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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 27.4.2022 v 08:00 hodin 
 v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava

4415/105/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 105. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 27.04.2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4416/105/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku (lokalita U Švédské kaple)

Rada města
 

1. schvaluje
způsob výběru žadatele pro uzavření kupní smlouvy, jejímž předmětem je prodej části
pozemku 405/47, označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 405/239, 
v katastrálním území Kateřinky u Opavy, kdy kritériem bude nejvyšší nabídka, a to
obálkovou metodou mezi všemi zájemci.  Minimální kupní cena je stanovena dle zásad a
činí 1.000,00 Kč/m2

 
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4417/105/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků (lokalita Kasárenská)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemků  parc.č. 277/5 - zast.plocha, parc.č. 277/6 - zast. plocha , parc.č.
277/8 - zast. plocha, parc.č. 277/10 - zast. plocha, parc.č. 289/1 - zahrada a částí
pozemků parc.č. 278/2 - zahrada, parc.č. 277/1 - ostatní plocha a parc.č. 278/13 - ostatní
plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu ve snímku katastrální mapy

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4418/105/RM/22 Majetkové záležitosti - snížení kupní ceny (prodej pozemků na ulici Solná - U Fortny)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
snížení kupní ceny (z ceny dle zásad 1.200,00 Kč/m2) na cenu 1.000,00 Kč/m2 za prodej 
pozemků parc.č. 101/3, parc.č. 99/1, parc.č. 103/1 a parc.č. 101/1,  k.ú. Opava - Město

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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4419/105/RM/22 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
Bílovecká - Mezi Brahy)

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem (PID
MMOPP00LXOK0) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových jako
převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí
pozemku parc.č. 3205/111  - ost. plocha, parc.č. 3205/116 - ost. plocha a parc.č. 3205/144
- ost. plocha, vše k.ú. Kylešovice

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4420/105/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemku označeného písm. "A" v lokalitě U Hřbitova -
Josefská

Rada města
 

1. bere na vědomí
výsledné pořadí podaných nabídek - nabídka na koupi části pozemku parc.č. 335,
označené novým parc.č. 335/2, k.ú. Kylešovice:
 
1. paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 747 05 Opava 5
2. manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 747 06 Opava 6          
3. pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 746 01 Opava
4. pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 746 01 Opava                             
5. pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ 747 31 Chlebičov
6. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 747 06 Opava 6
 
 

2. schvaluje
 
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 747 05 Opava 5,
jejíž nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele schválené Radou statutárního města
Opavy ze dne  2.3.2022 pod č.usn. 4188/100/RM/22, bod 1), kdy kritériem výběru byla
nejvyšší nabídková cena, tedy 4.261.900,00 Kč, tj. 2.725,00 Kč/m2

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4421/105/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemku označeného písm. "B" v lokalitě U Hřbitova -
Josefská

Rada města
 

1. bere na vědomí
výsledné pořadí podaných nabídek - nabídka na koupi části pozemku parc.č. 335,
označené novým parc.č. 335/3, k.ú. Kylešovice:
 
1. pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 747 92 Háj ve Slezsku
2. pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 746 01 Opava
3. pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 746 01 Opava                            
4. manželé ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ 747 06 Opava 6          
5. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 747 06 Opava 6

2. schvaluje
 
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 747 92 Háj
ve Slezsku, jehož nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele schválené Radou
statutárního města Opavy ze dne  2.3.2022 pod č.usn. 4188/100/RM/22, bod 2), kdy
kritériem výběru byla nejvyšší nabídková cena, tedy 4.032.330,00 Kč, tj. 2.570,00 Kč/m2

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4422/105/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemku označeného písm. "C" v lokalitě U Hřbitova -
Josefská

Rada města

1. bere na vědomí
výsledné pořadí podaných nabídek - nabídka na koupi části pozemku parc.č. 335,
označené novým parc.č. 335/1, k.ú. Kylešovice:
 
1. pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 746 01 Opava
2. pan ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ 746 01 Opava                            
3.░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 747 06 Opava 6          
4. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ 747 75 Velké Heraltice                             
5. I░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 747 06 Opava Podvihov

