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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 22.6.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4667/112/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
program 112. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 22.6.2022

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

4668/112/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku (lokalita Fügnerova)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 388/68 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle
zákresu ve snímku katastrální mapy, s podmínkou vybudování náhradního kontejnerového
stání 

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

4669/112/RM/22 Majetkové záležitosti - výpůjčka pozemků (lokalita ZŠ Praskova)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce (PID MMOPP00L6J8E) mezi statutárním městem Opava  jako
půjčitelem  a Moravskoslezským krajem jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka
pozemků parc.č. 8/1, parc.č. 8/2 a části pozemku parc.č. 560/1, k.ú. Opava - Město, na
dobu od 1.7. 2022 do 29.7.2022

2. schvaluje
záměr výpůjčky pozemků parc.č. 8/1, parc.č. 8/2 a části pozemku parc.č. 560/1, k.ú.
Opava - Město, na dobu od 30.7. 2022 do 30.9. 2022

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

4670/112/RM/22 Majetkové záležitosti - pronájem podílu pozemku pod domem Dolní náměstí 18

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod domem s byty a nebytovými prostory ve vlastnictví
dle zákona o vlastnictví bytů (PID MMOPP00LXUTL) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem
je pronájem části pozemku parc.č. 392 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava -  Město,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, (přičemž rozsah práv nájemce

ZidkovaR
Text napsaný psacím strojem
Anonymizovaná verze
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k pozemku odpovídá podílu o velikosti 2700/148370), za cenu ve výši 1. 928,00 Kč/rok,
tj. 150,00 Kč/m2/rok (cena dle rozhodnutí Okresního soudu v Opavě)
 

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

4671/112/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemku na ulici Kylešovská

Rada města
 

1. neschvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 892/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

4672/112/RM/22 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků pod garážemi v garážištích Otická,
Vojanova a Bochenkova

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2530/400 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/107 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

3. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/11 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/197 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4673/112/RM/22 Záměr změny smlouvy, Horní náměstí 132/48, Opava (Dobrá rodina o.p.s.)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (PID smlouvy
MMOPP009XCTR) uzavřené mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a Dobrá rodina o.p.s., se sídlem Klimentská 1246/1, Nové Město, 110 00
Praha 1, IČ: 24286664 jakožto nájemcem dne 5. 9. 2017,  jejímž předmětem je pronájem
prostor, nacházejících se ve třetím nadzemním podlaží budovy č.p. 131, objekt k bydlení,
která je součástí pozemku parc.č. 298 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v části obce
Město, katastrálním území Opava - Město, na adrese Opava, Horní náměstí 131/48,
kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité do 31. 8. 2022 na dobu
určitou do 31. 8. 2025

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

4674/112/RM/22 Záměr pronájmu prostor, Hrnčířská 123/7 a 124/9, Opava

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu části prostoru sloužícího podnikání o celkové výměře
120,40 m2 v I. nadzemním podlaží budovy č.p. 123, objekt k bydlení, která je součástí
pozemku parc.č. 432, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 124, objekt k bydlení,
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která je součástí pozemku parc.č. 433/1, zastavěná plocha a nádvoří, to vše ležící v části
obce Město, katastrální území Opava - Město na adrese Opava, Hrnčířská 123/7 a 124/9

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

4675/112/RM/22 Dodatek č. 3, Krnovská 2788/30, Opava, (vinárna U Jarka)

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 3 MMOPP00M0RGF mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a Ing. Jaromírem Tatarou, se sídlem Kylešovská 828/9, 746 01 Opava,
IČ: 88571301 jako nájemcem

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

4676/112/RM/22 Smlouva o nájmu části prostor, Krnovská 71b, Opava (budova Magistrátu města
Opavy)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu části prostoru sloužícího podnikání MMOPP00M0RHA mezi statutárním
městem Opava jako pronajímatelem a Barborou Slivkovou, se sídlem
Na Rybníčku 2299/42, 746 01 Opava, IČ: 06522751 jako nájemcem

