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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 25.5.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4508/108/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 108. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 25.05.2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4509/108/RM/22 Majetkové záležitosti - Dodatek č.1 k darovací smlouvě, smlouva o uzavření budoucí
kupní smlouvy o zřízení věcného břemeno s MSK (u Domova Bílá Opava)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 (PID MMOPP00LXFC) k darovací smlouvě č. 02123/2020/IM uzavřené dne
17.6.2020 mezi statutárním městem Opava jako dárcem a Moravskoslezským krajem jako
obdarovaným, jehož předmětem je změna počtu parkovacích míst

2. schvaluje
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (PID
MMOPP00LXV96) mezi statutárním městem Opava jako budoucím
povinným a Moravskoslezským krajem jako budoucím oprávněným, v souvislosti se 
zřízením vjezdové závory na pozemku parc.č. 45/2, k.ú. Opava - Předměstí

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4510/108/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemku (lokalita U Švédské kaple)

Rada města
 

1. bere na vědomí
výsledné pořadí podaných nabídek - prodej části pozemku  parc.č. 405/47 - orná půda,
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.  405/239,  k.ú. Kateřinky
u Opavy
1.░░░░ ░░░░ ░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
2.░░░░ ░░░░ ░░░░ , ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2. schvaluje
výběr nejvýhodnější nabídky (ve věci prodeje  části pozemku  parc.č. 405/47 - orná půda,
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.  405/239,  k.ú. Kateřinky
u Opavy) uchazeče ░░░░ ░░░░ ░░ , ░░░░ ░░░░ ░░░ , 746 01 Opava, jehož nabídka
splňuje  požadavky zadavatele, kdy kritériem byla nejvyšší podaná nabídková cena, tj.
125.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ
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4511/108/RM/22 Majetkové záležitosti - prodeje pozemku (zastavěného rodinným domem Resslovo
nábřeží 6)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00JTDAX) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
 pozemku  parc.č. 3266/2 - zastavěná plocha a nádvoří,  k.ú. Opava - Předměstí, za cenu
105.300,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4512/108/RM/22 Majetkové záležitosti - úplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
Vrchní)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
 
úplatný převod  pozemku  parc.č. 3035/1 - ost. plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy z vlastnictví
ČR-Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4513/108/RM/22 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
Komárov)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva (PID MMOPP00LXUZR) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž
předmětem je nabytí pozemku parc.č. 1061/1  - vodní plocha,  k.ú. Komárov u Opavy

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4514/108/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemků pod garážemi v garážištích Jiráskova a
Wolkerova, včetně podílu na příjezdové komunikaci

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00LXVMD) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku pod garáží parc.č. 2724/33 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, za kupní cenu 14.000,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00LXV8B) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku pod garáží parc.č. St. 1368 - zastavěná plocha a nádvoří, a podílů o velikosti
1/14 pozemků parc.č. 1553/51 a parc.č. 1553/52 - vše ostatní plocha, vše k.ú. Kateřinky
u Opavy, za kupní cenu 19.686,00 Kč (cena dle zásad)

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4515/108/RM/22 Majetkové záležitosti - dohody o ukončení nájmu pozemků na ulicích Sadová a Na
Spojce v Komárově

Rada města
 

1. schvaluje
 
dohodu o ukončení nájemní smlouvy (PID MMOPP00LXVCR) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Základní organizací Českého zahrádkářského svazu Opava
Město, uzavřené dne 26.5.2004, jejímž předmětem je pronájem pozemků parc.č. 1856/4
a parc.č. 1885/1, oba zahrada, oba k.ú. Opava - Předměstí, včetně všech jejích
případných dodatků

2. schvaluje
 
dohodu o ukončení nájemní smlouvy (PID MMOPP00LXVA1) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Okresním stavebním bytovým družstvem jako nájemcem,
uzavřené dne 11.12.1997, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc.č. 38/1,
ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, včetně všech jejích případných dodatků

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4516/108/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu a výpůjčky pozemků na Dolním náměstí a na
ulici Englišova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemků parc.č. 37/1 a parc.č. 37/4 - oba zastavěná plocha a nádvoří,
oba k.ú. Opava - Město

2. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2370/16 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém polohopisném záznamu

3. schvaluje
záměr výpůjčky části pozemku parc.č. 2370/16 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém polohopisném záznamu

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4517/108/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích
Hradecká II., Vojanova a Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2184/53 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
 
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/76 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/179 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/315 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4518/108/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku pod domem na ulici Palackého

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 2377 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4519/108/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků pod garážemi v garážištích Jiráskova
a Komenda, včetně podílů na příjezdové komunikaci

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku pod garáží parc.č. 2724/41 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
a) záměr prodeje podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2540/21 - zastavěná

plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/20 pozemku parc.č. 2540/45 - ostatní plocha,
vše k.ú. Opava - Předměstí

b) záměr prodeje podílu o velikosti 1/2 pozemku pod garáží parc.č. 2540/25 - zastavěná
plocha a nádvoří, a podílu o velikosti 1/20 pozemku parc.č. 2540/45 - ostatní plocha,
vše k.ú. Opava - Předměstí

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4520/108/RM/22 Smlouva o nájmu pro garážové stání, Krnovská 2788/30 a Krnovská 2787/28, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu garážového stání MMOPP00M0R8J mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░ , 746 01 Opava jako
nájemcem

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4521/108/RM/22 Dodatek č. 5 ke smlouvě o nájmu, obchodní centrum Slezanka (Duy anh Fashion
s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 5 (MMOPP00M0REP) ke smlouvě o nájmu 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

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4522/108/RM/22 Záměr změny smlouvy, Hrnčířská 122/5, Opava (KNIHCENTRUM.CZ s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (PID smlouvy
MMOPP009XELH) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a KNIHCENTRUM.CZ s.r.o., se sídlem Smetanovo náměstí 222/8,
Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27854507 jakožto nájemcem,  jejímž předmětem



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 5/26

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

je pronájem prostoru o výměře  135,10 m2, nacházejícího se v prvním nadzemním podlaží
budovy č.p. 122, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 420/1 zastavěná
plocha a nádvoří, ležící v části obce Město, katastrálním území Opava - Město, na adrese
Opava, Hrnčířská 122/5, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité
do 30. 10. 2024 na dobu určitou do 30. 10. 2029

