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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 8.6.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4587/110/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
upravený program 110. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 8.6.2022

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

4588/110/RM/22 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemku z vlastnictví ČR-ÚZSVM (areál
Střediska volného času)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovité věci a o zřízení věcného
práva (PID MMOPP00LY5L7) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem, jejímž
předmětem je nabytí pozemku parc.č. 19 - zahrada,  k.ú. Opava - Předměstí

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

4589/110/RM/22 Uplatnění předkupního práva - pozemek ČR-ÚZSVM (pod divadelní kavárnou)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
uplatnění předkupního práva statutárního města Opavy dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u  pozemku parc.č. 582/6 - zastavěná plocha, k.ú. Opava - Město
 

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

4590/110/RM/22 Majetkové záležitosti - dodatky ke smlouvám (Rezidence Englišova)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
Dodatek č.2 (MMOPP00LY5RD) - Dohodu o změně smlouvy o právu provést stavbu a
smlouvy o budoucí kupní smlouvě a smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti
sjezdu uzavřené dne 1.6.2020 mezi statutárním městem Opava a panem ░░░░ ░░░░
░░ , jehož předmětem je změna termínu dokončení zpevněných ploch do 31.12.2023  a
změně subjektu - budoucího kupujícího (z původního p. ░░░░ ░░░░ ░ na společnost
Rezidence ENGLIŠOVA s.r.o., IČ 13991566)
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
Dodatek č.1 (MMOPP00LY5QI) - Dohodu o změně smlouvy o nájmu části pozemku za
účelem zřízení parkovacích míst uzavřené dne 1.6.2020 mezi statutárním městem Opava
a panem ░░░░ ░░░░ ░░ , jehož předmětem je změna termínu dokončení zpevněných
ploch do 31.12.2023  a změně subjektu - budoucího kupujícího (z původního p. ░░░░
░░░░ ░ na společnost Rezidence ENGLIŠOVA s.r.o., IČ 13991566)

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
Dodatek č.1 (MMOPP00LY5PN) - Dohodu o změně smlouvy o o budoucí kupní smlouvě a
smlouvy o budoucí směnné smlouvě uzavřené dne 5.1.2021 mezi statutárním městem
Opava a panem ░░░░ ░░░░ ░░ , jehož předmětem je změna termínu dokončení
zpevněných ploch do 31.12.2023  a změně subjektu - budoucího kupujícího (z původního
p. ░░░░ ░░░░ ░ na společnost Rezidence ENGLIŠOVA s.r.o., IČ 13991566)

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
Dodatek č.2 - Dohodu o změně smlouvy o budoucí kupní smlouvě uzavřené dne
7.1.2021 mezi statutárním městem Opavou jako budoucím prodávajícím a panem ░░░░
░░░  jako budoucím kupujícím, jehož předmětem je změna termínu splnění podmínky
uvedené v č. III. smlouvy o budoucí kupní smlouvě (PID MMOPP00HZENP) 
 

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

4591/110/RM/22 Majetkové záležitosti - vypořádání pozemků pro investiční akci "Kylešovice - IS
lokalita Hlavní - Joži Davida", k.ú. Kylešovice

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 1829/44/RM/20 ze dne 10.6.2020 (Rada města doporučuje zastupitelstvu
města schválit smlouvu o právu provést stavbu, smlouvu o budoucí směnné smlouvě,
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti stezky a cesty a smlouvu o budoucí
smlouvě o výpůjčce (PID MMOPP00HZEY6) mezi statutárním městem Opava
a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
a Společenstvím vlastníků jednotek ░░░░ ░░░░ ░ , Opava, jejímž předmětem je budoucí
směna pozemku parc.č. 19/1 - orná půda a části pozemku parc.č. 23/1 - orná půda,
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 23/6 za část pozemku
parc.č. 1241/4 - ostatní plocha, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy,
budoucí smlouva o výpůjčce pozemku parc.č. 19/1 - orná půda a smlouva o právu provést
stavbu na pozemcích parc.č. 23/6 a 19/1 - orná půda, vše k.ú. Kylešovice)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
nové znění smlouvy o právu provést stavbu, smlouvy o budoucí směnné smlouvě,
smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti stezky a cesty a smlouvy o budoucí
smlouvě o výpůjčce (PID MMOPP00HZEY6) mezi statutárním městem Opava a panem
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ a Společenstvím
vlastníků jednotek ░░░░ ░░░░ ░ , Opava, jejímž předmětem je budoucí směna pozemku
parc.č. 19/1 - orná půda a části pozemku parc.č. 23/1 - orná půda, označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 23/6 za část pozemku parc.č. 1241/4 -
ostatní plocha, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, budoucí smlouva o
výpůjčce pozemku parc.č. 19/1 - orná půda a smlouva o právu provést stavbu na
pozemcích parc.č. 23/6 a parc.č. 19/1 - orná půda, vše k.ú. Kylešovice

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

4592/110/RM/22 Majetkové záležitosti - prodeje pozemku (lokalita na Bahně)
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Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00JTDBS) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a společností G1 Na Bahně Opava s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je
prodej  pozemku  parc.č. 336/5 - ostatní plocha,  k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu
211.500,00 Kč, tj. 1.500,00 Kč/m2 (cena dle odhadu)
 

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

4593/110/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku (lokalita Bruntálská ul.)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
 
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2777 - orná půda, k.ú. Jaktař, dle zákresu ve snímku
katastrální mapy
 

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

4594/110/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku Opava - Vávrovice

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
 
záměr prodeje pozemku parc.č. 400/3 - orná půda, k.ú. Vávrovice
 

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

4595/110/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Hlavní, Opava - Kylešovice

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00JTD5M) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem je
prodej částí pozemků parc.č. 1663/2 - orná půda, parc.č. 1663/4 - orná půda, dle
nezapsaného geometrického plánu jako pozemky parc. č. 1663/2, parc.č. 1663/4, k.ú.
Kylešovice, za cenu ve výši 921.294,00 Kč tj. 1.381,25 Kč/m2 (cena dle znaleckého
posudku + úhrada nákladů)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00JTD4R) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ MBA a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto
kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1663/5 - zahrada,
částí pozemků parc.č. 1663/2 - orná půda a parc.č. 1663/4 - orná půda, dle nezapsaného
geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1663/10, k.ú. Kylešovice, za cenu ve výši
228.542,00 Kč tj. 846,45 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku + úhrada nákladů)
 

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

4596/110/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemků ul. Povodňová, Opava - Držkovice
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Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LXV0F) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░ ░░░░ ░░ jakožto kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemků parc.č. 75/2 - trvalý travní porost, parc.č. 74/2 - trvalý travní porost, k.ú.
Držkovice, za cenu ve výši 29.160,00 Kč tj. 270,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
 

