144 objekt k bydlení, která je součástí pozemku
parc.č. 306 zastavěná plocha a nádvoří ležící v části obce Město, na adrese Opava, Horní
náměstí 144/34; převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem Fadilem Jonuzi jako
postupitelem a Silvií Wálkovou, se sídlem 747 05 Opava, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ,
IČ: 01309072  jakožto postupníkem

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4248/101/RM/22 Majetek ve správě TSO s.r.o. - areál Městského koupaliště v Opavě - záměr pronájmu

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako sklep o výměře 57,42 m2

nacházejícího se v 1. PP, dále výčep, kancelář, šatny, WC, sklady s příslušenstvím
a vybavením o výměře 96,30 m2, (čísla místností: 105b; 105d; 106a; 106b; 106c;
106d; 106e; 107; 108; 115; 116; 117; 118) nacházejícího se v I. NP a restaurace,
kuchyně, skladů s příslušenstvím a vybavením o výměře 145,15 m2 (čísla místností:
202; 203; 204; 205; 206; 207a; 207b; 207c; 208; 223; 224; 225; 226; 246) o výměře
145,15 m2 nacházející se ve II. NP  v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti,
která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 ležící v katastrálním území Opava-
Předměstí (areál Městského koupaliště v Opavě)

b) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako bufet u golfu s příslušenstvím
a vybavením o výměře 13,90 m2 (čísla místností: 151a; 151b; 151c) nacházejícího se
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál Městského
koupaliště v Opavě) 

c) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako bufet u dílny s příslušenstvím
a vybavením o výměře 13,95 m2 (čísla místností: 141a; 142a; 142b) nacházejícího se
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál Městského
koupaliště v Opavě)

d) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako bufety s příslušenstvím
a vybavením o výměře 10,00 m2 (čísla místností: 104a; 104b; 104c) nacházejícího se
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál Městského
koupaliště v Opavě)

e) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako klubovna o výměře 49,20 m2

(číslo místnosti: 146) nacházejícího se v 1. NP v budově č.p. 2081, objekt občanské
vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území
Opava-Předměstí (areál Městského koupaliště v Opavě)

f) záměr pronájmu letní kabiny č. 1 (číslo místnosti: 312) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál Městského
koupaliště v Opavě)

g) záměr pronájmu letní kabiny č. 2 (číslo místnosti: 311) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

h) záměr pronájmu letní kabiny č. 3 (číslo místnosti: 310) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
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pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

i) záměr pronájmu letní kabiny č. 4 (číslo místnosti: 309) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

j) záměr pronájmu letní kabiny č. 5 (číslo místnosti: 308) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

k) záměr pronájmu letní kabiny č. 6 (číslo místnosti: 305) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

l) záměr pronájmu letní kabiny č. 7 (číslo místnosti: 323) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

m) záměr pronájmu letní kabiny č. 8 (číslo místnosti: 322) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

n) záměr pronájmu letní kabiny č. 9 (číslo místnosti: 321) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

o) záměr pronájmu letní kabiny č. 10 (číslo místnosti: 320) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

p) záměr pronájmu letní kabiny č. 11 (číslo místnosti: 319) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

q) záměr pronájmu letní kabiny č. 12 (číslo místnosti: 318) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

r) záměr pronájmu letní kabiny č. 13 (číslo místnosti: 317) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

s) záměr pronájmu letní kabiny č. 14 (číslo místnosti: 314) nacházející se ve III. NP
v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí
pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (areál
Městského koupaliště v Opavě)

t) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2133/6 ležícího v katastrálním území Opava-
Předměstí o celkové ploše 5,5 m2 (prodejní stánek) (areál Městského koupaliště
v Opavě)

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4249/101/RM/22 Dohoda o zrušení věcného břemene s ŘSD ČR a GasNet, s.r.o. (severní obchvat-
západní část SO 501, 502, 504, 506)

Rada města
 

1. schvaluje
Dohodu o zrušení věcného břemene, (MMOPP00JWM98) mezi  statutárním městem
Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -
Nusle, IČ 65993390 a GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, KLíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ 27295567 týkající se zrušení věcného břemene pro umístění
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plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 1210/378, 1492/124, 1626/8, 2408/2 v k.ú.
Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Silnice I/11 Opava, Severní obchvat -
západní část, SO 501, SO 502, SO 504, SO 506"  