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4523/108/RM/22 Záměr změny kupní smlouvy (bezúplatný převod), areál Dukelských kasáren

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny kupní smlouvy (MMOPP00LDDQJ) uzavřené dne 23. 9. 2020 mezi
statutárním městem Opava jako prodávajícím a JTA exclusive, spol. s r.o., se sídlem
Petřkovická 861/5, Petřkovice, 725 29 Ostrava, IČ: 28619935 jako kupujícím, jejímž
předmětem je prodej pozemků identifikovaných v kupní smlouvě v katastrálním území
Opava - Předměstí, kteréžto změny spočívají v článku IX. odstavci 1 kupní smlouvy z
bezúplatného převodu zpět do vlastnictví prodávajícího na převod za celkovou kupní cenu
ve výši jeden tisíc korun českých plus DPH  do vlastnictví prodávajícího
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4524/108/RM/22 Záměr pronájmu pozemků a části pozemků pro reklamní panely a čekárny MHD v
Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2184/6 ostatní plocha, ostatní komunikace

v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Husova ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle
přiloženého zákresu)

b) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2976/15 ostatní plocha, silnice v katastrálním
území Opava - Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na
adrese Olomoucká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého
zákresu)

c) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2976/15 ostatní plocha, silnice v katastrálním
území Opava - Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na
adrese Olomoucká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého
zákresu)

d) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2627/12 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle
přiloženého zákresu)

e) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2184/7 ostatní plocha, dráha v katastrálním
území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese
Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu)

f) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 657/2 ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním
území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese
Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu)

g) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 657/2 ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním
území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese
Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu)

h) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 657/2 ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním
území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese
Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu)

i) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2221/22 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Olomoucká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle
přiloženého zákresu)
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j) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2184/7 ostatní plocha, dráha v katastrálním
území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese
Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu)

k) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 611/43 ostatní plocha, zeleň v katastrálním
území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese
Hradecká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu)

l) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2425 ostatní plocha, zeleň v katastrálním území
Kateřinky u Opavy, zapsané na LV č. 1878 pro k.ú. Kateřinky u Opavy (na adrese
Ratibořská ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu)

m) záměr pronájmu části pozemku parc.č.1320 ostatní plocha, zeleň v katastrálním
území Jaktař, zapsané na LV č. 740 pro k.ú. Jaktař (na adrese Krnovská ulice, Opava)
pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu)

n) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1676/1 ostatní plocha, jiná plocha
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Nákladní/Rybářská, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle
přiloženého zákresu)

o) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 636 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Jaktař, zapsané na LV č. 740 pro k.ú. Jaktař (na adrese
Krnovská ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle přiloženého zákresu)

p) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2221/22 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Olomoucká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle
přiloženého zákresu)

q) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2221/22 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Olomoucká ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle
přiloženého zákresu)

r) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2407/10 ostatní plocha, dobývací prostor
v katastrálním území Kateřinky u Opavy, zapsané na LV č. 1878 pro k.ú. Kateřinky u
Opavy (na adrese Rolnická ulice, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle
přiloženého zákresu)

s) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1676/1 ostatní plocha, jiná plocha
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Rybářská, Opava) pro umístění reklamních panelů (dle
přiloženého zákresu)

2. schvaluje
a) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2795 ostatní plocha, ostatní komunikace

v katastrálním území Kateřinky u Opavy, zapsané na LV č. 1878 pro k.ú. Kateřinky u
Opavy (na adrese Ratibořská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého
zákresu)

b) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2810 ostatní plocha, ostatní dopravní plocha,
v katastrálním území Kateřinky u Opavy, zapsané na LV č. 1878 pro k.ú. Kateřinky u
Opavy (na adrese Ratibořská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého
zákresu)

c) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2912/19 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Nákladní, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého
zákresu)

d) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2953/4 ostatní plocha, silnice v katastrálním
území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese
Krnovská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého zákresu)

e) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2893/13 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Těšínská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého
zákresu)

f) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 562/2 ostatní plocha, jiná plocha v katastrálním
území Opava-Město, zapsané na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město (na adrese
Praskova, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého zákresu)

g) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 582/1 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Město, zapsané na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město (na
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adrese Horní náměstí, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého zákresu)
h) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 582/1 ostatní plocha, ostatní komunikace

v katastrálním území Opava-Město, zapsané na LV č. 168 pro k.ú. Opava-Město (na
adrese Horní náměstí, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého zákresu)

i) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2897/6 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Zámecký okruh, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle
přiloženého zákresu)

j) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 1119/1 ostatní plocha, zeleň v katastrálním
území Kylešovice, zapsané na LV č. 1388 pro k.ú. Kylešovice (na adrese Bílovecká,
Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého zákresu)

k) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 3082/15 ostatní plocha, silnice v katastrálním
území Jaktař, zapsané na LV č. 740 pro k.ú. Jaktař (na adrese Krnovská, Opava) pro
umístění čekárny MHD (dle přiloženého zákresu)

l) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2157/12 ostatní plocha, manipulační plocha
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Krnovská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého
zákresu)

m) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2722/70 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Těšínská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého
zákresu)

n) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2890/36 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Těšínská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého
zákresu)

o) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2344/23 ostatní plocha, ostatní komunikace
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Olomoucká, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého
zákresu)

p) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2134/11 ostatní plocha, jiná plocha
v katastrálním území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-
Předměstí (na adrese Jaselská, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého
zákresu)

q) záměr pronájmu části pozemku parc.č. 146/1 ostatní plocha, zeleň v katastrálním
území Opava-Předměstí, zapsané na LV č. 3618 pro k.ú. Opava-Předměstí (na adrese
Olomoucká, Opava) pro umístění čekárny MHD (dle přiloženého zákresu)

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4525/108/RM/22 Bytové záležitosti - Hrnčířská 11, Dolní náměstí 24

Rada města
 

1. schvaluje
a) prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 7 velikosti 2+1 v domě na adrese Hrnčířská 11

v Opavě p.░░░░ ░░░░ ░░ trvale bytem Opava na dobu určitou 3 let a to opakovaně
pouze za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 12.6.2022 na dobu určitou do 12.6.2025
se smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu ve výši
90,00 Kč
 

b) prodloužení nájemního vztahu k bytu č. 1 velikosti 3+1 v domě na adrese Dolní
náměstí 24 v Opavě manž. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ trvale bytem Opava na dobu
určitou 3 let a to opakovaně pouze za podmínky:
uzavření nájemní smlouvy s délkou trvání od 2.7.2022 na dobu určitou do 2.7.2025 se
smluvním měsíčním nájemným za 1 m2 podlahové plochy uvedeného bytu ve výši
90,00 Kč
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4526/108/RM/22 Objednávka na svítidla pro galerijní a scénické osvětlení objektu arkád ve
Dvořákových sadech