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

4677/112/RM/22 Smlouva o nájmu pozemků a části pozemků pro reklamní panely a čekárny MHD v
Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
nájemní smlouvu (MMOPP00M0RKV) mezi statutárním městem Opava jako
pronajímatelem a euroAWK s.r.o. se sídlem Babákova 2390/2, Chodov, 148 00 Praha 4,
IČ: 24196819 jako nájemcem

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

4678/112/RM/22 Smlouva o nájmu, Žižkova 2904/8, Opava (víceúčelová hala Opava)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikáníMMOPP00M0RI5 mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a Basketbalovým klubem Opava a.s., se sídlem
Žižkova 2904/8, 747 07 Opava - Předměstí, IČ: 25840576

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

4679/112/RM/22 Majetek ve správě TSO s.r.o. - areál Městského koupaliště v Opavě - záměr pronájmu

Rada města
 

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

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

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

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

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

e) záměr pronájmu nebytového prostoru označeného jako bufet s příslušenstvím
a vybavením o výměře 10,10 m2 (čísla místností: 131a; 131b; 131c) nacházejícího se
v 1. NP v budově  č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí.

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

4680/112/RM/22 Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy (Čapákovo nábřeží,
Bílovecká)

Rada města
 

1. schvaluje
a) provedení opravy levobřežní ochranné hráze řeky Opavy (výškové úpravy a  zpevnění)

na pozemku parc.č. 3317/1 v k.ú. Opava - Předměstí  a zpevnění části pozemku
parc.č. 2908/84 v k.ú. Kateřinky u Opavy za účelem zajištění  přístupu a příjezdu
k pozemku parc.č. 3318/6 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci stavby "Opava - Opava,
km 37,890 - 38,947"  

b) umístění světelného přejezdového zabezpečovacího zařízení  a stavební úpravy
chodníku do/na pozemcích parc.č. 2709/5, 3113/1, 3124, 3173/2 v k.ú. Opava -
Předměstí v rámci realizace stavby "Doplnění závor na přejezdu P7806 v km 1,349
trati Opava východ - Hradec nad Moravicí"  

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

4681/112/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s T-Mobile Czech Republic a. s. (Olbrichova-
Krnovská)

Rada města
 

1. ruší
usnesení č. 3941/94/RM/21/1b ze dne 15. 12. 2021 (Rada města schvaluje smlouvu
o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHCSY) mezi statutárním městem Opava
a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1, Chodov, 148 00
Praha 4, IČ 64949681 pro umístění podzemního komunikačního vedení v pozemcích
parc.č. 251/2, 257/1, 278/12, 379/1, 2896/9, 2896/10, 2953/1, 2953/3, 2953/4, 2956,
2959/1, 2959/2, 2959/3, 2959/4, 2960, 2963/2, 2963/4, 3028 v k.ú. Opava - Předměstí
pro zrealizovanou stavbu "75952_Opava_Krnovska56_PS002229" (ul. Olbrichova -
ul. Krnovská) za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 9.210,00 Kč +
DPH) 

2. schvaluje
nové znění smlouvy o zřízení věcného břemene (MMOPP00JHCSY) mezi statutárním
městem Opava a společností T-Mobile Czech Republic a.s. se sídlem Tomíčkova 2144/1,
Chodov, 148 00 Praha 4, IČ 64949681 pro umístění podzemního komunikačního vedení
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v pozemcích parc.č. 251/2, 257/1, 278/12, 379/1, 2896/9, 2896/10, 2953/1, 2953/3,
2953/4, 2956, 2959/1, 2959/2, 2959/3, 2959/4, 2960, 2963/2, 2963/4, 3028 v k.ú. Opava -
Předměstí pro zrealizovanou stavbu "75952_Opava_Krnovska56_PS002229"
(ul. Olbrichova - ul. Krnovská) za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
ve výši 9.210,00 Kč + DPH 

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

4682/112/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na dodávky s názvem "Výměna 3 ks výpočetních a
kapacitních serverů (NODů) v datovém centru v lokalitě Krnovská" - zahájení
zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na dodávky zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Výměna 3 ks výpočetních
a kapacitních serverů (NODů) v datovém centru v lokalitě Krnovská" - v rozsahu dle
zadávací dokumentace důvodové zprávy