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4250/101/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. (ul. Rolnická)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00JWMA3) mezi statutárním městem
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ 27295567 pro umístění plynárenského zařízení v pozemku parc.č. 3035/63
v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu "P-HAV MS Opava - Rolnická 72 HS,
číslo stavby: 7700103185" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
1.500,00 Kč včetně DPH

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4251/101/RM/22 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Na
Dolní hrázi, Englišova, Anenská)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením

stavby (MMOPP00M0VK3) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č.
3240/1, 3243/1 v k.ú. Opava - Předměstí a parc.č. 1864/40 v k. ú. Kylešovice pro
stavbu "Opava, Na Dolní hrázi 96, vNN/kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši stanovenou znaleckým posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00M0VLY) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a 1 ks pojistkové skříně
do/na pozemcích parc.č. 2529/2, 2530/240 v k. ú. Opava - Předměstí pro stavbu
"Opava, Englišova, p.č. 2530/240, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00M0VMT) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ
24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č. 965/1
v k. ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Opava, Anenská, p.č. 957/5, smyčka NN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4252/101/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Riegrova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00JWM6N) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín
IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a jistící
kabelové skříně v/na pozemku parc.č. 2962/1 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou
stavbu "Opava, Riegrova, p.č. 3013, smyčka NN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 40,00 Kč + DPH 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4253/101/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou - přípojka
vody, kanalizace, plynu (ul. Odbojářů, k.ú. Milostovice)

Rada města

1. schvaluje
 
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00JWMNA) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami, ░░░░ ░░░░
░ a ░░░░ ░░░░ ░░ , bytem Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní
přípojky, kanalizační přípojky a přípojky plynu do pozemku parc.č. 206/2 v k.ú.
Milostovice pro stavbu "Novostavba rodinného domu k.ú. Milostovice, parc.č. 31/3, 31/4",
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k
určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního
města Opavy
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4254/101/RM/22 Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací ve vlastnictví SMO

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
upravené Zásady tvorby a použití fondu obnovy vodovodů a kanalizací s účinnosti od
1. 4. 2022 
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4255/101/RM/22 Plán financování obnovy VaK - aktualizace a Dohoda ke smlouvě o nájmu a
provozování kanalizací

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
upravený Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu
jeho aktualizaci zpracovanou podle § 13 odst. 2 a v souladu s přílohou č. 18 vyhlášky
č. 428/2001, kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích,
ve znění pozdějších předpisů
 

2. schvaluje
upravenou Dohodu ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací č.
575930/KNS/OP/2018 (MMOPP00IT8FO) s označením (PID: MMOPP00JWMZM), mezi
statutárním městem Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., a v souladu s čl. 7 Koncesní smlouvy upravuje nájemné pro rok 2022. Výše
nájemného bude součástí  vypočtené hodnoty roční potřeby peněžních prostředků Plánu
financování obnovy kanalizace ve statutárním městě Opava dle Metodického pokynu
Ministerstva zemědělství České Republiky. Z tohoto důvodu bude od 1. 4. 2022 upravena
cena pro stočné pro odběratele napojené na kanalizace ve vlastnictví statutárního města
Opava na hodnotu 45,34 Kč/m3 bez DPH a 49,87 Kč/m3 včetně DPH
 

3. schvaluje
upravené Rozpočtové opatření č. 2022/35
v příjmech - odbor majetku, odd. správy a evidence budov
 pronájem liniových staveb  
MD 231

0600
(2321,2132,000000000,0051,0009339000000) + 1.261.200,00 Kč

   
ve financování - odbor finanční a rozpočtový

 tvorba fondu obnovy kanalizací a vodovodů  
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D 231
0000

(0000,8115,000000007,0000,0000000000000) + 1.261.200,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

4256/101/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení 2 osobních
automobilů pro statutární město Opava" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení 2 osobních
automobilů pro statutární město Opava" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek
a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek

ve složení:
1. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Martina Věntusová
3. pan Jiří Cábel

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Petr Sordyl
3. Ing. Lubomír Měch