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

4597/110/RM/22 Majetkové záležitosti - výkup pozemku ul. Sukova, MČ Komárov

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LXUX1) mezi paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jako prodávajícím a
statutárním městem Opava jakožto kupujícím, jejímž předmětem je výkup pozemku parc.č.
302/2 - ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy, za cenu ve výši 13.500,00 Kč tj. 500,00
Kč/m2 + úhrada nákladů (cena dohodou)

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

4598/110/RM/22 Majetkové záležitosti - dodatek č. 1 ke kupní smlouvě, prodej pozemků v areálu
společnosti OPATHERM a.s., Opava - Kateřinky (ul. Hillova)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 1 (PID MMOPP00JTD92) ke kupní smlouvě mezi statutárním městem
Opava jako prodávajícím a společností OPATHERM a.s., jakožto kupujícím,
jehož předmětem je změna daňového režimu DPH stanoveného v Kupní smlouvě (PID
MMOPP00LRLSN) uzavřené dne 2.11.2021 

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

4599/110/RM/22 Majetkové záležitosti - Zásady prodeje pozemků určených pro individuální výstavbu
rodinných domů v lokalitě Stromovka

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
upravené znění Zásad prodeje pozemků určených pro výstavbu rodinných domů lokalita
Stromovka
 

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

4600/110/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej zahrad v lokalitě Sadová - Mostní

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LXV4V) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je
prodej části pozemku parc.č. 1884 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného
přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 1884/5 - ostatní
plocha, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 64.800,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena
dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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kupní smlouvu (PID MMOPP00LXV1A) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícími, jejímž předmětem
je prodej části pozemku parc.č. 1885/1 - zahrada, označené dle nezapsaného přiloženého
geometrického plánu novým parc.č. 1885/4 - zahrada, a části pozemku parc.č. 1884 -
ostatní plocha, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým
parc.č. 1884/4 - ostatní plocha, vše  k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 139.500,00
Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů spojených s převodem

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LXV25) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a společností JAM Enterprise s.r.o. jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej části
pozemku parc.č. 1884 - ostatní plocha, označené dle nezapsaného přiloženého
geometrického plánu novým parc.č. 1884/3 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,
za kupní cenu 93.600,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada nákladů
spojených s převodem

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

4601/110/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod garáží na ulici Vojanova včetně
příjezdové komunikace

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00JTDKJ) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej pozemku parc.č. 1629/1 - zastavěná
plocha a nádvoří, a pozemku pod garáží parc.č. 1629/2 - zastavěná plocha a nádvoří,
vše k.ú. Opava - Předměstí, za cenu 61.300,00 Kč (cena dle zásad)

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

4602/110/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku u domu na ulici Mařádkova

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 245/7 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí

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

4603/110/RM/22 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků pod garážemi na ulicích Nerudova,
U Opavice, Strossmayerova, Vančurova a v garážišti Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/511 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2034/6 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/346 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

4. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2162/46 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
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5. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/10 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/74 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/265 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/271 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4604/110/RM/22 Majetkové záležitosti - smlouva o zřízení věcného břemene v pozemku u Stříbrného
jezera

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (PID MMOPP00LY0AP) mezi povinným

z věcného břemene panem ░░░░ ░░░░ ░░░ a oprávněným z věcného břemene
statutárním městem Opava, za účelem uložení podzemního vedení odlehčovacího
kanálu pro stavbu "Rekreační oblast Stříbrné jezero Opava - odlehčovací kanál"
do pozemku parc. č. 1985/190 - orná půda, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle přiloženého
geometrického plánu, za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši
500.000,00 Kč (cena dohodou)

b) Rozpočtové opatření č. 2022/108
 
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence pozemků

 
(3639,6130,000000000,0052,0000000000000)

- 500.000,00 Kč
 
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště majetku
nadlimitní věcná břemena

 
(3639,6142,000000000,0050,0000000000000)

+500.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4605/110/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej částí pozemku v lokalitě U Hřbitova - Josefská

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LY54K) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku
parc.č. 335 - orná půda, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu
novým parc.č. 335/1 - orná půda,  k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 4.010.000,00 Kč,
tj. 1.268,99 Kč/m2 (cena dohodou)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LY55F) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a paní ░░░░ ░░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku parc.č.
335 - orná půda, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu novým
parc.č. 335/2 - orná půda,  k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 4.261.900,00 Kč,
tj. 2.725,00 Kč/m2 (cena dohodou)

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LY53P) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a panem ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části pozemku
parc.č. 335 - orná půda, označené dle nezapsaného přiloženého geometrického plánu
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novým parc.č. 335/3 - orná půda,  k.ú. Kylešovice, za kupní cenu 4.032.330,00 Kč,
tj. 2.570,00 Kč/m2 (cena dohodou)

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

4606/110/RM/22 Žádost o slevu z nájemného za období listopad, prosinec 2020 a leden, únor, duben a
květen 2021 (La cafe)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
slevu z nájemného nájemci Jakubu Šromovi, se sídlem U Jaktařské brány 153/2, 746 01
Opava, IČ: 05048761

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

4607/110/RM/22 Směnná smlouva (Ministerstvo obrany, Dukelská kasárna)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
směnnou smlouvu MMOPP00M0RB4 mezi statutárním městem Opava
a Českou republikou - Ministerstvem obrany, se sídlem Tychonova 221/1, Hradčany,
160 00 Praha 6, IČ: 60162694

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

4608/110/RM/22 Dodatek č. 1 ke kupní smlouvě MMOPP00LDDQJ (areál Dukelských kasáren)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 (MMOPP00M0RA9) 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
 

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

4609/110/RM/22 Kupní smlouva, k.ú. Opava - Předměstí (areál Dukelských kasáren)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (MMOPP00M0RFK) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a BSPN/11, s.r.o., se sídlem K Tobulkám 3323, Martinov, 723 00 Ostrava,
IČ: 28595963 jako kupujícím

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

4610/110/RM/22 Dohody o ukončení smluv o nájmu, Žižkova 2904/8, Opava (COME vending s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
 
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (MMOPP00M0RCZ)
mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a COME vending s.r.o., se sídlem
Žižkova 2904/8, 746 01 Opava, IČ: 47666960
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2. schvaluje
 
dohodu o ukončení smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP00M0RDU)
mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a COME vending s.r.o., se sídlem
Žižkova 2904/8, 746 01 Opava, IČ: 47666960

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

4611/110/RM/22 Kupní smlouva, věci movité a technické zhodnocení, Žižkova 2904/8, Opava (COME
vending s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu a dohodu o kompenzaci za zhodnocení věci a za předčasné ukončení
nájemních smluv (MMOPP00M0RLQ) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a kupujícím a COME vending s.r.o., se sídlem Žižkova 2904/8, 746 01
Opava, IČ: 47666960 jako nájemcem a prodávajícím