2. schvaluje
výběr nejvhodnější nabídky uchazeče pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ 746 01
Opava, jehož nabídka splňuje všechny požadavky zadavatele schválené Radou
statutárního města Opavy ze dne  2.3.2022 pod č.usn. 4188/100/RM/22, bod 3), kdy
kritériem výběru byla nejvyšší nabídková cena, tedy 4.010.000,00 Kč, tj. 1.268,99 Kč/m2

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4423/105/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích
Holasická, Hany Kvapilové, Vojanova a Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. St. 1676 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Kateřinky u Opavy
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. St. 1677 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Kateřinky u Opavy

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 214/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/95 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/133 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí

4. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/101 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/106 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/352 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/127 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
e) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/61 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
f) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/35 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
g) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/42 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4424/105/RM/22 Majetkové záležitosti - nájem pozemků pod garážemi v garážištích Oblouková,
Nákladní a Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LXVH2) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1589/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 770,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena
dle zásad)

2. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LXVJS) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░
jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 60/13 -
zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 700,00 Kč/rok, tj.
35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
 

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LXUW6) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 60/23 - zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava - Město, za cenu ve výši 805,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena
dle zásad)

3. schvaluje
a) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LXVIX) mezi statutárním

městem Opava jako pronajímatelem a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
jakožto nájemci, jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2172/312
- zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok,
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)
 

b) smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LXUUG) mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a paní ░░░░ ░░░░ ░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/151 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, 
tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4425/105/RM/22 Záměr změny smlouvy, obchodní centrum Slezanka (Duy anh Fashion s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
upravený záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené s
právním předchůdcem nájemce (BARGAIN trade s.r.o., IČ: 24263923) dne
17. 3. 2014 (PID: MMOPP00DG56K), která byla později se souhlasem pronajímatele
převedena na současného nájemce mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem
a Duy anh fashion s.r.o., se sídlem Příkop č.p. 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno, IČ:
05064651 jako nájemcem, jejímž předmětem je nájem prostor ve druhém nadzemním
podlaží budovy č.p. 21, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č.
265/3, zastavěná plocha a nádvoří, na adrese Opava, Horní náměstí 21/4, budovy č.p. 27
stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 270, zastavěná plocha a
nádvoří, na adrese Opava, Rybí trh 2, a budovy bez čp/če, která je součástí pozemku
parc.č. 265/5, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, katastrální
území Opava - Město,  kteréžto změny spočívají ve snížení měsíčního nájemného z
částky 119.921,89 Kč na částku 72.600,00 Kč (obě částky jsou uvedeny včetně DPH) na
dobu určitou od 1. 6. 2022 do 31. 12. 2022
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4426/105/RM/22 Záměr prodeje části pozemku, Dukelská kasárna, část C

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2201/4 zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je
budova občanské vybavenosti bez čp/če a části pozemku parc. č. 2202/2 ostatní plocha,
sportoviště a rekreační plocha (dle grafického znázornění) vše v katastrálním území
Opava - Předměstí 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4427/105/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu, Horní náměstí 132/47, Opava, (Flower of Life s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu (MMOPP00M0R6T) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a Flower of Life s.r.o., se sídlem Hlavní 130, 747 56 Dolní Životice,
IČ: 06824625 jako nájemcem

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4428/105/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami (ul. Pekařská)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00M0V2L) mezi statutárním městem Opava
a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Kvasiny a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava
pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky splaškové kanalizace
v pozemcích parc.č. 3035/57, 3035/58 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu
"Novostavba rodinného domu, Opava, Kateřinky, parc.č. 1562/8, k.ú. Kateřinky u Opavy" 
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.350,00 Kč + DPH

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4429/105/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00M0VNO) mezi statutárním městem
Opava a Českou republikou - Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje
se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 70884561 pro umístění
podzemního vedení nízkého napětí  včetně 3 výložníkových stožárů a 4 chodeckých
stožárů vč. návěstidel  v pozemcích parc.č. 998/1, 998/3, 998/5, 2722/82, 2722/105,
2893/10, 2893/11 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu "Rekonstrukce
výstražné světelné signalizace výjezdu vozidel HZS MSK na ulici Těšínské v Opavě"
za bezúplatné zřízení věcného břemene