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/34
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 Autoprovoz - nákup automobilu  
 (6171,6123,000000000,0191,0002512000000) +     50.000,00 Kč
   
 Autoprovoz - PHM  
 (6171,5156,000000000,0191,0002512000000) -      50.000,00 Kč
 
 
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4257/101/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Rekonstrukce ul.
Jurečkovy" - výsledek zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122 odst. 1 zákona:

1. STRABAG a.s., Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744
2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice, IČ: 48035599
3. PORR a.s., Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ: 43005560

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona o výběr dodavatele STRABAG a.s. se sídlem
Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5, IČ: 60838744, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější (nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou)

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2022/23
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Rekonstrukce ul. Jurečkovy  
 (2212,6121,00000000,0220,0007770000000)    + 23.224,00 Kč
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 Sídliště Kylešovice - Liptovská   
 (2219,6121,00000000,0220,0007559000000) - 23.224,00 Kč
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4258/101/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka nádob na separaci
bioodpadu" - výsledek výběrového řízení + kupní smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí: 

1. Komunální technika, s.r.o., Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem -
Stará Boleslav, IČ: 26684055

2. MEVA-TEC s.r.o., Chelčického 1228, 413 01 Roudnice nad Labem,
IČ: 62742051

3. JRK Česká republika s.r.o., Bolzanova 1615/1, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
IČ: 24853640

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost Komunální technika, s.r.o.,
Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, IČ: 26684055, jehož
nabídka splnila požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky
a má ekonomicky nejvýhodnější nabídku

2. schvaluje
 
kupní smlouvu (MMOPP00M1J8Q), zakázka: "Dodávka nádob na separaci bioodpadu",
mezi statutárním městem Opava a společností Komunální technika, s.r.o.,
Boleslavská 1544, 250 01 Brandýs nad Labem, IČ:26684055

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4259/101/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka čipů na sběrné
nádoby na směsný komunální odpad a čtecích zařízení na sběrné vozy" - zahájení
výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
 
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Dodávka čipů na
sběrné nádoby na SKO a čtecích zařízení na sběrné vozy", v rozsahu dle Písemné výzvy
k podání nabídek a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

1. Ing. Jiří Vaníček
2. Ing. Michal Jedlička
3. Ing. Albert Červeň
 

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek
 ve složení:

1. Bc. Martin Škrabánek
2. Mgr. Petr Orieščík
3. Pavel Zdrálek
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4260/101/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup licencí Microsoft
Windows Server 2022 Datacenter, CALy, External Connectory" - zahájení výběrového
řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup licencí

Microsoft Windows Server 2022 Datacenter, CALy, External Connectory", v rozsahu
dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:

1. DATA-INTER spol. s r.o., U Fortny 50/1, Město, 746 01 Opava, IČ: 14615754
2. VISITECH a.s., Košinova 655/59, Královo Pole, 612 00 Brno, IČ: 25543415
3. AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČ: 04308697
4. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00 Praha 4,

IČ: 64949681
5. SoftwareONE Czech Republic s.r.o., Vyskočilova 1410/1, Michle, 140 00

Praha 4,  IČ: 24207519
6. Crayon Czech Republic and Slovakia s.r.o., Evropská 2588/33a, Dejvice,

160 00 Praha 6, IČ: 08555532
7. DNS a.s., Na strži 1702/65, Nusle, 140 00 Praha 4, IČ: 25146441
8. VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s., Cihelní 1575/14, Moravská Ostrava, 702 00

Ostrava, IČ: 28606582
9. ICZ Holding a.s., Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4,

IČ: 09702652
10. GC System a.s., Špitálka 113/41, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 64509826

2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve složení:

1) Mgr. Petr Orieščík
2) Mgr. Jaroslav Franta
3) Bc. Aleš Hruška
4) Ing. Pavel Meletzký
5) Ing. Lubomír Měch

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1) Ing. Michal Jedlička
2) Ing. Milan Binčík
3) Bc. Svatopluk Šimánek
4) Jiří Koreník
5) Ing. Jiří Dubový

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4261/101/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Herní prvky na koupaliště v
Opavě" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