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/109
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 DDHM  
 (3639,5137,00000120,0051,0000000000000) - 202.501,00 Kč
 stroje,přístroje a zařízení - klimatizace  

 (3639,6122,00000120,0051,0000000000000) - 5.636,00 Kč
 budovy,haly a stavby  
 (3639,6121,00000120,0051,0000000000000) - 467.001,00 Kč
 kompenzace za odstoupení dle smluvního

ujednání
 

 (3639,5909,00000120,0051,0009171000000) + 675.138,00 Kč
  
  
    

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

4612/110/RM/22 Smlouva na zhotovení projektové dokumentace "Rekonstrukce kuchyně a jídelny na
Dolním nám. 23 - 24 v Opavě"

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace (MMOPP00JTHYT) "Rekonstrukce

kuchyně a jídelny na Dolním nám. 23 - 24 v Opavě", mezi statutárním městem Opava
a Ing. Markem Zygulou, Vodárenská 2639/5, 747 07 Opava, IČ: 66720028

b) Rozpočtové opatření č. 2022/110
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 PD rekonstrukce Jídelny na Dolňáku  
 (3613,6121,00000000,0051,0001035000000) + 369.534,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezervaFaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 369.534,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4613/110/RM/22 Dohody o realizaci přeložky plynovodní přípojky a části OPZ (ul. Válečkova, ul.
Fügnerova)

Rada města

1. schvaluje
 
provedení přeložky plynovodních přípojek a částí odběrného plynového zařízení
na pozemcích parc.č. 2600/4, 2789 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro objekt na ul.
Válečkova 1283/14 a pro objekt na ul. Fügnerova 1070/73 v rámci realizace stavby "REKO
MS Opava - 2. etapa"    

2. pověřuje
 
Mgr. Bc. Pavla Vltavského vedoucího odboru majetku města k podpisu dohod o realizaci
přeložky plynovodní přípojky a části odběrného plynového zařízení realizované
na pozemcích parc.č. 2600/4, 2789 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci stavby "REKO MS
Opava - 2. etapa"       

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

4614/110/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. (ul.
Fügnerova, Kořeného, Vítečkova, Válečkova, 28. října, U Lučního mlýna)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00JWLSS) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, s.r.o.
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 pro umístění
plynárenského zařízení do pozemků parc.č. 347, 384/4, 384/5, 384/10, 388/10, 388/67,
388/68, 389/2, 390/28, 390/29, 390/30, 842/2, 2312/1, 2312/2, 2312/3, 2312/4, 2312/14,
2431/1, 2448, 2449, 2450, 2451, 2453, 2454, 2458, 2459, 2461, 2465, 2476, 2477, 2478,
2480, 2481/1, 2482, 2483, 2485, 2486, 2520, 2593, 2595, 2596, 2600/4, 2600/5, 2601,
2789, 3292 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "REKO MS Opava Kateřinky, 2. etapa"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního
města Opavy 

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

4615/110/RM/22 Kupní smlouva - prodej hrobového zařízení

Rada města
 

1. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00JTI22), mezi manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem
Opava, ░░░░ ░░░░ ░ , PSČ 746 01, jako kupujícími a statutárním městem Opava, jako
prodávajícím

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

4616/110/RM/22 Pojištění odpovědnosti při pořádání finálového turnaje Mistrovství Evropy ve fotbale
žen do 19 let, Dar - Fotbalová asociace ČR - UEFA EURO W19

Rada města
 

1. schvaluje
a) pojistnou smlouvu (MMOPP00JTHZO), mezi Allianz pojišťovnou a. s., se sídlem

Praha 8, 186 00, Ke Štvanici 656/3, IČ 47115971 zastoupenou Kateřinou Šustrovou,
upisovatelem pojištění a Ing. Václavem Jandou, upisovatelem pojištění, jako
pojistitelem a statutárním městem Opava, jako pojistníkem 
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b) Rozpočtové opatření č. 2022/111
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 99.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města

 pojistné - ME žen ve fotbale do 19 let  
 (6320,5163,000000000,0050,0000000000000) + 99.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dar Fotbalové asociaci České republiky se sídlem Atletická 2474/B, Břevnov,

169 00 Praha 6, IČ 00406741, ve výši 100.000,00 Kč
 

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000)    - 100.000,00 Kč
   
 Fotbalová asociace ČR  
 (3419,5222,000000000,0020,0000661000000) + 100.000,00 Kč

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

4617/110/RM/22 Prodej motorového vozidla - automobil zn. Toyota Yaris

Rada města
 

1. schvaluje
a) kupní smlouvu (MMOPP00JTBJ2), mezi statutárním městem Opava a  panem ░░░░

░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ , Opava 5
b) Rozpočtové opatření č. 2022/112

v příjmech - městská policie

 
prodej movitých věcí
příjmy z prodeje dlouhodobého hmotného
majetku

 

 (5311,3113,000000000,0110,0009398000000) + 23.100,00 Kč
   
ve výdajích - městská policie  

 
autoprovoz (vč. motorek)
opravy a udržování

 

 
(5311,5171,000000000,0110,0002512000000)                    + 23.100,00 Kč

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

4618/110/RM/22 Výběr provozovatele kanalizace statutárního města Opava - zahájení koncesního
řízení

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
koncesní dokumentaci koncesního řízení "Výběr provozovatele kanalizace statutárního
města Opava"

2. doporučuje zastupitelstvu města pověřit
společnost J2V services s.r.o., zastoupenou Ing. Jaroslavem Glogarem, jednatelem
společnosti na základě příkazní smlouvy (uzavřené dne 10. 3. 2022) k zahájení
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koncesního řízení

3. rozhoduje
o zahájení koncesního řízení na základě ust. § 180 až 185 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Výběr provozovatele kanalizace
statutárního města Opava" - v rozsahu dle koncesní dokumentace a důvodové zprávy

4. jmenuje
a) v souladu s § 42 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede

posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Michal Jedlička
3. Ing. Martina Heisigová
4. paní Pavlína Černohorská
5. Ing. Jaroslav Glogar

b) v souladu s § 42 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Tomáš Navrátil
3. Ing. Bc. Martin Dostál
4. Ing. Irena Bednářová
5. Ing. Tomasz Knopp

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

4619/110/RM/22 Nadlimitní veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení s názvem
"Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané
v užším řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném
znění, s názvem "Rekonstrukce a přístavba zimního stadionu v Opavě" - v rozsahu dle
zadávací dokumentace a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, členy

komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění podmínek
účasti, ve složení
1. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Jana Onderková
3. Ing. Romeo Doupal
4. Ing. Martin Chalupski
5. Ing. arch. Petr Stanjura

b) v souladu s § 42, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení
splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Tomáš Navrátil
2. Ing. Radka Šabatková
3. Mgr. Dalibor Bárta
4. Ing. Renata Cvancigerová
5. Ing. Jakub Hvězda