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4430/105/RM/22 Smlouva o dílo "Přemístění kabelu včetně měření do objektu Městských lázní v
Opavě"

Rada města
 

1. schvaluje
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smlouvu o dílo (PID: MMOPP00I7VGO) na "Přemístění kabelu včetně měření do objektu
Městských lázní v Opavě" mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Energetické služby, s.r.o., Výstavní 1144/103, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 27804721,
zastoupenou Robertem Poljakem, vedoucím PDZ na základě plné moci ze dne 8.3.2022
 

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č.ZRR/ 2022/45
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 energetické úspory - budovy,haly a stavby  
 (2115,6121,00000000,0051,0002447000000) - 178.769,00 Kč

   
 Městské lázně - přemístění kabelu  
 (3412,6121,00000000,0051,0001102000000) + 178.769,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4431/105/RM/22 Dodatek č. 1 smlouvy o sdružených službách dodávky zemního plynu

Rada města
 

1. schvaluje
 
dodatek č. 1 (MMOPP00I7VF5) ke smlouvě o sdružených službách dodávky zemního
plynu (MMOPP00I7WRA) mezi statutárním městem Opava a společností CONTE spol. s
r.o. se sídlem Ovocný trh 572/11 Staré město 110 00 Praha 1, IČ: 00565342, zastoupenou
jednateli ing. Dušanem Nikelem a Petrem Breckou
 

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/58
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 plyn - dodatek ke smlouvě  
 bytové a nebytové hospodářství  
 (3613,5153,00000000,0051,0001035000000) + 70.000,00 Kč

 (3612,5153,00000000,0051,0001035000000) + 40.000,00 Kč
 (4359,5153,00000000,0051,0001035000000) + 20.000,00 Kč
 sportovní zařízení  
 (3412,5153,00000000,0051,0000000000000) + 40.000,00 Kč
 městská policie  
 (5311,5153,00000000,0051,0000000000000) + 50.000,00 Kč
 Dům umění  
 (3322,5153,00000000,0051,0007814000000) + 70.000,00 Kč
 Slezanka  
 (3613,5153,00000000,0051,0001046000000) + 90.000,00 Kč
 nebytové hospodářství  
 (3613,5153,00000000,0051,0000000000000) + 20.000,00 Kč
 místní správa  
 (6171,5153,00000000,0051,0000000000000) + 600.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 rezerva na dodávané energie  
 (6409,5153,00000000,0020,0002996000000) - 1.000.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4432/105/RM/22 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo "Oprava arkád - Dvořákovy sady"

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (MMOPP00I7UZK), zakázka: "Oprava arkád - Dvořákovy
sady", mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a společností GRIGAR, s. r.o.,
U Náhonu 6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, jako zhotovitelem

2. schvaluje
 
Rozpočtové opatření č. 2022/59
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov   
 Oprava arkád v Dvořákových sadech   
 (3326,5171,00000000,0051,0007484000000)                 +

1.108.100,00 Kč
 

    
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO   
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 1.108.100,00 Kč  

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4433/105/RM/22 Smlouva o výpůjčce nebytových prostor ( v areálu Slezské nemocnice v Opavě)

Rada města
 

1. schvaluje
Smlouvu o výpůjčce nebytových prostor Kontaktní místo: Městská policie Opava
(MMOP00JT9M1) mezi statutárním městem Opava  jako půjčitelem a Slezskou nemocnicí
v Opavě, příspěvková organizace, se sídlem Olomoucká 470/86, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 47813750, jako vypůjčitelem

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4434/105/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Pořízení 2 osobních
automobilů pro statutární město Opava" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o vyloučení pro ČÁST A uchazeče AUTO Hlaváček a.s. se sídlem Týnecká 669/5,