Ćást A - Mlhoviště
1. 4soft, s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, Šumburk nad Desnou,
IČ: 28703324

b) Část B - Vzduchové trampolíny
Skákejte CZ s. r. o., se sídlem Bělá 2, 511 01 Turnov - Mírová pod Kozákovem,
IČ: 22798790

c) o výběru nejvhodnější nabídky pro Část A uchazeče společnost 4soft, s.r.o., se sídlem
Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, Šumburk nad Desnou, IČ: 28703324, jehož nabídka
splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek.

d) o výběru nejvhodnější nabídky pro Část B uchazeče společnost Skákejte CZ s. r. o., se
sídlem Bělá 2, 511 01 Turnov - Mírová pod Kozákovem, IČ: 22798790, jehož nabídka
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splňuje všechny požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek

2. ruší
Část C - Ping-pongový stůl z důvodu absence nabídek uchazečů

3. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00I7V13, pro Část A mezi statutárním městem Opava a společností

4soft, s.r.o., se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald, Šumburk nad Desnou,
IČ: 28703324

b) smlouvu, MMOPP00I7V08, pro Část B mezi statutárním městem Opava a společností
Skákejte CZ s. r. o., se sídlem Bělá 2, 511 01 Turnov - Mírová pod Kozákovem,
IČ: 22798790

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4262/101/RM/22 Dotace ostatní - Nadační fond Pavla Novotného - Centrum života a edukační místnost
s kavárnou Nadačního fondu Pavla Novotného

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Nadačního fondu Pavla Novotného se sídlem Vrchní 280, 747 31
Chlebičov, IČ 04918304, na náklady související s projektem Centrum života a edukační
místnost s kavárnou Nadačního fondu Pavla Novotného, ve výši 25.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Nadačního fondu Pavla Novotného se sídlem Vrchní 280, 747 31

Chlebičov, IČ 04918304, na náklady související s projektem Centrum života
a edukační místnost s kavárnou Nadačního fondu Pavla Novotného, ve výši
15.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/24
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 15.000,00 Kč
   
 Nadační fond Pavla Novotného  
 (4379,5229,00000000,0020,0000621000000))    + 15.000,00 Kč
   
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

4263/101/RM/22 Dotace ostatní - Janáčkův máj, o.p.s. - Symfonický koncert

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem 28. října 2556/124,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26807882, na náklady související s projektem
Symfonický koncert - Vzhůru do Paříže, v rámci Mezinárodního hudebního festivalu Leoše
Janáčka, ve výši 150.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci společnosti Janáčkův máj, o.p.s. se sídlem 28. října 2556/124,

Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 26807882, na náklady související s projektem s
projektem Symfonický koncert - Vzhůru do Paříže, v rámci Mezinárodního hudebního
festivalu Leoše Janáčka ve výši 100.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000) - 100.000,00 Kč
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 ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Janáčkův máj, o.p.s.  
 (3312,5221,000000000,0020,0000266000000) + 100.000,00 Kč
    

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4264/101/RM/22 Dotace ostatní - Team Black Hill, z.s. - horolezecká expedice Masherbrum 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
žádost o finanční dotaci spolku Team Black Hill, z.s.  se sídlem Prokopa Holého 502/10,
Jaktař, 747 07 Opava, IČ 26557622, na náklady související s horolezeckou expedicí
Masherbrum 2022, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku Team Black Hill, z.s.  se sídlem Prokopa Holého 502/10, Jaktař,

747 07 Opava, IČ 26557622, na náklady související s horolezeckou expedicí
Masherbrum 2022, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/25
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Team Black Hill, z.s.   
 (3419,5222,000000000,0020,0000649000000)    + 50.000,00 Kč
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4265/101/RM/22 Dotace ostatní - FO podnikající - Festival romské hudby

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
žádost o finanční dotaci Vasila Husara se sídlem Lazebnická 421/3, Město, 746 01 Opava,
IČ 73937100, na náklady související s pořádáním Festivalu romské hudby, ve výši
50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Vasilu Husarovi se sídlem Lazebnická 421/3, Město, 746 01 Opava,