Rada města

1. pověřuje
vedoucího odboru majetku města k vystavení objednávky na svítidla pro galerijní
a scénické osvětlení objektu arkád ve Dvořákových sadech pro společnost INGE Opava,
spol. s r.o., Stará silnice 3, 746 01 Opava, IČ: 61943665 ve výši 338.413,00 Kč

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

4527/108/RM/22 Smlouva o právu provést stavbu s Moravskoslezským krajem (ul. Přemyslovců)

Rada města
 

1. schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu č. OP/90/r/2022/JaM (MMOPP00M0UZ7) mezi
statutárním městem Opava a  Moravskoslezským krajem se sídlem ul. 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ 70890692 pro umístění nástupišť 2 stávajících zastávek MHD
na pozemku parc.č. 3046 v k.ú. Jaktař pro realizaci stavby "Stavební úpravy zastávek
MHD Jaktař, STS" 

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

4528/108/RM/22 Dodatek č. 1 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickou
osobou (ul. Mahenova)

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00M0UUW) ke Smlouvě o právu provést stavbu a smlouvě
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (MMOPP00HZPKZ) mezi statutárním
městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava ve věci prodloužení termínu realizace
stavby pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, přípojky splaškové kanalizace
a sjezdu  do/na pozemků parc.č. 788, 789 v k.ú. Jaktař v rámci realizace stavby
"Novostavba rodinného domu na parc.č. 808/2 v katastrálním území Jaktař" 

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

4529/108/RM/22 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Přemyslovců - ul. Otická, ul. Josefská, ul. Květinová)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00LY20P) 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 komunikačního vedení a nadzemního
komunikačního vedení do/na pozemcích parc.č. 2348, 2311, 3012, 2287, 2284, 2285,
2261/1, 1561, 2135/1, 2135/4, 2135/6, 2135/7 v k.ú. Jaktař a parc.č. 22221/42,
2221/30, 2976, 2351/6, 2362/4, 2365/4, 2551/2, 2551/1, 2994/5, 2549, 2542/32,
2542/28, 2530/907, 2542/1, 2530/470, 2530/908, 2995/1, 2530/2, 2370/3 v k.ú. Opava
- Předměstí pro stavbu "SS Opava - Otická - TR Opava - Jaktař, SDOK, ZOK" 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 (MMOPP00M0UT1) 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.
1842/1 v k. ú. Kylešovice pro stavbu "Kylešovice, Josefská, p.č. 339/1, příp. NN" za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH
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c) Dodatek  č.1 ke (MMOPP00M0UWM) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 17. 2. 2020
(MMOPP00K38T6)  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. 1873/1, 2135/1,
1567 v k. ú. Jaktař pro stavbu "Opava, p.č. 1562, Květinová, rozšíření kNN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým
posudkem

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4530/108/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s NJNet s.r.o. (ul. Nerudova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00M0US6) mezi statutárním městem Opava
a společností NJNet s.r.o. se sídlem Msgr. Šrámka 1119/26, 741 01 Nový Jičín,
IČ 26873788 pro umístění podzemního komunikačního vedení v pozemcích parc.č.
2530/1, 2530/9, 2530/135, 2530/252, 2530/561, 2530/562 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu "Rozšíření SEK OpavaNet, ul. Nerudova" za jednorázovou
náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.091,00 Kč + DPH 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4531/108/RM/22 Smlouva o dílo s PONTONY s.r.o. (Stříbrné jezero)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo  (MMOPP00LY2P8) mezi statutárním městem Opava
jako objednatelem a společností PONTONY s.r.o. s.r.o., se sídlem Teplická 21/16, 405 02
Děčín IV - Podmokly, IČ: 27865118 týkající se kompletní  dodávky (výroby, dopravy,
montáže) plovoucích mol na vodní ploše Stříbrné jezero, Opava na pozemcích parc.č.
1985/128, 1985/4 v k.ú. Kateřinky u Opavy v celkové výši 1.317.820,00 Kč + DPH 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4532/108/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene pro SmVaK Ostrava a.s. - kanalizace a vodovod
(sady Svobody, k.ú. Opava-Město; ul. Otická, Nádražní okruh, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LY0GV) mezi povinným statutárním

městem Opava a oprávněným z věcného břemene Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s., pro uložení podzemního vedení kanalizační stoky pro
stavbu "Opava, ul. Otická, náměstí Svobody, sady Svobody - rekonstrukce kanalizace"
a pro uložení podzemního vedení vodovodního řadu pro stavbou "Opava, ul. Nádražní
okruh, náměstí Svobody - výměna vodovodu" do pozemku parc. č. 492/1 v k.ú. Opava-
Město za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
42.515,00 Kč + DPH v aktuální výši

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00LY0F0) mezi povinným statutárním
městem Opava a oprávněným z věcného břemene Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a.s., pro uložení podzemního vedení vodovodního řadu pro
stavbu "Opava, ul. Nádražní okruh, náměstí Svobody - výměna vodovodu" a pro
uložení podzemního vedení kanalizační stoky pro stavbou "Opava, ul. Otická, náměstí
Svobody, sady Svobody - rekonstrukce kanalizace", a to do pozemků parc. č. 2896/11,
2963/4, 3015, 3024/4, 3027 a 3028 v k.ú. Opava-Předměstí za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 104.940,00 Kč + DPH v aktuální výši

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4533/108/RM/22 Dodatek č. 1 k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně
prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-1/2022

Rada města

1. schvaluje
a) Dodatek č. 1 (MMOPP00M01KX) k dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci

veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-V-1/2022
(MMOPP00M01HC),  mezi statutárním městem Opava a Úřadem práce České
republiky se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha 7, IČ 72496991,
zastoupeným Mgr. Petrou Ballovou, ředitelkou Kontaktního pracoviště ÚP ČR Opava

b) prodloužení existence 2 pracovních míst s názvem "Asistent prevence kriminality"
do 30.11.2022 na Městské policii Opava

c) rozpočtové opatření č. 2022/83
 v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
  přijatá dotace z ÚP v Opavě na krytí mezd +

odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00M01KX) č. OPA-V-1/2022

 