779 00 Olomouc - Holice, IČ: 65138180 z důvodu nesplnění všech technických
požadavků zadavatele

b) o výsledném pořadí nabídek pro ČÁST A:
 1. AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., Ostravská 1941/38a, 748 01 Hlučín, IČ: 26835746

2. ASPEKTA Trading, s.r.o., Rokycanská 1337/64, Doubravka, 312 00 Plzeň,
IČ: 25224492

c) o výběru nejvhodnější nabídky pro ČÁST A uchazeče AUTOMOTOLAND CZ s.r.o.
se sídlem Ostravská 1941/38a, 748 01 Hlučín, IČ: 26835746, jehož nabídka splnila
v dané části všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení a dle hodnotícího kritéria,
které zadavatel stanovil, má nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH

d) o výsledném pořadí nabídek pro ČÁST B:
 1. AUTO Hlaváček a.s., Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc - Holice, IČ: 65138180

2. AUTOMOTOLAND CZ s.r.o., Ostravská 1941/38a, 748 01 Hlučín, IČ: 26835746
3. ASPEKTA Trading, s.r.o., Rokycanská 1337/64, Doubravka, 312 00 Plzeň,
IČ: 25224492

e) o výběru nejvhodnější nabídky pro ČÁST B uchazeče AUTO Hlaváček a.s. se sídlem
Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc - Holice, IČ: 65138180, jehož nabídka splnila v dané
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části všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení a dle hodnotícího kritéria, které
zadavatel stanovil, má nejnižší nabídkovou cenu v Kč bez DPH

2. schvaluje
a) smlouvu (MMOPP00F50IW), zakázka: "Pořízení 2 osobních automobilů pro statutární

město Opava" pro ČÁST A mezi statutárním městem Opava jako kupujícím
a společností AUTOMOTOLAND CZ s.r.o. se sídlem Ostravská 1941/38a, 748 01
Hlučín, IČ: 26835746 jako prodávajícím

b) smlouvu (MMOPP00F50JR), zakázka: "Pořízení 2 osobních automobilů pro statutární
město Opava" pro ČÁST B mezi statutárním městem Opava jako kupujícím
a společností AUTO Hlaváček a.s. se sídlem Týnecká 669/5, 779 00 Olomouc - Holice,
IČ: 65138180 jako prodávajícím

c) Rozpočtové opatření č. 2022/60
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 autoprovoz - PHM  
 (6171,5156,000000000,0191,0002512000000) -       25.503,00 Kč
   
 autoprovoz - dopr. prostředky  
 (6171,6123,000000000,0191,0002512000000) +      25.503,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4435/105/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna oken v
obytných prostorách Penzionu II" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:

1. OSTRAVSKÉ STAVBY a.s., Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČ: 64610225
2. HV stavby a práce s.r.o., Krátká 157, 664 61 Rajhradice, IČ: 04395255
3. FENBAU s.r.o., Gajdošova 3112/59, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,
IČ: 25815458
4. SLEZSKÉ STAVBY OPAVA s.r.o., Partyzánská 1565/18, Kateřinky, 747 05 Opava,
IČ: 48391212

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se sídlem
Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 64610225, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH

2. bere na vědomí
smlouvu - zakázka: "Výměna oken v obytných prostorách Penzionu II" mezi
Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Rolnická 1550/24, Kateřinky,
747 05 Opava jako objednatelem a společností OSTRAVSKÉ STAVBY a.s. se sídlem
Karolíny Světlé 958/11, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 64610225 jako zhotovitelem

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4436/105/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Šrámkova -
sportoviště" - výsledek zadávacího řízení

Rada města
 

1. vylučuje
účastníka zadávacího řízení Sportovní hřiště s.r.o., L. Košuta 2907, 760 01 Zlín,
IČ: 04929845, který neobjasnil zadavateli žádost, která byla zaslána dle § 46 zákona
č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách. Na základě této skutečnosti zadavatel tohoto
účastníka vylučuje ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb.,
o veřejných zakázkách

2. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
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veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

1. SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04
České Budějovice, IČ: 48035599

2. MERAT s.r.o., Zahradní 1069, 687 51 Nivnice, IČ: 04817711
3. SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN, s.r.o., Mostní 5552, 760 01 Zlín, IČ: 25560191
4. Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, Žižkov, 130 00

Praha 3, IČ: 03493385

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele SWIETELSKY stavební s.r.o.,
Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599,
jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou
s nejnižší nabídkovou cenou

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4437/105/RM/22 Investiční akce "Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice" - dodatek č. 2 ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 2 (MMOPP00LRZEV) ke smlouvě o dílo č. 61/2021/PRI (MMOPP00LRYL3)

mezi statutárním městem Opava a společností MORYS s.r.o. se sídlem Korejská
894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava, IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771, v rámci akce
"Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice"

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/46
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Kylešovice - novostavba hasičské zbrojnice    
            5512,6121,00000020,0220,0007574000000)                            -  359.551,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            6409,6121,00000020,0220,0000000000000)                           +  359.551,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4438/105/RM/22 Investiční akce "Přestupní místo Opava východ - ul. Skladištní" - dodatek č. 4 ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 4 (MMOPP00LRZLW) ke smlouvě o dílo č. 39/2020/PRI (MMOPP00LRVJY)
mezi statutárním městem Opava a společností Sdružení HTCZ + MO pro realizaci
"Přestupního terminálu Skladištní", tvořenou vedoucím společníkem HOCHTIEF CZ a.s.
se sídlem Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, IČ: 46678468, DIČ: CZ46678468 a druhým
společníkem MORYS s.r.o. se sídlem Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava,
IČ: 42864771, DIČ: CZ42864771, v rámci akce "Přestupní místo Opava východ -
ul. Skladištní"

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4439/105/RM/22 Investiční akce "Městské koupaliště - terasa" - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRZK1) ke smlouvě o dílo č. 48/2021/PRI (MMOPP00LRXXM)
mezi statutárním městem Opava a společností JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o. se sídlem
Příčná 173, 793 12 Horní Benešov, IČ: 26876574, DIČ: CZ26876574, v rámci akce
"Městské koupaliště - terasa"
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4440/105/RM/22 Smlouva o spolupráci při zajištění ubytování (migrace velkého rozsahu UKR)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o spolupráci při zajištění ubytování (MMOPP00F634W), mezi Moravskoslezským
krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava, IČO 70890692 a statutárním městem Opava

2. svěřuje
primátorovi Ing. Tomáši Navrátilovi, pravomoc uzavírat, měnit a ukončovat s ubytovateli
Smlouvy o kompenzaci nákladů za zajištění ubytování osobám postiženým ozbrojeným
konfliktem na Ukrajině dle přílohy č. 1 smlouvy MMOPP00F634W a dle důvodové zprávy
předloženého materiálu

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4441/105/RM/22 Dotace ostatní - Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky - úprava vřetenového
schodiště

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Římskokatolické farnosti Opava - Kateřinky se sídlem Kostelní
118/4, 747 05 Opava - Kateřinky, IČ 47810475, na náklady související s opravou
vřetenového schodiště na kůr a do zvonice v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské
v Kateřinkách u Opavy ve výši 45.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Římskokatolické farnosti Opava - Kateřinky se sídlem Kostelní 118/4,

747 05 Opava - Kateřinky, IČ 47810475, na náklady související s opravou vřetenového
schodiště na kůr a do zvonice v kostele sv. Kateřiny Alexandrijské v Kateřinkách
u Opavy ve výši 45.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/47
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 dotace ostatní  