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/113
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 DPH - nárok na odpočet 100%  

 (6399,5362,000000000,0020,0001112000000)  - 36.750.000,00 Kč
 (6399,5362,000000020,0020,0001112000000)  - 14.708.677,69 Kč

   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Kylešovice - ul. Hlavní - most přes řeku  

 (2212,5171,000000120,0220,0007525000000  - 24.300.000,00 Kč
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I. lokality Hlavní - Joži Davida I. Etapa
              

 (2219,6121,000000120,0220,0007813000000)               - 2.741.322,31 Kč
   
 Zimní stadion Opava - rekonstrukce + přístavba  
 (3412,6121,000000120,0220,0007575000000) + 27.041.322,31 Kč
 (3412,6121,000000000,0220,0007575000000) + 36.750.000,00 Kč

 (3412,6121,000000020,0220,0007575000000) + 14.708.677,69 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4620/110/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Výměna ležatého
rozvodu vody Penzionu II" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:

1. Zdeněk Hybner, Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 15495809
2. SDU servis s.r.o., Olomoucká 305/88, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25838199
3. PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o., Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČ: 28287967
4. Vodo - topo instalace s.r.o., Kouřílkova 2739/5, Přerov I-Město, 750 02 Přerov,
IČ: 28603575
5. Spolehlivá řešení s.r.o., Kleny 51, 552 03 Provodov-Šonov, IČ: 09034277

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Zdeněk Hybner, fyzická osoba podnikající
dle ŽZ se sídlem Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 15495809, jehož
nabídka byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou v Kč bez DPH

2. bere na vědomí
smlouvu o dílo - zakázka: "Výměna ležatého rozvodu vody Penzionu II" mezi
Seniorcentrem Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Rolnická 1550/24, Kateřinky,
747 05 Opava jako objednatelem a fyzickou osobou podnikající dle ŽZ Zdeněk Hybner se
sídlem Kosmická 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 15495809 jako zhotovitelem

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

4621/110/RM/22 Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení s názvem
"Poskytování telekomunikačních služeb pro statutární město Opava na období let
2023 až 2026" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v
otevřeném řízení na základě ust. § 56 zákona s názvem "Poskytování telekomunikačních
služeb pro statutární město Opava na období let 2023 až 2026" - v rozsahu dle zadávací
dokumentace a důvodové zprávy

2. jmenuje
a) v souladu s § 42 zákona členy komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede

posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. Michal Kokošek
3. Ing. Martina Věntusová
4. Ing. Petr Sordyl
5. Bc. Aleš Hruška

b) v souladu s § 42 zákona náhradníky členů komise pro hodnocení nabídek, která
rovněž provede posouzení splnění podmínek účasti, ve složení:
1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Tomáš Navrátil
3. Ing. Jana Krkošková
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4. Ing. Lubomír Měch
5. Ing. Milan Binčík

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

4622/110/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Knihovna Petra Bezruče - pobočka
Liptovská - rekonstrukce"

Rada města
 

1. schvaluje
a) zařazení do seznamu projektových dokumentací na rok 2022 akci org 7464 Knihovna

Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekonstrukce
b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru na akci
"Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekonstrukce"

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 66/2022/PRI (MMOPP00LRZR2)
pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru
mezi statutárním městem Opava a Ing. arch. Jaroslavem Chvátalem, podnikající
fyzickou osobou se sídlem Hradecká 94/41, 746 01 Opava, IČ: 12124036, DIČ: ░░░░
░░░░ na zakázku malého rozsahu "Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská -
rekonstrukce" za cenu nejvýše přípustnou 224.400,00 Kč bez DPH (271.524,00 Kč vč.
DPH)

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/71
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Knihovna Petra Bezruče - pobočka Liptovská - rekonstrukce - PD      
            (3314,6121,00000020,0220,0007464000000)                           + 271.524,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000020,0220,0000000000000)                           -  271.524,00 Kč

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

4623/110/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Knihovna Petra Bezruče - pobočka
Olomoucká - stavební práce"

Rada města
 

1. schvaluje
a) zařazení do seznamu projektových dokumentací na rok 2022 akci org 7463 Knihovna

Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - stavební práce
b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro vydání
stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru na akci
"Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - stavební práce"

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 67/2022/PRI (MMOPP00LRZSX)
pro vydání stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru
mezi statutárním městem Opava a Ing. Janem Pospíšilem, podnikající fyzickou osobou
se sídlem Na Pastrníku 21, 747 05 Malé Hoštice, IČ: 68317611, DIČ: ░░░░ ░░░░ na
zakázku malého rozsahu "Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - stavební
práce" za cenu nejvýše přípustnou 80.000,00 Kč bez DPH (96.800,00 Kč vč. DPH)

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/72
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Knihovna Petra Bezruče - pobočka Olomoucká - stavební úpravy - PD
            (3314,6121,00000020,0220,0007463000000)                             + 96.800,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000020,0220,0000000000000)                              - 96.800,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4624/110/RM/22 Schválení smluv - TJ Slezan Opava, Basket Opava 2010, Římskokatolická farnost
Opava - Jaktař, Fyzická osoba, Vodní záchranná služba Bruntál, Tatra Veteran Sport
Club

Rada města

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

MMOPP00CUZPI, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Tělovýchovnou jednotou Slezan Opava z.s., se sídlem Boženy Němcové 1/20,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 42869196, zastoupenou Ing. Karlem Záleským,
předsedou, ve výši 25.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZON, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a spolkem Basket Opava 2010 z.s., se sídlem Mařádkova 1938/26, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 22870733, zastoupeným Ing. Otakarem Kuklou, předsedou, ve výši
40.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZNS, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Římskokatolickou farností Opava - Jaktař, se sídlem Šebelova 32/3, Jaktař, 747 07
Opava, IČ 47810483, zastoupenou Mgr. Markem Večerkem, administrátorem, ve výši
30.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZTY, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░ , 792 01 Bruntál, ve výši 30.000,00 Kč,
jako příjemcem dotace

e) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZS3, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Vodní záchrannou službou ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočným spolkem, se
sídlem Jiráskova 1626/3, 792 01 Bruntál, IČ 70314659, zastoupenou Milostavem
Střelcem, předsedou, ve výši 20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

f) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZZQ, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Tatra Veteran Sport Clubem Ostrava, se sídlem Mitušova 67, Ostrava - Ostrava - Jih,
IČ 48808849, zastoupeným Vladimírem Rojkem, předsedou, ve výši 5.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace

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

4625/110/RM/22 Schválení dodatku č. 1 ke smlouvě - Hokejový klub Opava s.r.o.