  (0000,4116,000013101,0020,0002520000000) + 170.000,00 Kč
    
 ve výdajích - městská policie
  platy  
  (4349,5011,000013101,0110,0002520000000) + 127.055,31 Kč
  sociální pojištění  
  (4349,5031,000013101,0110,0002520000000) + 31.509,71 Kč
  zdravotní pojištění  
  (4349,5032,000013101,0110,0002520000000) + 11.434,98 Kč

 
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4534/108/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti
Basketbalový klub Opava, a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města
 

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Basketbalový klub Opava a.s. se
sídlem Žižkova 8/2904, Opava, PSČ: 746 01, IČ: 25840576 zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2172 (dále jen "společnost Basketbalový
klub Opava"), jejímž jediným akcionářem je statutární město Opava, rozhodla dle ust. § 12
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních
korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. schvaluje
účetní závěrku společnosti za rok 2021

2. bere na vědomí
a) výroční zprávu společnosti za rok 2021
b) zápis ze zasedání dozorčí rady společnosti
c) zápis z jednání představenstva k hospodaření společnosti za rok 2021
d) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 01.01.2021 -

31.12.2021

3. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Basketbalový klub Opava dle výše uvedených
usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil představenstvu
a dozorčí radě společnosti Basketbalový klub Opava

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4535/108/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní
společnosti Technické služby Opava, s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti Technické služby Opava s.r.o., se
sídlem Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01, IČ: 64618188, zapsané v obchodním rejstříku
vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 14177 (dále jen "společnost Technické
služby Opava"), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších
předpisů tak, že:

1. schvaluje
a) předloženou účetní závěrku společnosti Technické služby Opava za rok 2021, včetně

rozdělení zisku
b) plnění osobních úkolů ředitele společnosti Technické služby Opava za rok 2021 a

doplacení pobídkové mzdy do plné výše
c) v návaznosti na plnění mimořádných úkolů společnosti v roce 2021 vyplacení

mimořádné odměny řediteli společnosti Technické služby Opava v navržené výši

d) předložený finanční plán hospodaření společnosti Technické služby Opava pro rok
2022

e) osobní úkoly ředitele společnosti Technické služby Opava v jejím rozvoji pro rok 2022

2. bere na vědomí
a) Zprávu o pořízení investic za rok 2021
b) Výroční zprávu o hospodaření společnosti Technické služby Opava za rok 2021 a

Zprávu o vztazích podle § 82 zákona č. 90/2012 Sb.
c) Výrok nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti Technické služby

Opava za rok 2021
d) Zprávu Dozorčí rady společnosti Technické služby Opava o schválení účetní závěrky

za rok 2021

3. bere na vědomí
informace ředitele Technických služeb Opava, s.r.o. Ing. Jana Hazuchy o třech návrzích
jednatelů společnosti TSO, s.r.o. k řešení. Těmito návrhy se Rada města bude zabývat a
vedení společnosti bude podána zpětná vazba

4. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního
města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti Technické služby Opava
s.r.o. dle výše uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka
doručil statutárním orgánům a dozorčí radě společnosti Technické služby Opava s.r.o..
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4536/108/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský
dopravní podnik Opava, a. s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města
 

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem
Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen "společnost Městský dopravní
podnik Opava, a.s."), jejímž jediným akcionářem je Statutárním město Opava, rozhodla dle ust.
§ 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:

1. schvaluje
účetní závěrku společnosti za rok 2021 v plném rozsahu

2. bere na vědomí
a) zprávu představenstva a dozorčí rady k hospodaření společnosti za rok 2021
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b) výroční zprávu společnosti za rok  2021
c) zprávu o vztazích mezi propojenými osobami za účetní období 01.01.2021 -

31.12.2021
d) zprávu nezávislého auditora o ověření účetní závěrky společnosti  Městský dopravní

podnik Opava za rok 2021

3. souhlasí
s darováním jednoho naftového autobusu společnosti MDPO, a.s. určeného k vyřazení pro
město Charkov na Ukrajině, a to na základě doručené žádosti starosty Charkova dne
16.5.2022

4. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.  dle výše
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil
představenstvu a dozorčí radě společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4537/108/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní
společnosti Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města
 

v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o., se sídlem Opava,
Zámecký okruh 413/8, PSČ 746 01, IČ: 04618751, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 64452 (dále jen "společnost Hokejový klub
Opava"), jejímž jediným společníkem je Statutární město Opava, rozhodla dle ustanovení
zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, ve znění pozdějších
předpisů tak, že:

1. schvaluje
a) účetní závěrku společnosti Hokejových klub Opava, s.r.o. za období od

01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
b) při výkonu působnosti valné hromady společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o.

zaúčtování hospodářského výsledku společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. za účetní
období od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši ztráty 1 133 864,78 Kč na účet
Neuhrazená ztráta 

2. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí statutárního města
Opavy jako jediného společníka společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. dle výše
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného společníka doručil
společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o.
 

3. bere na vědomí
a) zprávu dozorčí rady k hospodaření společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. za období

od 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021 ze dne 27. 04. 2022
b) výroční zprávu společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. za období do 01. 01. 2021 do

31. 12. 2021
c) zprávu společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. o vztazích mezi propojenými osobami

za období do 01. 01. 2021 do 31. 12. 2021
d) výsledovku společnosti Hokejový klub Opava, s.r.o. za období 01/2022 až 03/2022

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4538/108/RM/22 Investiční akce "MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov" - stavební práce - dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo

Rada města
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1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00LS0BQ) ke smlouvě o dílo č. 45/2021/PRI

(MMOPP00LRXU1) mezi statutárním městem Opava a společností Unicont Opava
s.r.o. se sídlem Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 65142756 DIČ:
CZ65142756, v rámci akce "MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov"

b) Rozpočtové opatření č. 2022/84
ve výdajích - Městská část Podvihov
            MŠ Podvihov - budovy, haly a stavby  
            (3111,6121,00000000,0820,0000000000000)                            - 500.000,00 Kč
                       
v příjmech - odbor školství
            ZŠ a MŠ Komárov       
            nařízený odvod fondu investic 
            (3113,2122,000000000,0030,0009273000026)                        + 516.137,00 Kč
                       