IČ 73937100, na náklady související s pořádáním Festivalu romské hudby, ve výši
50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/26
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Vasil Husar  
 (3312,5212,000000000,0020,0000652000000)    + 50.000,00 Kč
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4266/101/RM/22 Dotace ostatní - Český kynologický svaz ZKO Kylešovice - 188 - 2 - Mezinárodní
mistrovství seniorů ve sportovní kynologii

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Českého kynologického svazu ZKO Kylešovice - 188  se sídlem
Ranašovec 114/4, Komárov, 747 70 Opava, IČ 47814217, na náklady související s 2.
Mezinárodním mistrovstvím seniorů ve sportovní kynologii, ve výši 48.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Českému kynologickému svazu ZKO Kylešovice - 188  se sídlem

Ranašovec 114/4, Komárov, 747 70 Opava, IČ 47814217, na náklady související s 2.
Mezinárodním mistrovstvím seniorů ve sportovní kynologii ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/27
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč
   
 Český kynologický svaz ZKO Kylešovice - 188  
 (3419,5222,000000000,0020,0000654000000)    + 20.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4267/101/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změna rozpisu rozpočtu 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/36

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000345,0020,0000000000035) + 3.014.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
 Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový  
 příspěvek na provoz - zabezpečení výkonu  
 regionálních funkcí knihoven v MSK  
 (3314,5336,000000345,0121,0001002000035) + 3.014.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/37
v příjmech - městská policie
 náhrada škody  

 (5311,2324,000000000,0110,0009078000000) + 22.582,00 Kč
   
ve výdajích - městská policie

 Autoprovoz - opravy  
 (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 22.582,00 Kč
   

2. schvaluje
a) zařazení nové jmenovité akce do seznamu jmenovitých akcí 2022,  JA TS - Veřejné

osvětlení na ulici Vávrovická (MČ Vávrovice)
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b) Rozpočtové opatření č. 2022/38
ve výdajích - MČ Vávrovice

 Veřejné osvětlení  
 (3631,6121,000000000,0840,0000000000000) - 1.013.855,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - Veřejné osvětlení na ul. Vávrovická (MČ
Vávrovice)

 

 (3631,6121,000000000,0790,0004306000000) + 1.013,855,00 Kč
   
   

3. schvaluje
 
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2022/28
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 projekt "Rozvoj služeb TIC v Opavě 2022"  
 programové vybavení  
 (2143,5172,000000000,0120,0002365000000) + 45.000,00 Kč
 nákup DHDM  
 (2143,5137,000000000,0120,0002365000000) + 25.000,00 Kč
 nákup služeb  
 (2143,5169,000000000,0120,0002365000000) + 25.000,00 Kč
 
ve výdajích - odbor kancelář primátora
 Rozvoj služeb TIC  
 nákup služeb  
 (2143,5169,000000000,0120,0001042000000) - 95.000,00 Kč

4. ukládá
 
kanceláři primátora uvolňovat finanční prostředky (návaznost na rozpočtové opatření v
bodu 1 - písm. 1a.) dle splátek uvedených v článku V., bodu 1. "Smlouvy o poskytnutí
dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje" č. 00295/2022/KPP následovně: první
splátku ve výši 1.507.000,00 Kč po schválení rozpočtového opatření v RMO 16. 03. 2022
a druhou splátku ve výši 1.507.000,00 Kč po obdržení finančních prostředků od KÚ MSK
na účet SMO

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4268/101/RM/22 Schválení smluv - Tělovýchovná jednota Slezan Opava, z.s., Sdružení obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s.

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

MMOPP00CV0KN, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava, z.s. se sídlem Boženy Němcové 1/20,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským,
předsedou, ve výši 10.000,00 Kč, jako příjemcem dotace
 

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV0LI, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Sdružením obrany spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. se sídlem
Přemyslovců 832/50, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 22831738, zastoupenou
Marcelou Reichelovou, předsedkyní, ve výši 15.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4269/101/RM/22 Pomoc Ukrajině

Rada města
 

1. zmocňuje
vedoucí odboru finančního a rozpočtového provádět změnu rozpisu rozpočtu z položky
rezerva FARO - pomoc Ukrajině ve výši 10.000.000,00 Kč na jednotlivé položky dle platné
rozpočtové skladby na základě potřeby v souladu s rozhodnutím primátora města
vyhotovit objednávky a smlouvy pro pomoc občanům Ukrajiny postiženým vojenskou
agresí Ruské federace nebo osobám těmto občanům zajišťující humanitární pomoc