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č.1  (MMOPP00CUZMX) ke smlouvě (MMOPP00CV1F5) ze dne 11.01.2022 mezi
statutárním městem Opava a Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh
413/8, Město, 746 01 Opava, IČ 04618751, zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou,
jednatelem

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

4626/110/RM/22 Z-Group bus a.s. - dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost společnosti Z-Group bus a.s. se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 76302 Zlín,
IČ 45192120, na navýšení dotace, prodloužení doby použití a prodloužení termínu
vyúčtování

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dodatek č.1  MMOPP00CUZR8 ke smlouvě MMOPP00CE29F ze dne 19. 06. 2020
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mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, Město, 746 01 Opava,
IČ 00300535, a Z-Group bus a.s. se sídlem třída Tomáše Bati 258, Louky, 76302 Zlín,
IČ 45192120, zastoupenou Ing. Josefem Kolářem, předsedou představenstva a
Ing. Petrem Podhajským, členem představenstva, na navýšení dotace, prodloužení
doby použití a prodloužení termínu vyúčtování

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002993000000)    - 1.296.000,00 Kč
   
 Dotace - Z-Group bus a.s.  
 (2292,5213,00000000,0020,0000621000000)    + 1.296.000,00 Kč
   
   

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

4627/110/RM/22 Dotace ostatní - Církevní konzervatoř Německého řádu - Abonentní koncerty 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Církevní konzervatoře Německého řádu se sídlem
Beethovenova 235/1, Město, 746 01 Opava, IČ 68941811, na náklady související
s pořádáním cyklu Abonentních koncertů v roce 2022, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Církevní konzervatoři Německého řádu se sídlem Beethovenova 235/1,

Město, 746 01 Opava, IČ 68941811, na náklady související s pořádáním cyklu
Abonentních koncertů v roce 2022, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/73
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Církevní konzervatoř Německého řádu  
 (3126,5223,000000000,0020,0000227000000)    + 50.000,00 Kč
   
   

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

4628/110/RM/22 Dotace ostatní - Okresní hospodářská komora Opava - Veletrh povolání 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Okresní hospodářské komory Opava.se sídlem Opava, Městský
DK Petra Bezruče, Nádražní okruh 27, IČ 47673320, na náklady související s pořádáním
akce Veletrh povolání 2022, ve výši 150.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Okresní hospodářské komoře Opava.se sídlem Opava, Městský DK

Petra Bezruče, Nádražní okruh 27, IČ 47673320, na náklady související s pořádáním
akce Veletrh povolání 2022, ve výši 150.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
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 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 150.000,00 Kč
   
 Okresní hospodářská komora Opava  
 (2199,5213,000000000,0020,0000443000000) + 150.000,00 Kč
   
   

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

4629/110/RM/22 Dotace ostatní - Slezský FC Opava, z.s. - Sportovní vybavení

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Slezského FC Opava, z.s. se sídlem Lipová 105/2, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 22883304, na náklady související s pořízením sportovního vybavení, ve
výši 368.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
finanční dotaci Slezskému FC Opava, z.s. se sídlem Lipová 105/2, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 22883304, na náklady související s pořízením sportovního vybavení, ve výši
368.000,00 Kč

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

4630/110/RM/22 Dotace ostatní - Spolek na záchranu obchodního domu Breda

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Spolku na záchranu obchodního domu Breda se sídlem Dolní
náměstí 18/8, Město, 746 01 Opava, IČ 14256878, na participaci v projektu funkce/náplň
obchodního domu Breda, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Spolku na záchranu obchodního domu Breda se sídlem Dolní náměstí

18/8, Město, 746 01 Opava, IČ 14256878, na participaci v projektu funkce/náplň
obchodního domu Breda, ve výši 50.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/74
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Spolek na záchranu obchodního domu Breda  
 (3399,5222,000000000,0020,0000660000000)    + 50.000,00 Kč

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

4631/110/RM/22 Dotace ostatní - Konvent minoritů v Opavě - oprava fasády presbytáře kostela

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Konventu minoritů v Opavě se sídlem Masarykova třída 342/39,
Město, 746 01 Opava, IČ 47814446, na stavební práce související s opravou fasády
presbytáře kostela sv. Ducha v Opavě, ve výši 300.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Konventu minoritů v Opavě se sídlem Masarykova třída 342/39, Město,

Č
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746 01 Opava, IČ 47814446, na stavební práce související s opravou fasády
presbytáře kostela sv. Ducha v Opavě, ve výši 300.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZD6, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Konventem minoritů v Opavě se sídlem Masarykova třída 342/39, Město, 746 01
Opava, IČ 47814446, zastoupeným Mgr. Stanislavem Stecem, kvardiánem, ve výši
300.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/X/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000120,0020,0002990000000)    - 300.000,00 Kč
   
 Konvent minoritů v Opavě  
 (3330,5223,000000120,0020,0000492000000)    + 300.000,00 Kč

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

4632/110/RM/22 Dotace ostatní - Mikasa z.s. - domov Mikasa

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Mikasy z.s. se sídlem Lumírova 523/28, Výškovice, 700 30
Ostrava, IČ 22832386, na investice spojené s výstavbou Domova pro osoby se
zdravotním postižením MIKASA, ve výši 200.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Mikase z.s. se sídlem Lumírova 523/28, Výškovice, 700 30 Ostrava,

IČ 22832386, na investice spojené s výstavbou Domova pro osoby se zdravotním
postižením MIKASA, ve výši 200.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZBG, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Mikasou z.s. se sídlem Lumírova 523/28, Výškovice, 700 30 Ostrava, IČ 22832386,
zastoupeným PhDr. Michalem Panáčkem, PhD., ředitelem, ve výši 200.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace

c) Rozpočtové opatření č. 2022/X/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000120,0020,0002990000000)    - 200.000,00 Kč
   
 Mikasa z.s.  
 (3419,6322,000000120,0020,0000303000000)    + 200.000,00 Kč

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

4633/110/RM/22 Dotace ostatní - Oblastní spolek Českého červeného kříže Opava - Humanitární
pomoc

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dar Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem
Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, na náklady  související
s vyhlášením nouzového stavu (pandemie COVID-19, Humanitární pomoc Ukrajinským
uprchlíkům), ve výši 300.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dar Oblastního spolku Českého červeného kříže Opava se sídlem

Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482, na náklady  související
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s vyhlášením nouzového stavu (pandemie COVID-19, Humanitární pomoc
Ukrajinským uprchlíkům), ve výši 300.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CUZJC,
mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a Oblastního spolku
Českého červeného kříže Opava se sídlem Krnovská 2859/71d, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 00426482, zastoupeným Danielem Rotherem, předsedou oblastní výkonné
rady, ve výši 300.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/X/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000120,0020,0002990000000)    - 300.000,00 Kč
   
 Oblastní spolek Českého červeného kříže

Opava
 

 (5213,5222,000000120,0020,0000159000000) + 300.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4634/110/RM/22 Dotace ostatní - Silesia Art, z.ú. - Festival Slunovrat