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
            zapojení fondu školství
            (0000,8115,000000006,0000,0000000000000)                         + 150.000,00 Kč
                       
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov  
            (3111,6121,00000000,0220,0007625000000)                        + 1.016.137,00 Kč
            (3111,6121,00000006,0220,0007625000000)                           + 150.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4539/108/RM/22 Investiční akce "MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov" - vybavení - dodatek č. 1 ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LRZNM) ke smlouvě o dílo č. 4/2022/PRI (MMOPP00LRYZ5)
mezi statutárním městem Opava a společností KASCH - interiér s.r.o. se sídlem Jaromíra
Šamala 318/10, 725 25 Ostrava, IČ: 26831724, DIČ: CZ26831724, v rámci akce
"MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov" - vybavení

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4540/108/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Rekonstrukce kulturní památky -
knihovny Petra Bezruče"

Rada města
 

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

zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro provádění
stavby a na výkon autorského dozoru na akci "Rekonstrukce kulturní památky -
knihovny Petra Bezruče"

b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 35/2022/PRI (MMOPP00LRZGL)
pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem Opava
a společností Architektonická kancelář I.D.E.A. s.r.o. se sídlem Englišova 2986/65,
746 01 Opava, IČ: 47974991, DIČ: CZ47974991 na zakázku malého rozsahu
"Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče" za cenu nejvýše přípustnou
452.400,00 Kč bez DPH (547.404,00 Kč vč. DPH)

c) Rozpočtové opatření č. 2022/85
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Rekonstrukce kulturní památky - knihovny Petra Bezruče - PD
            (3322,5171,00000020,0220,0007467000000)                           + 547.404,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000020,0220,0000000000000)                            - 547.404,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4541/108/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Seniorcentrum - Rolnická 24 -
terasa"

Rada města
 

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

zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení a pro provádění stavby na akci "Seniorcentrum - Rolnická 24 -
terasa"

b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 36/2022/PRI (MMOPP00LRZTS)
pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby mezi statutárním městem
Opava a Ing. Markem Zygulou (Projekční kancelář INFOHome), podnikající fyzickou
osobou se sídlem Vodárenská 2639/5, 747 07 Opava, IČ: 667200028,
DIČ: 667200028 na zakázku malého rozsahu "Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa"
za cenu nejvýše přípustnou 258.000,00 Kč bez DPH (312.180,00 Kč vč. DPH)

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/57
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Seniorcentrum - Rolnická 24 - terasa - PD      
            (4350,6121,00000020,0220,0007468260000)                           + 312.180,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000020,0220,0000000000000)                            - 312.180,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4542/108/RM/22 Realizace investiční akce "Rekonstrukce ul. Jurečkovy" - smluvní vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
a) dohodu č. 37/2022/PRI (MMOPP00LRZOH) o úpravě vodního díla z důvodu činnosti

a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla mezi statutárním městem
Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem
28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665, a to
vodovodních řadů DN 80 GG a DN 200 GG rámci akce "Rekonstrukce ul. Jurečkovy"

b) dohodu č. 34/2022/PRI (MMOPP00L6VT5) o činnosti a umístění stavby v ochranném
pásmu vodního díla mezi společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava
a.s. se sídlem 28. října 1235/169, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665, DIČ: CZ45193665
a statutárním městem Opava na pozemcích v k.ú. Opava - Předměstí v rámci akce
"Rekonstrukce ul. Jurečkovy"

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/58
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Inline areál       
            (3412,6121,00000000,0220,0007510000000)                            - 665.159,00 Kč
                       
            Rekonstrukce ul. Jurečkovy     
            (2212,6121,00000000,0220,0007770000000)                           + 665.159,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4543/108/RM/22 Dotace ostatní - Ceca Cup z.s. - charitativní turnaj Ceca Cup 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
žádost o finanční dotaci spolku Ceca Cup z.s.  se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01
Opava, IČ 08132721, na náklady související s pořádáním osmého ročníku charitativního
turnaje v malé kopané Ceca Cup 2022, ve výši 40.000,00 Kč
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2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku Ceca Cup z.s.  se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01 Opava,

IČ 08132721, na náklady související s pořádáním osmého ročníku charitativního
turnaje v malé kopané Ceca Cup 2022, ve výši 30.000,00 Kč 

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/59
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč
   
 Ceca Cup z.s.  
 (3419,5222,00000000,0020,0000590000000) + 30.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4544/108/RM/22 Dotace ostatní - fyzická osoba - dokumentární film

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci žadatele ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem  ░░░░ ░░ , 687 06 Modrá, na
náklady související s natočením dokumentárního filmu Karel Schinzel - člověk, který
obarvil svět, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem  ░░░░ ░░ , 687 06 Modrá, na

náklady související s natočením dokumentárního filmu Karel Schinzel - člověk, který
obarvil svět, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/60
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 ░░░░ ░░░░ ░░░  
 (3313,5499,000000000,0020,0000659000000) + 50.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4545/108/RM/22 Dotace ostatní - Armáda spásy v České republice, z. s. - Domov Přístav

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Armády spásy v České republice, z. s. se sídlem
Petržílkova 2565/23, Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, na náklady související
s umístěním občanů Opavy v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky, ve výši 170.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Armádě spásy v České republice, z. s. se sídlem Petržílkova 2565/23,

Stodůlky, 158 00 Praha, IČ 40613411, na náklady související s umístěním občanů
Opavy v Domově Přístav Ostrava - Kunčičky, ve výši 160.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 160.000,00 Kč
   
 Armáda spásy v České republice, z. s.  
 (4374,5222,000000000,0020,0000153000000) + 160.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4546/108/RM/22 Rozpočtové opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/86

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000013024,0020,0002556000000) + 13.083.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor sociálních věcí
 sociálně-právní ochrana dětí  
 - ostatní osobní výdaje  
 (4329,5021,000013024,0040,0002556000000) + 10.000,00 Kč
 (4329,5021,000000000,0040,0002556000000)  - 10.000,00 Kč
   
 - ochranné pomůcky  
 (4329,5132,000013024,0040,0002556000000) + 15.000,00 Kč
 (4329,5132,000000000,0040,0002556000000) - 5.000,00 Kč
 - knihy, tisk  
 (4329,5136,000013024,0040,0002556000000) + 20.000,00 Kč
 (4329,5136,000000000,0040,0002556000000)  - 10.000,00 Kč
   