2. svěřuje
v souladu s § 102 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., zákon o obcích (obecní zřízení),
rozhodování o využití částky uvedené v bodě 1 tohoto usnesení primátorovi města, který
je z titulu své funkce zároveň předsedou krizového štábu města Opava, přičemž využitím
se rozumí rozhodování o uzavírání kupních smluv na pořízení movitých věcí, smluv
o poskytnutí služeb nebo zajištění činností, nájemních smluv, smluv o výpůjčkách
a obdobných odběratelských smluv, přičemž účelem těchto smluv bude vždy zajištění
humanitární pomoci občanům Ukrajiny, kteří své domovy opustili v důsledku vojenské
agrese Ruské federace. Využitím se dále rozumí oprávnění  primátora města poskytnout z
prostředků vyčleněných rozhodnutím  dle bodu 2 tohoto usnesení z rozpočtu města Opava
občanům Ukrajiny postiženým vojenskou agresí Ruské federace nebo osobám těmto
občanům zajišťující humanitární pomoc finanční příspěvek, a to formou daru (limit
20.000 Kč) nebo dotace (limit 50.000 Kč)

3. schvaluje
výjimku z platného Zadávacího řádu SMO pro zadávání veřejných zakázek malého
rozsahu na výdaje související s pomocí Ukrajině uvedených v bodě 2. tohoto usnesení

4. schvaluje
zřízení transparentního běžného účtu města, určeného primárně k příjmům a výdajům
města, souvisejících s pomocí Ukrajině
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4270/101/RM/22 Seniorcentrum Opava, p.o. - rozpočtové opatření a změna závazných ukazatelů
rozpočtu 2022

Rada města
 

1. schvaluje
 
a) Rozpočtové opatření č. 2022/39
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 Seniorcentrum Opava
 
- neinvestiční přijaté transfery od krajů  
MD 231 0000

 (0000,4122,000000201,0020,0000000000036)                     + 70.000,00 Kč
 
ve výdajích - odbor sociálních věcí
Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční příspěvek na provoz - projekt "Senior Point
Opava 2022"

 (4350,5336,000000201,0040,0001002000036)                     + 70.000,00 Kč
 
b) Změnu závazných ukazatelů rozpočtu 2022

 Odvětvový odbor:
 odbor sociálních věcí

 Název organizace:
 Seniorcentrum Opava, p.o.

 
Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz celkem - v tom: 8.000.000,00
Příspěvek na provoz Seniorcentra Opava 3.590.000,00
Příspěvek na provoz Domova pro seniory sv. Kateřiny 2.610.000,00
Příspěvek na provoz pečovatelské služby 1.800.000,00
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odpisy DHM 3.750.000,00
limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 22.600.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 1.500.000,00
Průtokové dotace:  
Dotace MSK na projekt "Senior Point Opava 2022" 70.000,00

 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4271/101/RM/22 Kotlíkové dotace - spolufinancování 4. výzvy

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
rozhodnutí o poskytnutí dotace z rozpočtu statutárního města Opavy a uzavření smlouvy
o poskytnutí dotace 

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu (MMOPP00M1J9L) mezi statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem
se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČ 70890692

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4272/101/RM/22 Smlouva č. 238/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního
fondu dopravní infrastruktury na rok 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Smlouvu č. 238/C1/2022 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu

dopravní infrastruktury na rok 2022 (MMOPP00D57NS) mezi Státním fondem dopravní
infrastruktury, se sídlem Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9, IČO: 70856508,
zastoupeným Ing. Zbyňkem Hořelicou, ředitelem a statutárním městem Opava na
realizaci akce, ISPROFOND 5818510056 "Společná stezka pro chodce a cyklisty - MČ
Malé Hoštice" 

b) přijetí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok
2022 v maximální výši 2.960.059,00 Kč na realizaci akce, ISPROFOND 5818510056
"Společná stezka pro chodce a cyklisty - MČ Malé Hoštice" 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4273/101/RM/22 Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023