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci ústavu Silesia Art, z.s.se sídlem Holečkova 562/11, Kylešovice,
747 06 Opava, IČ 03587631, na náklady související s pořádáním Festivalu Slunovrat 2022
v Opavě, ve výši 150.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci ústavu Silesia Art, z.s.se sídlem Holečkova 562/11, Kylešovice, 747 06

Opava, IČ 03587631, na náklady související s pořádáním Festivalu Slunovrat 2022
v Opavě, ve výši 150.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZE1, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a ústavem Silesia Art, z.s.se sídlem Holečkova 562/11, Kylešovice, 747 06 Opava,
IČ 03587631, zastoupeným Václavem Müllerem, na základě plné moci ze dne
08. 09. 2020, ve výši 150.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/X/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000120,0020,0002990000000)    - 150.000,00 Kč
   
 Silesia Art z.ú.  
 (3312,5221,000000120,0020,0000246000000)    + 150.000,00 Kč

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

4635/110/RM/22 Dotace ostatní - Vodárenská věž Opava o.p.s. - Expozice Opava železniční

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Vodárenská věž Opava o.p.s. se sídlem
Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 29393973, na náklady související
s expozicí Opava Železniční, ve výši 100.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci společnosti Vodárenská věž Opava o.p.s. se sídlem Hradecká 646/4,

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 29393973, na náklady související s expozicí Opava
Železniční, ve výši 100.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
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MMOPP00CUZCB, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a společnosti Vodárenská věž Opava o.p.s. se sídlem Hradecká 646/4, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 29393973, zastoupenou Ing. Vladimírem Peringrem, ředitelem, ve
výši 100.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/X/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000120,0020,0002990000000)    - 100.000,00 Kč
   
 Vodárenská věž Opava o.p.s.  
 (3319,5221,000000120,0020,0000224000000)    + 100.000,00 Kč

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

4636/110/RM/22 Dotace ostatní - FK Slavia Opava - dofinancování klubu 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Fotbalového klubu SLAVIA OPAVA, z.s. se sídlem
Wolkerova 1469/1A, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 26541645, na náklady související
s  dofinancováním Fotbalového klubu SLAVIA OPAVA v roce 2022, ve výši 300.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Fotbalovému klubu SLAVIA OPAVA, z.s. se sídlem Wolkerova 1469/1A,

Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 26541645, na náklady související s  dofinancováním
Fotbalového klubu SLAVIA OPAVA v roce 2022, ve výši 300.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZFV, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA, z.s. se sídlem Wolkerova 1469/1A, Kateřinky,
747 05 Opava, IČ 26541645, zastoupeným Daliborem Fišerem, předsedou, ve výši
300.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/X/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000120,0020,0002990000000)    - 300.000,00 Kč
   
 Fotbalový klub SLAVIA OPAVA, z.s  
 (3419,5222,000000120,0020,0000303000000)    + 300.000,00 Kč

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

4637/110/RM/22 KAFIRA - zástavní smlouva a smlouva o úvěru

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) zástavní smlouvu k nemovitým věcem (PID:MMOPP00CUZL2) mezi Statutárním

městem Opava se sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČO: 00300535,
zastoupeném Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem, jako zástavním věřitelem
a společností KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní náměstí 132/47, 746 01 Opava,
IČO: 26588773 zastoupenou Janem Horákem, ředitelem, jako dlužníkem a Ing. Ivem
Čevorou se sídlem Bochenkova 2817/24, 746 01 Opava, IČO: 15439909 jako
zástavcem

b) smlouvu o úvěru (PID: MMOPP00CUZK7) mezi Statutárním městem Opava se sídlem
Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČO: 00300535, zastoupeném Ing. Tomášem
Navrátilem, primátorem, jako úvěrujícím a společností KAFIRA o.p.s. se sídlem Horní
náměstí 132/47, 746 01 Opava, IČO: 26588773 zastoupenou Janem Horákem,
ředitelem, jako úvěrovaným
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4638/110/RM/22 Pomoc Ukrajině - přehled využití finančních prostředků

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Informaci o využití finančních prostředků vyčleněných pro pomoc občanům Ukrajiny, kteří
své domovy opustili v důsledku vojenské agrese Ruské federace

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

4639/110/RM/22 Rozpočtová opatření 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/114

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
 rezerva na projekty  
 (6409,6119,000000000,0140,0000000000000)  - 42.350,00 Kč
   
 Kylešovice - sběrný dvůr  
 příprava projektových žádostí  
 (3729,5169,000000000,0140,0007497000000) + 42.350,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/115
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 9.758.861,90 Kč
   
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace  
 7. žádost o platbu  
 (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 9.758.861,90 Kč
 (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 9.758.861,90 Kč
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 Úvěr dlouhodobý KB (400. mil. Kč) - mimořádná

splátka
 

 (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 9.758.861,90 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/116
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 OC Breda -  zajištění příprav rekonstrukce  
 nákup ostatních služeb  
 zabezpečovací a přípravné práce  
 (3322,5169,000000120,0051,0007472000000) + 600.000,00 Kč
 opravy a udržování  
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 (3322,5171,000000120,0051,0007472000000) + 400.000,00 K�
   
   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 OC Breda - záchranné práce  
 (3322,5171,000000120,0220,0007472000000) - 1.000.000,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/117
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 120.000,00 Kč
   
ve výdajích - městská policie

 pohonné hmoty a maziva  
 (5311,5156,000000000,0110,0002512000000) +120.000,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/118
ve výdajích - odd. personální a mzdové
 odvody za neplnění povin. zam. zdrav. postiž.  
   
 (6171,5195,000000000,0192,0000000000000) - 19.382,00 Kč
   
 benchmarking - služby  
 (6171,5169,000000000,192,0001013000000) - 4.020,00 Kč
   
 ostatní osobní výdaje  
 (6171,5021,000000000,0192,0001094000000) - 17.738,00 Kč
   
ve výdajích - odbor informatiky
 výpočetní technika - docházkový systém  
 (6171,6122,000000000,0170,0002528000000) + 41.140,00 Kč

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

4640/110/RM/22 Smlouva o dílo - Plán krajinářských úprav Městských sadů v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo Plán krajinářských úprav Městských sadů v Opavě (PID MMOPP00L49U0)
mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem a Ing. Petrem Ondruškou se
sídlem Opavská 370/72, 794 01 Krnov, IČO 12125326 jako zhotovitelem

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

4641/110/RM/22 Smlouva o právu provést stavbu (chodník na ulici Jamnická, Opava-Vlaštovičky)

Rada města
 

1. schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu č. OP/123/r/2021/JaM (MMOPP00GI2K2)
mezi Moravskoslezským krajem zastoupeným Správou silnic Moravskoslezského kraje