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

členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění
podmínek účasti, ve složení
1) Mgr. Petr Orieščík
2) Ing. Milan Binčík
3) Bc. Aleš Hruška
4) Mgr. Jaroslav Franta
5) Mgr. Mojmír Staňo

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. Michal Jedlička
2) Bc. Pavel Zapletal
3) Bc. Tomáš Koloděj
4) Mgr. Jiří Rozsypal
5) Mgr. Marek Drozdek

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

4683/112/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ a MŠ Suché Lazce -
střecha + rekonstrukce" - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:

1. RENESA - stavební firma s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01
Opava, IČ: 62305620

2. MH - STAVBY, s.r.o., V Poli 904/16, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ: 27776506
3. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, Předměstí, 746 01 Opava,IČ: 65142756
4. JURČÍK - STAVEBNICTVÍ s.r.o., Příčná 173, 793 12 Horní Benešov,

IČ: 26876574
5. Navláčil stavební firma, s.r.o., Bartošova 5532, 760 01 Zlín, IČ: 25301144

b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele RENESA - stavební firma s.r.o.,
Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 62305620, jehož nabídka byla
vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou
cenou

2. schvaluje

Š Š



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 6/23

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

smlouvu o dílo (MMOPP00LS07A), zakázka "ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha +
rekonstrukce" mezi statutárním městem Opava a společností RENESA - stavební firma
s.r.o., Komárovská 2869/27, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 62305620

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

4684/112/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Zlatníky - kulturní dům"
- 3. etapa - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákonač. 134/2016 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Zlatníky - kulturní dům" -
3. etapa - 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,

členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění
podmínek účasti, ve složení
1. Mgr. Petr Orieščík                          
2. Miroslav Kořistka
3. Martin Šoltis
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Martin Chalupski

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. Michal Jedlička
2. Ing. Lumír Měch
3. Jaroslav Cigánek
4. Ing. Radka Šabatková 
5. Ing. Renata Cvancigerová

3. schvaluje
změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/75
 
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Inline areál       
            (3412,6121,00000000,0220,0007510000000)          - 1.990.419,00 Kč
                       
            Zlatníky - kulturní dům - 3. etapa         
            (3392,6121,00000000,0220,0007488000000)          + 1.990.419,00 Kč

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

4685/112/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Pekařská"

Rada města
 

1. ruší
veřejnou zakázku malého rozsahu na akci "MŠ Pekařská"

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

4686/112/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "MŠ Malé Hoštice - přístavba -
rozšíření kapacity"

Rada města
 

1. schvaluje
a) zařazení do seznamu projektových dokumentací na rok 2022 akci org 7461

MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity
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b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro vydání
společného územního a stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon
autorského dozoru na akci "MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity"

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 105/2022/PRI (MMOPP00LS03U)
pro vydání společného územního a stavebního povolení, pro provádění stavby
a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem Opava a Ing. arch. Petrem
Mlýnkem, podnikající fyzickou osobou se sídlem Janáčkova 351/14, 747 05 Opava -
Malé Hoštice, IČ: 70606269, DIČ: ░░░░ ░░░░ na zakázku malého rozsahu "MŠ Malé
Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity" za cenu nejvýše přípustnou 632.500,00 Kč bez
DPH (765.325,00 Kč vč. DPH)

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/76
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            ZŠ a MŠ Malé Hoštice - přístavba - rozšíření kapacity - PD
            (3113,6121,00000020,0220,0007461000000)                            + 765.325,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000020,0220,0000000000000)                            - 507.156,00 Kč
                       
            Cyklostezka Kylešovice - Ostroj - PD  
            (2219,6121,00000020,0220,0007483000000                             - 170.100,00 Kč
                       
            MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov  
            (3111,6121,00000020,0220,0007625000000)                              - 88.069,00 Kč