Rada města
 

1. bere na vědomí
informaci o zápisu dětí k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2022/2023
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4274/101/RM/22 Informace ke Dni učitelů 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
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informaci o plánované akci odboru školství ke Dni učitelů 2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4275/101/RM/22 Personální záležitosti - oddělení kontroly

Rada města
 

1. schvaluje
zřízení 1 pracovního místa "kontrolor" pro oddělení kontroly s účinností od 15. 5. 2022

2. stanoví
 
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet
333,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku +
1 pracovní místo na VPP s účinností od 15. 5. 2022

3. schvaluje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu
Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1 - 2 tohoto usnesení, a to
s účinností od 15. 5. 2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4276/101/RM/22 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4277/101/RM/22 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 10.03.2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 10.03.2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4278/101/RM/22 Bezplatná přeprava v MHD Opava pro občany Ukrajiny

Rada města
 

1. schvaluje
v souladu s čl. IV odst. 2 Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících uzavřené
s Městským dopravním podnikem, a.s. dne 27. 12. 2018 změnu cenových podmínek tarifu
tak, že s účinností od 9. 3. 2022 bude umožněna bezplatná přeprava občanů, kteří
emigrovali z Ukrajiny, a to do 31.05.2022

2. pověřuje
náměstka primátora Ing. Michala Jedličku, aby zajistil realizaci usnesení uvedeného
v bodě 1 zasláním pokynu dopravci   
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

Č
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4279/101/RM/22 Schválení smlouvy - Česká provincie Kongregace Dcer Božské Lásky - zajištění
stravy pro válečné uprchlíky z Ukrajiny

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o zajištění stravy z rozpočtu statutárního města Opavy (MMOPP00CV0FC), mezi
statutárním městem Opava jako odběratelem a Českou provincií Kongregace Dcer Božské
Lásky se sídlem Rooseveltova 886/47, 746 01 Opava, IČ 00494453, zastoupenou Marií
Kadlčíkovou, provinční představenou, jako dodavatelem

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4280/101/RM/22 Komise RMO - zrušení Dopravní komise

Rada města
 

1. ruší
 
v souladu s § 102, odst. 2, písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
Dopravní komisi Rady statutárního města Opavy, a to ke dni 17.03.2022 

 
Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

4281/101/RM/22 Schválení rozhodnutí delegovaného zástupce města pro jednání valné hromady SFC
Opava a.s.

Rada města
 

1. schvaluje
 
uzavření smlouvy o výkonu funkce místopředsedy představenstva uzavřenou mezi
společností Slezský fotbalový club Opava a.s. a panem Romanem Kovářem ze dne
7. 2. 2022

2. ukládá
 
náměstkovi primátora Mgr. Petru Orieščíkovi, který je delegován jako zástupce
Statutárního města Opavy na valnou hromadu společnosti Slezský fotbalový club Opava
a.s., aby hlasoval v souladu s bodem 1  a)  tohoto usnesení

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4282/101/RM/22 Příkazní smlouva na realizaci nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem "Zimní
stadion - náhradní ledová plocha včetně zázemí"

Rada města
 

1. schvaluje
a) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu
 
 

b) příkazní smlouvu, MMOPP005Q1U6, mezi statutárním městem Opava a společností
VIA Consult a.s., Kopečná 234/12, Staré Brno, 602 00 Brno, IČ: 250 84 275
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4283/101/RM/22 Schválení smlouvy - Tempo, obchodní družstvo - Rámcová kupní smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
 
Rámcovou kupní smlouvu MMOPP00CV0EH, mezi statutárním městem Opava jako
kupujícím a TEMPEM, obchodním družstvem se sídlem Horní náměstí 104/1, Město, 746
01 Opava, IČ 00032417, zastoupeným JUDr. Janem Sůrou, předsedou představenstva,
jako prodávajícím
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4284/101/RM/22 Majetková komise RMO - změny ve složení komise

Rada města
 

1. odvolává
pana Jiřího Lévaye z funkce člena Majetkové komise RMO ke dni 16.03.2022

2. jmenuje
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění,
pana Miroslava Mařádka členem Majetkové komise RMO s účinností od 17.03.2022, pro
volební období 2018 - 2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

Mgr. Petr Orieščík v. r.
 náměstek primátora