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 22/31

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

jako vlastníkem nemovitosti a statutárním městem Opava jako investorem stavby
"Chodník na ulici Jamnická, Opava-Vlaštovičky" na parc. č. 154/1 k.ú. Vlaštovičky

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

4642/110/RM/22 Smlouva o nájmu - akce Město vítá léto 2022 a schválení Dohody o zrušení Darovací
smlouvy s firmou Bidfood

Rada města
 

1. schvaluje
Smlouvu o nájmu prostoru (MMOPP00HM54S), mezi statutárním městem Opava
a firmou TEMPO, obchodní družstvo se sídlem na ulici Horní náměstí 104/1, Město,
746 01 Opava, IČ: 00032417

2. schvaluje
Dohodu (MMOPP00HM3TP) o zrušení Darovací smlouvy (MMOPP00HM55N) mezi
statutárním městem Opava s firmou Bidfood Opava s.r.o. se sídlem na
ulici V Růžovém údolí 553, Mikovice, 278 01 Kralupy nad Vltavou, IČ: 25867334

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

4643/110/RM/22 Slezské divadlo Opava - změna závazných ukazatelů rozpočtu a rozpočtové opatření -
přijetí dotace MSK

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/119

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000201,0020,0000000000034) + 622.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury

 
Slezské divadlo Opava - účelově neinvestiční
příspěvek na spolufinancování uznatelných nákladů
spojených s provozem

 

 (3311,5336,000000201,0121,0001002000034) + 622.000,00 Kč

b) závazné ukazatele rozpočtu 2022
Odvětvový odbor: Kancelář primátora
Název organizace: Slezské divadlo Opava, p. o. 
Účel Částka
Příspěvek na provoz 75.000.000,00
     Z toho:  
     Příspěvek na odpisy dlouhodobého majetku 3.250.000,00
     Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) 64.600.000,00
Příspěvek na provoz - přesun z roku 2021 11.000.000,00
Odvod z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele SMO 3.800.000,00
Průtokové dotace:  
Neinvestiční 662.000,00
- Spolufinancování uznatelných nákladů spojených s provozem
divadla (MSK) 662.000,00

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



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 23/31

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

4644/110/RM/22 Smlouva o poskytování služeb č.RCS-220050

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o poskytnutí služeb (MMOPP00LRAHB) mezi statutárním městem Opavou
a společností AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava,
IČ:04308697, zastoupená Bc. Vladimírem Vybíralem MBA, ředitelem krajského
obchodního zastoupení na základě plné moci, ve výši 838.530,00 Kč s DPH

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

4645/110/RM/22 Smlouva o spolupráci při rozdělení zůstatku finančních prostředků na bankovním
účtu sdružených prostředků přípravy cyklistické stezky Hradec nad Moravicí - Branka
u Opavy - Otice - Opava

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Smlouvu o spolupráci dle ustanovení § 46 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů při rozdělení zůstatku finančních prostředků
na bankovním účtu sdružených prostředků přípravy cyklistické stezky Hradec nad Moravicí
- Branka u Opavy - Otice - Opava (MMOPP00D54EM) mezi Obcí Branka u Opavy,
se sídlem Bezručovo nábřeží 54, 747 71 Branka u Opavy, zastoupenou PhDr. Michaelem
Ratajem, Ph.D., starostou obce, Obcí Otice, se sídlem Hlavní 1 747 81 Otice,
zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce a statutárním městem Opava

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

4646/110/RM/22 Vyhlášení dotačního programu Kultura pro rok 2023

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program KULTURA 2023
b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

(MMOPP00LXGSG) Programu KULTURA 2023
c) vyhlášení dotačního Programu KULTURA 2023 s účinností  od 01. 07. 2022

a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4647/110/RM/22 OZV k zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku č. X/2022, k zabezpečení některých záležitostí veřejného
pořádku na veřejných prostranstvích s účinností  od patnáctého dne po dni vyhlášení

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

4648/110/RM/22 Vyhlášení dotačního programu Sociální a související služby pro rok 2023

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023
b) vzory Smluv pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

(MMOPP00LXMYG, MMOPP00LXN0Z, MMOPP00LXN1U, MMOPP00LXN2P,
Á Í Í Í Ž
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MMOPP00LXN3K) Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023
c) vyhlášení dotačního Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023 s účinností

od 01. 07. 2022 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4649/110/RM/22 Vyhlášení dotačního programu Životní prostředí a EVVO pro rok 2023

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2023
b) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

(MMOPP00LXGQQ) programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2023
c) vyhlášení dotačního Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2023 s účinností

od 01. 07. 2022 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4650/110/RM/22 Vyhlášení dotačního programu Prevence kriminality pro rok 2023

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program PREVENCE KRIMINALITY 2023
b) vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

(MMOPP00LXGRL) programu PREVENCE KRIMINALITY 2023
c) vyhlášení dotačního Programu PREVENCE KRIMINALITY 2023 s účinností

od 01. 07. 2022 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2022 do 30. 09. 2022
 
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4651/110/RM/22 Změna závazného ukazatele ZŠ a MŠ Komárov

Rada města
 

1. schvaluje
změnu závazného ukazatele Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov
- příspěvková organizace; IČO: 70 999 163
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 205 500,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 993 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 66 640,00
Nařízený odvod zřizovateli z FI 162 900,00
Nařízený odvod zřizovateli z FI
- v rámci akce "MŠ Komárov- budova MŠ Podvihov" 516 137,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 266 433,00

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

4652/110/RM/22 Rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele ZŠ a MŠ Opava-Vávrovice

Rada města
 

1. schvaluje
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Usnesení: PŘIJATO

a) Rozpočtové opatření č. 2022/120
ve výdajích - odbor školství

 neinvestiční provozní příspěvek  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000029) + 96.000,00 Kč
   
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 96.000,00 Kč
   

b) změnu závazného ukazatele Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice -
příspěvková organizace; IČO: 70 999 341
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 732 200,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 210 560,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 34 300,00
Nařízený odvod zřizovateli 148 00,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 65 646,00
Posílení provozního příspěvku 96 000,00

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

4653/110/RM/22 Rozpočtové opatření a změna závazných ukazatelů ZŠ z důvodu vyúčtování dotace
na lyžařský výcvik

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/121

ve výdajích - odbor školství
   
 ZŠ Boženy Němcové  
 vyúčtování příspěvku na LV  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000018) - 37.200,00 Kč
   
 ZŠ Englišova  
 vyúčtování příspěvku na LV  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000019) - 44.000,00 Kč
   
 ZŠ Mařádkova  
 vyúčtování příspěvku na LV  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000020) - 122.000,00 Kč
   
 ZŠ Otická  
 vyúčtování příspěvku na LV  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000022) - 36.000,00 Kč
   