 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000) - 45.000,00 Kč
   
 Římskokatolická farnost Opava - Kateřinky  
 (3330,5223,000000000,0020,0000437000000) + 45.000,00 Kč
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4442/105/RM/22 Rozpočtová opatření 2022 a změna rozpisu rozpočtu 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/61

v příjmech - odbor majetku města
 Pojistné plnění  

 (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 59.351,00 Kč
   
ve výdajích - městská policie
 autoprovoz - opravy  

 (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 59.351,00 Kč
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b) Rozpočtové opatření č. 2022/62
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 nebytové hospodářství  
 budovy, haly a stavby - markýza  
 (3613,6121,00000000,0051,0001035000000) + 64.965,00 Kč
 opravy a udržování  
 (3613,5171,00000000,0051,0001035000000) - 64.965,00 Kč
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/63
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 finanční rezerva - pomoc Ukrajině  
 (6221,5901,000000120,0020,0002982000000) - 2.500.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 bytové hospodářství  
 DAL 231 0000  
 opravy a udržování  
 (6221,5171,00000120,0051,0001035000000) + 2.350.000,00 Kč
 nákup ostatních služeb  
 (6221,5169,00000120,0051,0001035000000) + 50.000,00 Kč
 elektrická energie  
 (6221,5154,00000120,0051,0001035000000) + 100.000,00 Kč
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/64
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 PD trafostanice NN - náhradní ledová plocha  
 (3412,5169,000000000,0051,0007575000000) + 47.916,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 47.916,00 Kč
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/65
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 Církevní ZŠ sv.Ludmily  - tepelná čerpadla

včetně PD
 

 (3113,6122,000000000,0051,0000000000000) + 1.936.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) - 1.936.000,00 Kč
   

f) Rozpočtové opatření č. 2022/66
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 Breda -  zajištění správy budovy  
 studená voda, stočné  
 (3322,5151,000000120,0051,0007472000000) + 50.000,00 Kč
 elektrická energie  
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 (3322,5154,000000120,0051,0007472000000) + 70.000,00 Kč
 opravy a udržování  
 (3322,5171,000000120,0051,0007472000000) + 100.000,00 K�
 nákup ostatních služeb - revize  
 (3322,5169,000000120,0051,0007472000000) + 150.000,00 Kč
   
ve výdajích - oddělení památkové péče
 Breda - záchranné práce  
 (3322,5169,000000120,0082,0007472000000) + 190.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Breda - záchranné práce  
 (3322,5171,000000120,0220,0007472000000) - 560.000,00 Kč
   

g) Rozpočtové opatření č. 2022/67
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000120,0020,0002993000000) - 600.000,00Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 rekreační oblast Stříbrné jezero - ponton + molo  
 (3429,6121,000000120,0051,0007471000000) + 600.000,00Kč
 

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/48

ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - Riegrova oprava živičného povrchu
vozovky mezi Bezručovým a Denisovým nám.

 

 (2212,5171,000000020,0790,0004286000000) - 40.201,00 Kč
   

 JA TS - Opava-Loco rozšíření kontejnerových
stání

 

 (2219,5171,000000020,0790,0004166000000) + 40.201,00 Kč
   

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/49
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Rekonstrukce ul. Jurečkovy - ZAV  
 (objednávka)  
 (2212,6121,000000000,0220,0007770000000) + 22.143,00 Kč
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,000000000,0220,0000000000000) -  22.143,00 Kč
   

3. bere na vědomí
informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba - navrácení části dotace, která
byla poskytnuta příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Opava-Komárov na projekt "ZŠ a MŠ
OPAVA - KOMÁROV II - do roku 2021" (šablony II) ve výši 108.510,00 Kč. Od 01. 01. 2022
došlo k doplnění položky 2229, obce vratky transferů příspěvkových organizací při jejich
přijetí zařazují na položku 2229 plusem a při jejich poukázání krajům minusem (nová
vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové skladbě)

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4443/105/RM/22 Schválení smluv - ProJantar s.r.o., Základní škola a Praktická škola Opava Slezského
odboje, ZO ČSOP Nový Jičín 70/02, Slezské gymnázium Opava p.o., fyzická osoba
podnikající, Kováři Moravskoslezského kraje z.s.