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

4687/112/RM/22 Investiční akce "Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava - MČ Malé Hoštice" -
dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LS06F) ke smlouvě o dílo č. 59/2021/PRI (MMOPP00LRYAM)
mezi statutárním městem Opava a společností BERKASTAV s.r.o. se sídlem
Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál, IČ: 02657392, DIČ: CZ02657392, v rámci akce
"Společná stezka pro chodce a cyklisty Opava - MČ Malé Hoštice"

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

4688/112/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Kateřinky - Partyzánská -
parkoviště"

Rada města
 

1. schvaluje
a) zařazení do seznamu projektových dokumentací na rok 2022 akci org 7462 Kateřinky -

Partyzánská - parkoviště
b) výjimku z platného Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání veřejných

zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro vydání
společného územního a stavebního povolení a pro provádění stavby na akci
"Kateřinky - Partyzánská - parkoviště"

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 116/2022/PRI (MMOPP00LS05K)
pro vydání společného územního a stavebního povolení a pro provádění stavby mezi
statutárním městem Opava a Ing. Zbyňkem Novákem, podnikající fyzickou osobou
se sídlem Čajkovského 1595/49, 746 01 Opava, IČ: 71831622, DIČ: CZ░░░░ ░░░ na
zakázku malého rozsahu "Kateřinky - Partyzánská - parkoviště" za cenu nejvýše
přípustnou 294.120,00 Kč bez DPH (neplátce DPH)

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/77
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Kateřinky - Partyzánská - parkoviště - PD       
            (2219,6121,00000000,0220,0007462000000)                           + 294.120,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                           - 294.120,00 Kč



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 8/23

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

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

4689/112/RM/22 Investiční akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace" - dodatek ke
smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 3 (MMOPP00LS0AV) ke smlouvě o dílo č. 13/2021/PRI (MMOPP00LRWCQ)
mezi statutárním městem Opava a společností SDRUŽENÍ pro Komárov a Suché Lazce",
tvořenou správcem a společníkem 1 POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava se sídlem
Holasická 1632/57 A, 747 05 Opava, IČ: 25606468, DIČ: CZ25606468, společníkem 2
OHLA ŽS, a.s. se sídlem Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno, IČ: 46342796,
DIČ: CZ46342796 a společníkem 3 OHL ŽS Slovakia, a.s. se sídlem Tuhovská 10722/29,
831 06 Bratislava, IČ: 31365701, DIČ: 2020292109, v rámci akce "Komárov a Suché
Lazce - splašková kanalizace"

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

4690/112/RM/22 Investiční akce "Zlatníky - kulturní dům" - 1- etapa - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LS090) ke smlouvě o dílo č. 53/2021/PRI (MMOPP00LRXRG)
mezi statutárním městem Opava a společností GRIGAR s.r.o. se sídlem
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638, v rámci akce "Zlatníky
- kulturní dům" - 1. etapa

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

4691/112/RM/22 Investiční akce "Zlatníky - kulturní dům" - vybavení - dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00LS085) ke smlouvě o dílo č. 11/2021/PRI (MMOPP00LRYTZ)
mezi statutárním městem Opava a společností QUERCUS NÁBYTEK s.r.o. se sídlem
Pasecká 2374, 760 01 Zlín, IČ: 47917601, DIČ: CZ47917601, v rámci akce "Zlatníky -
kulturní dům" - vybavení

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

4692/112/RM/22 Dotace ostatní - Římskokatolická farnost Panny Marie - 24 hodinové čtení Bible

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Římskokatolické farnosti Panny Marie Opava se sídlem
Almužnická 182/2, Město, 746 01 Opava, IČ 47810491, na zajištění občerstvení při akci
čtení Bible v průběhu 24 hodin, ve výši 10.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Římskokatolické farnosti Panny Marie Opava se sídlem

Almužnická 182/2, Město, 746 01 Opava, IČ 47810491, na zajištění občerstvení při
akci čtení Bible v průběhu 24 hodin, ve výši 10.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUYZB, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Římskokatolické farnosti Panny Marie Opava se sídlem Almužnická 182/2, Město,
746 01 Opava, IČ 47810491, zastoupenou Mgr. Václavem Koloničným, farářem, ve
výši 10.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c)
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Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/78
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 10.000,00 Kč
   