 ZŠ Ochranova  
 vyúčtování příspěvku na LV  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000023) - 39.480,00 Kč
   
 ZŠ Edvarda Beneše  
 vyúčtování příspěvku na LV  
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 (3113,5331,00000000,0030,0001000000024) - 106.000,00 Kč
   
 ZŠ Vrchní  
 vyúčtování příspěvku na LV  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000025) - 18.000,00 Kč
   
 ZŠ Riegrova  
 vyúčtování příspěvku na LV  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000030) - 90.560,00 Kč
   
 ZŠ Kylešovice  
 vyúčtování příspěvku na LV  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000031) - 183.500,00 Kč
   
 ZŠ Šrámkova  
 vyúčtování příspěvku na LV  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000032) - 118.000,00 Kč
   
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
   
 rezerva FaRO  
 (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) + 794.740,00 Kč
   

b) změnu závazného ukazatele:
 
Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace, IČO: 70999180
 

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 2 932 600,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 796 210,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 114 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 26 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 116 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 11 200,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 126 420,00
Nařízený odvod zřizovateli 40 800,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 503 630,00

 
Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace, IČO: 70999171
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 964 700,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 949 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 196 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 36 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 170 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 8 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 195 880,00
Účelová nein. dotace na dopravu žáků sport. tříd 261 300,00
Účelová nein. dotace na Klub nadaných dětí 100 000,00
Nařízený odvod zřizovateli 343 800,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 231 910,00

 
Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková organizace, IČO: 70999244
 

Ú Č
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Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 932 500,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 592 720,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 126 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 62 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 142 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 60 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 201 880,00
Nařízený odvod zřizovateli 200 400,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 1 327 111,00

 
 
Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková organizace, IČO: 70999252
 

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
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 24 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 144 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 12 000,00
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 provozního příspěvku 317 802,00
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

 
Základní školy Ilji Hurníka Opava, příspěvková organizace, IČO: 70999236
 

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
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 17 480,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 74 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 22 000,00
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

 
Základní školy Opava, Edvarda Beneše 2 - příspěvková organizace, IČO: 70999279
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 4 950 500,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 1 145 350,00
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z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 124 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 50 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 130 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 56 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 163 170,00
Účelový nein.dotace na dopravu žáků sport. tříd 396 800,00
Nařízený odvod zřizovateli 525 500,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 332 882,00

 
Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace, IČO: 70999325
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3 018 800,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 494 220,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 114 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 10 000,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 114 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 8 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 154 640,00
Účelová nein. dotace na dopravu žáků sport. tříd 15 000,00
Nařízený odvod zřizovateli 148 800,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 637 292,00

 
Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 - příspěvková organizace, IČO:
47813300
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 4 458 700,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 880 170,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 156 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 50 560,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 130 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 40 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 189 630,00
Nařízený odvod zřizovateli 264 000,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 1 043 667,00

 
Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková organizace, IČO: 47813032
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 4 359 300,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 1 111 650,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 134 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 49 500,00
z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 134 000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 134 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 127 890,00
Nařízený odvod zřizovateli 493 700,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 337 822,00

 
Základní školy Opava, Šrámkova 4 - příspěvková organizace, IČO: 00849642
 

Účel Částka v Kč

Příspěvek na provoz 3 693 500,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 1 028 900,00
Z toho příspěvek na lyžařský výcvik 7. tříd 90  000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 7. tříd - 48 000,00
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

z toho příspěvek na lyžařský výcvik 8. tříd 96  000,00
vratka příspěvku na lyžařský výcvik 8. tříd - 70 000,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 91 530,00
Nařízený odvod zřizovateli 338 900,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 257 802,00

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

4654/110/RM/22 Zpřesnění průběhu definičních čar ulic

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
 
zpřesnění průběhu definičních čar ulic města Opavy:
a) ulice Praskova
b) ulice Hrnčířská
c) ulice Na Dolní hrázi
d) ulice Na Horní hrázi

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

4655/110/RM/22 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu a radě města

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
informace o došlých písemnostech adresovaných radě a zastupitelstvu města
do 03. 06. 2022

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

4656/110/RM/22 Dohoda o dodávce skládacích postelí (Ukrajina)

Rada města
 

1. schvaluje
 
dohodu o dodávce skládacích postelí, MMOPP00L3JJY, mezi společností J.P.Trade, s.r.o.,
se sídlem Chuderov 159, 400 02 Ústí nad Labem, IČ: 64052745, zastoupenou Michalem
Bulvasem, jednatelem a statutárním městem Opava

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/122
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FARO - pomoc Ukrajině  
 (6221,5901,000000120,0020,0002982000000) -     212.840,00 Kč
   
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 DHDM - nákup postelí do evakuačního centra  
 (6221,5137,000000120,0193,0002982000000) +     212.840,00 Kč

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

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

4657/110/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

4658/110/RM/22 Činnost Komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 2.6.2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 2.6.2022

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

4659/110/RM/22 Návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
upravený návrh programu 23. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne
20.06.2022 dle důvodové zprávy materiálu

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

4660/110/RM/22 Memorandum o spolupráci na projektu "Breda"

Rada města
 

1. schvaluje
 
memorandum o spolupráci (MMOPP00D55SH) mezi statutárním městem Opava
a Spolkem za záchranu obchodního domu Breda se sídlem Dolní náměstí 18/8, 746 01
Opava, IČ 14256878, zastoupeným Ing. Lindou Bittovou, předsedkyní spolku  

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

4661/110/RM/22 Personální záležitosti - odbor majetku města

Rada města
 

1. schvaluje
zřízení 1 pracovního místa "referent" pro samostatná pracoviště odboru majetku města
s účinností od 1. 7. 2022

2. stanoví
v souladu s § 102, odst. 2, písm. j) zákona o obcích celkový průměrný přepočtený počet
335,5 pracovních míst v Magistrátu města Opavy + 3 pracovní místa v Městském útulku +
1 pracovní místo na VPP s účinností od 1. 7. 2022

3. schvaluje
v souladu s § 102, odst. 2, písm. m) zákona o obcích přílohu č. 2 Organizačního řádu
Magistrátu města Opavy se zapracovanými změnami dle bodu 1 - 2 tohoto usnesení, a to
s účinností od 1. 7. 2022

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

4662/110/RM/22 Dotace ostatní - Junák - provoz skautského domu v Opavě

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Junák - český skaut, okres Opava, z.s. se sídlem
Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47810980, na náklady související
s provozem Skautského domu v Opavě, ve výši 150.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci spolku Junák - český skaut, okres Opava, z.s. .se sídlem

Na Nábřeží 129/4, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47810980, na náklady související
s provozem Skautského domu v Opavě, ve výši 150.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/X/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 150.000,00 Kč
   
 Junák - český skaut  
 (3421,5222,000000000,0020,0000407000000) + 150.000,00 Kč
   
   

 
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