 - drobný hmotný dlouhodobý majetek  
 (4329,5137,000013024,0040,0002556000000) + 153.000,00 Kč
 (4329,5137,000000000,0040,0002556000000)  - 10.000,00 Kč
   
 - nákup materiálu  
 (4329,5139,000013024,0040,0002556000000) + 50.000,00 Kč
 (4329,5139,000000000,0040,0002556000000)      - 50.000,00 Kč
   
 - pohonné hmoty  
 (4329,5156,000013024,0040,0002556000000) + 70.000,00 Kč
 (4329,5156,000000000,0040,0002556000000)  - 70.000,00 Kč
   
 - služby telekomunikací  
 (4329,5162,000013024,0040,0002556000000) + 50.000,00 Kč
 (4329,5162,000000000,0040,0002556000000)  - 50.000,00 Kč
   
 - služby školení  
 (4329,5167,000013024,0040,0002556000000) + 290.000,00 Kč
 (4329,5167,000000000,0040,0002556000000)  - 290.000,00 Kč
   
 - nákup ostatních služeb  
 (4329,5169,000013024,0040,0002556000000) + 108.500,00 Kč
 (4329,5169,000000000,0040,0002556000000)  - 50.000,00 Kč
   
 - cestovné  
 (4329,5173,000013024,0040,0002556000000) + 200.000,00 Kč
 (4329,5173,000000000,0040,0002556000000)  - 158.500,00 Kč
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 - nájemné za nájem s právem koupě  
 (4329,5178,000013024,0040,0002556000000) + 100.000,00 Kč
 (4329,5178,000000000,0040,0002556000000)   - 100.000,00 Kč
   
 - věcné dary  
 (4329,5194,000013024,0040,0002556000000) + 15.000,00 Kč
 (4329,5194,000000000,0040,0002556000000)   - 15.000,00 Kč
   
 - platby daní a poplatků státnímu rozpočtu  
 (4329,5362,000013024,0040,0002556000000) + 1.500,00 Kč
 (4329,5362,000000000,0040,0002556000000)  - 1.500,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 oddělení sociálně-právní ochrana dětí (OSPOD)  
 - platy zaměstnanců  
 (4329,5011,000013024,0192,0001096000000) + 8.819.133,00 Kč
 (6171,5011,000000000,0192,0001096000000)  - 8.819.133,00 Kč
   
 - sociální pojištění  
 (4329,5031,000013024,0192,0001096000000) + 2.187.145,00 Kč
 (6171,5031,000000000,0192,0001096000000)  - 2.187.145,00 Kč
   
 - zdravotní pojištění  
 (4329,5032,000013024,0192,0001096000000) + 793.722,00 Kč
 (6171,5032,000000000,0192,0001096000000)  - 793.722,00 Kč
   
 - náhrady mezd v době nemoci  
 (4329,5424,000013024,0192,0001096000000) + 200.000,00 Kč
 (6171,5424,000000000,0192,0001096000000)  - 200.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000) + 12.820.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/87
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000013015,0020,0002422000000) + 2.838.977,00 Kč
   

ve výdajích - odbor sociálních věcí
 výkon sociální práce s výjimkou OSPOD  
   
 - vzdělávání  
 (6171,5167,000013015,0040,0002422000000) + 50.000,00 Kč
 (6171,5167,000000000,0040,0002422000000)  - 50.000,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 výkon sociální práce s výjimkou OSPOD  
 - platy  
 (6171,5011,000013015,0192,0002422000000) + 2.047.068,00 Kč
 (6171,5011,000000000,0192,0001096000000)  - 2.047.068,00 Kč
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 - sociální pojištění  
 (6171,5031,000013015,0192,0002422000000) + 507.673,00 Kč
 (6171,5031,000000000,0192,0001096000000)  - 507.673,00 Kč
   
 - zdravotní pojištění + 184.236,00 Kč
 (6171,5032,000013015,0192,0002422000000)  - 184.236,00 Kč
 (6171,5032,000000000,0192,0001096000000)  
   
 - náhrady mezd v době nemoci  
 (6171,5424,000013015,0192,0002422000000) + 50.000,00 Kč
 (6171,5424,000000000,0192,0001096000000)  - 50.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 2.838.977,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/88
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 (0000,4122,000000900,0020,0002982000000 + 2.880.900,00 Kč
   
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového
 kompenzace nákladů za zajištění ubytování

osobám postiženým ozbrojeným konfliktem na
Ukrajině (dle seznamu v příloze) za měsíc
březen a duben

 

 fyzickým osobám (OSVČ)  
 (6221,5212,000000900,0193,0002982000000) + 103.500,00 Kč
 právnickým osobám (s.r.o., a.s.)  
 (6221,5213,000000900,0193,0002982000000) + 2.449.600,00 Kč
 obcím  
 (6221,5321,000000900,0193,0002982000000) + 216.000,00 Kč
 církvím a náboženským společnostem  
 (6221,5223,000000900,0193,0002982000000) + 56.000,00 Kč
   
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 vybavení městských bytů pro uprchlíky  
 (6221,5139,000000900,0020,0002982000000) + 21.000,00 Kč
   
 evakuační centrum SMO, Krnovská - nákup

DHDM
 

 (6221,5137,000000900,0020,0002982000000) + 25.783,90 Kč
   
 evakuační centrum SMO, Krnovská - drobný

materiál
 

 (6221,5139,000000900,0020,0002982000000) + 9.016,10 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/89
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 rezerva na projekty  
 (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 9.677,58 Kč
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 licence aplikace RoBee  
 (6171,5168,000000000,0140,0000000000000) + 9.677,58 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/90
ve výdajích - odbor školství
 environmentální výchova - náhradní výsadba  
 (3792,5139,00000000,0030,0001076000000) + 50.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva - FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 50.000,00 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2022/91
ve výdajích - odbor školství
 Den učitelů - pohoštění  
 (3119,5175,00000000,0030,0002500000000) + 14.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva - FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 14.000,00 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2022/92
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 300.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města

 oprava propustku  
 (2321,5171,000000000,0050,0001029000000) + 300.000,00 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2022/93
v příjmech - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 pojistné plnění  
 (6171,2322,000000000,0191,0009282000000) + 9.156,00 Kč
   