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 13/17

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Rada města
 

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

MMOPP00CV00F, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
ProJantar s.r.o se sídlem Slovanská 242/20, 748 01 Hlučín, IČO: 07360169
zastoupenou jednatelem Davidem Moravcem, ve výši 25.000,00 Kč, jako příjemcem
dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV01A, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Základní školou a Praktickou školou, Opava, Slezského odboje 5, příspěvková
organizace se sídlem Nám. Slezského odboje 361/3a, 746 01 Opava, IČ 47813211,
zastoupenou Mgr. Tomášem Frankem, ředitelem školy, ve výši 13.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV025, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a ZO
ČSOP Nový Jičín 70/02 se sídlem Bartošovice 146, 742 54, IČ 47657901,
zastoupeným Petrem Orlem, předsedou spolku, ve výši 50.000,00 Kč, jako příjemcem
dotace

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV030, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Slezským gymnáziem, Opava, p.o.,  se sídlem Zámecký okruh 848/29, 746 01 Opava,
IČ 47813075, zastoupeným Ing. Miladou Pazderníkovou, ředitelkou, ve výši
49.800,00 Kč, jako příjemcem dotace

e) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZZ4, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Milanem Rajchlem se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , IČ
16630483, ve výši 15.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

f) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV04V, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Kováři Moravskoslezského kraje, z.s. se sídlem Slezská 61, 747 92 Háje ve Slezsku -
Jilešovice, IČ 01881841, zastoupeným Zbyňkem Pechálem, předsedou spolku ve výši
20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4444/105/RM/22 Objednávky na zajištění občerstvení na akcích města

Rada města
 

1. pověřuje
vedoucí oddělení personálního a mzdového k vystavení objednávky na zajištění
občerstvení na společenské akci dne 20. 5. 2022 pro společnost CONTINENTAL
GASTRO s.r.o., se sídlem 28. října 93/25, Opava, 747 05, IČO: 07721153 v maximální výši
153.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4445/105/RM/22 Zpráva o činnosti oddělení kontroly za rok 2021 a plán veřejnosprávních kontrol pro
rok 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
Zprávu o činnosti oddělení kontroly za rok 2021

2. schvaluje
 
Plán veřejnosprávních kontrol pro rok 2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4446/105/RM/22 Městský dopravní podnik Opava a. s. - Kompenzace na dopravní obslužnost za rok
2021

Rada města

1. bere na vědomí
 
doplatek smluvní kompenzace za rok 2021 Městského dopravního podniku Opava a. s. v
celkové výši 3.205.900,00 Kč
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4447/105/RM/22 Smlouva o dílo Změna č. 3 Územního plánu Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o dílo, (PID smlouvy MMOPP00LLLAB), Změna č. 3 Územního plánu Opavy, v
celkové výši 338.800,00 Kč (včetně DPH) mezi statutárním městem Opava, jako
objednatelem a Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o. se sídlem Spartakovců 3, 708 00
Ostrava - Poruba, IČ: 00562963, zastoupeným Ing. arch. Vladimírou Fuskovou, jako
zhotovitelem
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4448/105/RM/22 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - posílení
akceschopnosti JSDH statutárního města Opavy - 50.000,00 Kč

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D55FA)

mezi Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava,
IČ: 70890692, zastoupeným prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje jako
poskytovatelem a statutárním městem Opava, jako příjemcem dotace

b) přijetí neinvestiční účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022
ve výši 50.000,00 Kč na posílení akceschopnosti JSDH statutárního města Opavy,
kategorie JPO II.
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4449/105/RM/22 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci
projektu "65. ročník festivalu Bezručova Opava 2022 - "Stěhování mezi světy"

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D54LN)

mezi Moravskoslezským krajem, IČ: 70890692, se sídlem 28. října 117, 702 18
Ostrava a statutárním městem Opava na realizaci projektu "65. ročník festivalu
Bezručova Opava 2022 - "Stěhování mezi světy"

b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na rok 2022 ve výši
500.000,00 Kč na realizaci projektu "65. ročník festivalu Bezručova Opava 2022 -
"Stěhování mezi světy"

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4450/105/RM/22 Zápis cizinců do mateřských škol a 1. ročníků základních škol pro školní rok 2022/23

Rada města

1. bere na vědomí
informaci k zápisu cizinců do mateřských škol a 1. tříd opavských základních škol
pro školní rok 2022/2023

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4451/105/RM/22 Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2022/2023

Rada města
 

1. bere na vědomí
informaci o zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2022/2023

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4452/105/RM/22 Informace k vyhodnocení nejlepších žáků opavských základních škol a ocenění žáků
ze speciálních škol za rok 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
informaci o plánované akci odboru školství týkající se vyhodnocení nejlepších žáků
opavských ZŠ zřizovaných SMO a ocenění žáků speciálních ZŠ zřizovaných MSK a MŠMT

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4453/105/RM/22 Rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele ZŠ Opava, Otická 18

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/68

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní investiční transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4216,107117968,0020,0000000000022) + 88.978,14 Kč
 (0000,4216,107517969,0020,0000000000022) + 1.512.628,28 Kč
  Celkem 1.601.606,42 Kč

   
 Ostatní neinvestiční transfery ze SR  
 (0000,4116,107117015,0020,0000000000022) + 108.911,62 Kč
 (0000,4116,107517016,0020,0000000000022) + 1.851.497,45 Kč
  Celkem 1.960.409,07 Kč

   
ve výdajích - odbor školství

 
ZŠ Otická - účelový investiční příspěvek na
provoz - projekt "Modernizace a vybavení
učebny přírodovědných věd, multimediální
učebny v ZŠ Opava, Otická 18"

 

 (3113,6356,107117968,0030,0001001000022) + 88.978,14 Kč
 (3113,6356,107517969,0030,0001001000022) + 1.512.628,28 Kč
   

Š
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ZŠ Otická - účelový neinvestiční příspěvek na
provoz - projekt "Modernizace a vybavení
učebny přírodovědných věd, multimediální
učebny v ZŠ Opava, Otická 18"

 

 (3113,5336,107117015,0030,0001002000022) + 108.911,62 Kč
 (3113,5336,107517016,0030,0001002000022) + 1.851.497,45 Kč
   

 ZŠ Otická - 10% podíl zřizovatele na projektu
(viz výše)

 

 - účelový neinvestiční příspěvek na provoz  
 (3113,5331,107100000,0030,0001002000022) + 217.823,23 Kč
 - účelový investiční příspěvek na provoz  
 (3113,6351,107100000,0030,0001001000022) + 177.956,27 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0000,0002996000000)  - 395.779,50 Kč

b) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková
organizace; IČO: 70 999 252
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 707 300,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 1 253 080,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 174 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 144 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 148 470,00
Nařízený odvod zřizovateli 932 500,00
Neinvestiční průtoková dotace  
projekt "Modernizace a vybavení učebny
přírodovědných věd, multimediální učebny v ZŠ
Opava, Otická 18" 1 960 409,07
Investiční průtoková dotace  
projekt "Modernizace a vybavení učebny
přírodovědných věd, multimediální učebny v ZŠ
Opava, Otická 18" 1 601 606,42
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
projekt "Modernizace a vybavení učebny
přírodovědných věd, multimediální učebny v ZŠ
Opava, Otická 18" - 10% spoluúčast zřizovatele 217 823,23
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele  
projekt "Modernizace a vybavení učebny
přírodovědných věd, multimediální učebny v ZŠ
Opava, Otická 18" - 10% spoluúčast zřizovatele 177 956,27

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4454/105/RM/22 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o poskytování servisních služeb Pověřence pro ochranu
osobních údajů

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 4 MMOPP00F57GT ke smlouvě, MMOPP00F7ETX, dodatku č. 1
MMOPP00F7JNS, dodatku č. 2 MMOPP00F7EY8, dodatku č. 3 MMOPP00F5SMW mezi
statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 00300535,
zastoupeným Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města, a společností AUTOCONT
a.s., se sídlem, Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 04308697,
zastoupenou Bc. Vladimírem Vybíralem MBA, ředitel krajského obchodního zastoupení
a základě plné moci, za cenu 33.600,00 Kč bez DPH měsíčně

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4455/105/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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4456/105/RM/22 Činnost Komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 21.04.2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 21.04.2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

 

Ing. Michal Kokošek v. r.
 1. náměstek primátora města

Ing. Michal Jedlička v. r.
 náměstek primátora města