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 autoprovoz - opravy a udržování  
 (6171,5171,000000000,0191,0002512000000) + 9.156,00 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2022/94
ve výdajích - odbor informatiky
 datové schránky - podpisové certifikáty  
 (6171,5168,000000000,0170,0002547000000) + 162.750,00 Kč
   
 volby do zastupitelstev územních

samosprávných celků
 

 pronájem výpočetní techniky  
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 (6115,5164,000000000,0170,0000000000000) + 200.000,00 Kč
   
 pronájem výpočetní techniky - zastupitelé  
 (6112,5164,000000000,0170,0002528000000) + 210.000,00 Kč
   
 drobný dlouhodobý majetek- monitor  
 (6112,5137,000000000,0170,0002528000000) + 9.500,00 Kč
   
 Titulkování záznamů ZMO  
 (6171,5169,00000000,0170,000252800000) + 80.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 662.250,00 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/61

ve výdajích - oddělení hlavního architekta
 "Lepší města pro život" Norské fondy - budovy  

 environmentální studie sml.MMOPP00J5TXA  
 (3745,6121,060590500,0080,0002369260000) - 360.732,37 Kč

 (3745,6121,060190503,0080,0002369260000) - 63.658,65 Kč
 (3745,6121,060100000,0080,0002369260000) - 56.124,18 Kč

   
 "Lepší města pro život" Norské fondy - studie  
 (3745,6119,060590500,0080,0002369260000) + 360.732,37 Kč
 (3745,6119,060190503,0080,0002369260000) + 63.658,65 Kč
 (3745,6119,060100000,0080,0002369260000) + 56.124,18 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/62
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 severní obchvat Západní část  
 připojení odběrného el. zařízení + 20.160,00 Kč
 (3631,5169,00000000,0051,0007769000000)  
   
 místní správa - opravy a udržování  
 (6171,5171,00000000,0051,0000000000000) - 20.160,00 Kč
   
   

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/63
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 IS lokality Stromovka (Květinová) - 1. etapa - PD  
 (objednávka)  
 (2212,6121,000000000,0220,000752600000)) + 15.000,00 Kč
   
 investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,000000000,0220,0000000000000) -  15.000,00 Kč
   
   

d)



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 21/26

Usnesení: PŘIJATO

Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2022/64
ve výdajích - oddělení personální a mzdové
 platy zaměstnanců  
 (6171,5011,000000000,0192,0001096000000) - 530.000,00 Kč
   
 sociální pojištění  
 (6171,5031,000000000,0192,0001096000000) - 132.000,00 Kč
 zdravotní pojištění  
 (6171,5032,000000000,0192,0001096000000) - 48.000,00 Kč
 
 náhrada mezd v době nemoci  
 (6171,5424,000000000,0192,0001096000000) + 710.000,00 Kč
   
   

3. schvaluje
a) zařazení 2 nových akcí do seznamu jmenovitých akcí TSO na rok 2022:

1. 4335 - JA TS -  Horní náměstí - stavební úpravy

2. 4336 - JA TS - Horní náměstí - mobiliář

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/65
ve výdajích - odbor majetku města, TSO

 
JA TS - ulice Hradecká oprava chodníku - levá
strana od náměstí Svobody po ulici
Rooseveltovou

 

 (2219,5171,000000020,0790,0004278000000) - 122.017,99 Kč
   

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

 

 (2212,5171,000000020,0790,0004286000000) - 19.097,53 Kč
   
 JA TS - Horní náměstí - stavební úpravy  
 (3639,5171,000000020,0790,0004335000000) + 61.790,21 Kč
 (3639,5169,000000020,0790,0004335000000) + 79.325,31 Kč
   
   

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/66
ve výdajích - odbor majetku města, TSO

 rezerva na jmenovité akce  
 (6409,5901,000000020,0790,0004000000000) - 130.000,00 Kč
   
 JA TS - Horní náměstí - mobiliář  
 (3639,5137,000000020,0790,0004336000000) + 130.000,00 Kč
   
   

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4547/108/RM/22 Udělení Ceny Petra Bezruče a Cen statutárního města Opavy

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
░░░░ ░░░░ ░░
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

a) udělení Ceny Petra Bezruče panu Mgr. Petru Hanouskovi, bytem░░░░ ░░░░ ░░ ,
Opava, za dlouhodobé a mimořádné úsilí a výjimečné výsledky práce v širokém
spektru kulturního života města Opavy a v roli umělce, organizátora, publicisty a
pedagoga

b) udělení Ceny statutárního města Opavy paní Marcele Mrázkové, bytem░░░░ ░ ,
Opava, za celoživotní přínos pro výtvarnou kulturu města Opavy a za
vynikající pedagogickou činnost.

c) udělení Ceny statutárního města Opavy paní Zuzaně Bornové, bytem░░░░ ░░░░
░░░ , Opava, za celoživotní práci v oblasti knihovnických služeb, pozvednutí Knihovny
Petra Bezruče na moderní kulturní a komunitní centrum a za skvělou kulturní
reprezentaci Opavska na republikové úrovni

d) přiznání finančních odměn oceněným dle předloženého návrhu
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4548/108/RM/22 Darovací smlouva na akci Opavský den dětí

Rada města
 

1. schvaluje
Darovací smlouvu (MMOPP00HM53X) mezi statutárním městem Opava a firmou Protech
Oxyplast CZ s.r.o. se sídlem na ulici Janská 2732/18, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 25815997

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4549/108/RM/22 Licenční smlouva na užití díla pro výstavu - komiks Lucie Seifertové o Gregoru
Johannu Mendelovi

Rada města
 

1. schvaluje
licenční smlouvu ohledně užití díla (MMOPP00HM6UZ) mezi Mendelovou
univerzitou v Brně,  Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, IČ 62156489 jako poskytovatelem
a statutárním městem Opava jako nabyvatelem 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4550/108/RM/22 Smlouvy na akci Město vítá léto 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Darovací smlouvu (MMOPP00HM522), mezi statutárním městem Opava

a firmou HAGEMANN a.s. se sídlem na ulici Hradní 27/37, Slezská Ostrava, 710 00 
Ostrava, IČ: 26826925

b) Smlouvu o zajištění propagace (MMOPP00HM50C), mezi statutárním městem Opava
a firmou Model Obaly a. s. se sídlem na ulici Těšínská 2675/102, 746 01 Opava -
Předměstí, IČ: 45192944

c) Dodatek č. 1 (MMOPP00HM5DJ) ke Smlouvě o poskytování reklamních
služeb (MMOPP00HM6OT), mezi statutárním městem Opava a firmou TOP -
MODERN spol. s r.o. se sídlem na ulici Palhanecká 478/16, 747 07  Opava-Jaktař,
IČ: 25386042

d) Darovací smlouvu (MMOPP00HM5EE), mezi statutárním městem Opava
a firmou NOVUS BIKE s.r.o. se sídlem na ulici Vančurova 2985/20, 746 01 Opava -
Předměstí, IČ: 25821229

e) Darovací smlouvu (MMOPP00HM55N), mezi statutárním městem Opava
a firmou Bidfood Opava s.r.o. se sídlem na ulici V Růžovém údolí 553, Mikovice,
278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 25867334

2. ruší
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

usnesení Rady města č. 4495/106/RM/22 1c) ze dne 11. 5. 2022 (Rada města 1. schvaluje
c) Dodatek č. 1 k (MMOPP00HM5F9) Darovací smlouvě (MMOPP00HM6PO), mezi
statutárním městem Opava a firmou TQM - holding s.r.o. se sídlem na ulici
Těšínská 1028/37, 746 01 Opava, IČ: 49606395)

3. schvaluje
nové znění Dodatku č. 1 (MMOPP00HM5F9) k Darovací smlouvě
(MMOPP00HM6PO), mezi statutárním městem Opava a firmou TQM - holding s.r.o. se
sídlem na ulici Těšínská 1028/37, 746 01 Opava, IČ: 49606395

4. svěřuje
odboru kancelář primátora pravomoc rozhodovat o uzavírání dodatků s jednotlivými
partnery uvedených v bodu 1c) a 3 tohoto usnesení

5. pověřuje
Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, a Mgr. Moniku
Štěpánkovou, referentku odboru kancelář primátora, k uzavírání a podpisu dodatků dle
bodu 1c) a 3 tohoto usnesení

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4551/108/RM/22 Smlouva o centralizovaném zadávání veřejné zakázky - plomby a lístky o původu
zvěře (myslivost)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu  (MMOPP00L7NCP) mezi Statutárním městem Opava a Českou republikou -
Ministerstvem zemědělství, se sídlem Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město,
IČ 00020478, zastoupenou Mgr. Patrikem Mlynářem, náměstkem pro řízení Sekce lesního
hospodářství 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4552/108/RM/22 Dodatek č. 3 ke Smlouvě o provozování služby Senior TAXI Opava

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 3 (MMOPP00IVAOB) Smlouvy o provozování služby Senior Taxi Opava
(MMOPP00KKIOS) mezi Městským dopravním podnikem Opava, a. s., IČO: 646 10 250,
se sídlem Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, zast. Ing. Vladimírem Schreierem, předsedou
představenstva, jako provozovatelem a statutárním městem Opavou, jako objednatelem

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
vyhodnocení ztráty z provozu služby "Senior TAXI" za rok 2021 Městského dopravního
podniku Opava, as. s., ve výši 153.740,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4553/108/RM/22 Dodatek č. 4 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 4 (MMOPP00IVAYX) smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
mezi Městským dopravním podnikem Opava, a. s., IČO: 64610250, se sídlem
Bílovecká 127/98, 747 06 Opava, jako dopravcem, zast. Ing. Vladimírem Schreierem,
předsedou představenstva a statutárním městem Opavou jako objednatelem

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
mimořádnou kompenzaci související s poskytováním služby ve výši  3.640.360,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

4554/108/RM/22 Hodnocení ředitelky Knihovny Petra Bezruče

Rada města

1. schvaluje
přiznání odměny ředitelce Knihovny Petra Bezruče v Opavě, příspěvkové organizace,
Mgr. Zuzaně Bornové za období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2021 ve výši dle důvodové
zprávy

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4555/108/RM/22 Souhlas obce se záměrem Nadačního fondu Čisté Město se zřízením Dětské skupiny
Elánek

Rada města
 

1. souhlasí
s provozováním Dětské skupiny Elánek Nadačním fondem Čisté Město, IČO: 05073863
na adrese: Palackého 1919/4, Opava

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4556/108/RM/22 Informace o zápisu dětí do mateřských škol pro 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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4557/108/RM/22 Rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele ZŠ Ilji Hurníka Opava, Ochranova
6

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/95

ve výdajích - odbor školství

 
neinvestiční účelový příspěvek na provoz -
příspěvek na mezinárodní festival pěveckých
sborů Toscana Music Festival 2022

 

 (3113,5331,00000000,0030,0001002000023) + 50.000,00 Kč
   
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 50.000,00 Kč
   

b) změnu závazného ukazatele Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 -
příspěvková organizace; IČO: 70 999 236
 
Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 2 510 200,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 377 120,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 48 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 74 000,00
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z toho účelová dotace na plavecký výcvik 76 440,00
Nařízený odvod zřizovateli 127 800,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Příspěvek na pořádání mistrovství republiky v psaní na PC 10 000,00
Příspěvek na mezinárodní festival pěveckých sborů
Toscana Music Festival 2022 50 000,00

Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 318 520,00

 
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4558/108/RM/22 Rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele SVČ

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/96

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0800  
 (0000,4122,000000133,0020,0000000000039) + 200.000,00 Kč
   

Ve výdajích - odbor školství
 Středisko volného času  

 

účelový neinvestiční příspěvek na provoz -
projekt "úhrada nákladů, které souvisí
s organizací okresních a krajských kol soutěží a
přehlídek v zájmovém vzdělávání vyhlášených
pro rok 2022"

 

 (3233,5336,000000133,0030,0001002000039) + 200.000,00 Kč

b) změnu závazného ukazatele Střediska volného času, Opava,
příspěvková organizace; IČO: 72071397
 
Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 357 700,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 104 130,00
z toho limit prostředků na platy 275 770,00
Účelový neinvestiční příspěvek 700 000,00
Nařízený odvod zřizovateli 16 700,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Projekt volnočasové aktivity 226 675,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 349 140,00
Neinvestiční průtoková dotace  
účelový neinvestiční příspěvek na provoz - projekt
"úhrada nákladů, které souvisí s organizací
okresních a krajských kol soutěží a přehlídek
v zájmovém vzdělávání vyhlášených pro rok 2022"

200 000,00

 
 
 
 
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4559/108/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: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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