 Římskokatolická farnost Panny Marie Opava  
 (3330,5223,0000000000,0020,0000426000000)    + 10.000,00 Kč

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

4693/112/RM/22 Dotace ostatní - Fyzická osoba - Slavíci v zahradě

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na
cestovní výdaje související s akcí Slavíci v zahradě, ve výši 10.056,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci ░░░░ ░░░░ i bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , na cestovní

výdaje související s akcí Slavíci v zahradě, ve výši 10.056,00 Kč
b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

MMOPP00CUZ2P, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ve výši 10.056,00 Kč, jako
příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/79
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 ░░░░ ░░░  
 (3312,5499,000000000,0020,0000662000000)    + 50.000,00 Kč

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

4694/112/RM/22 Dotace ostatní - Rotary club Opava - tábor pro handicapované

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Rotary clubu Opava se sídlem Růžová 256/14, Město, 746 01
Opava, IČ 26570319, na náklady související s pořádáním tábora pro handicapované -
Rotary 2022, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Rotary clubu Opava se sídlem Růžová 256/14, Město, 746 01 Opava,

IČ 26570319, na náklady související s pořádáním tábora pro handicapované - Rotary
2022, ve výši 50.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZ0Z, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
Rotary clubu Opava se sídlem Růžová 256/14, Město, 746 01 Opava, IČ 26570319,
zastoupeným Stanislavem Pešátem, sekretářem, ve výši 50.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/80
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 50.000,00 Kč
   
 Rotary club Opava  
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 (3421,5222,000000000,0020,0000175000000)    + 50.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4695/112/RM/22 Dotace ostatní - SDH Malé Hoštice - beseda s režisérem

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Malé Hoštice se sídlem
Družstevní 117/3, Malé Hoštice, 747 05 Opava, IČ 66738032, na náklady související
s pořádáním besedy s režisérem Zdeňkem Troškou, ve výši 23.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Malé Hoštice se sídlem

Družstevní 117/3, Malé Hoštice, 747 05 Opava, IČ 66738032, na náklady související
s pořádáním besedy s režisérem Zdeňkem Troškou, ve výši 23.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUZ1U, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a SH
ČMS - Sborem dobrovolných hasičů Malé Hoštice se sídlem Družstevní 117/3, Malé
Hoštice, 747 05 Opava, IČ 66738032, zastoupeným Pavlem Věnckem, starostou, ve
výši 23.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/81
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 23.000,00 Kč
   
 Sbor dobrovolných hasičů Malé Hoštice  
 (5512,5222,000000000,0020,0000481000000)    + 23.000,00 Kč

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

4696/112/RM/22 Schválení smluv - Ceca Cup z.s., Fyzická osoba, TJ Sokol Opava, Církevní
konzervatoř Opava, Spolek pro záchranu OD Breda

Rada města
 

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

(MMOPP00CUZ3K), mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a spolkem Ceca Cup z.s.se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01 Opava,
IČ 08132721, zastoupenou Liborem Kozákem, předsedou, ve výši 30.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
(MMOPP00CUZ4F), mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem ░░░░ ░░ , 687 06 Modrá, ve výši 50.000,00 Kč, jako
příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
(MMOPP00CUZ5A), mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Tělocvičnou jednotou Sokol Opava, se sídlem Boženy Němcové 2309/22,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 13643185, zastoupenou Ing. Jiřím Štindlem, Ph.D.,
starostou, ve výši 36.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
(MMOPP00CUZ65), mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Církevní konzervatoří Německého řádu, se sídlem Beethovenova235/1, Město,
746 01 Opava, IČ 68941811, zastoupenou Mgr. Nikolou Sklenářovou, Ph.D.,
ředitelkou, ve výši 50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

e) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
(MMOPP00CUZ70), mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Spolkem pro záchranu obchodního domu Breda se sídlem Dolní náměstí 18/8,
Město, 746 01 Opava, IČ 14256878, zastoupeným Ing. Lindou Bittovou, předsedkyní,
ve výši 50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace
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4697/112/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022 - I.

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/124

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 MD 231 0000  
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 (0000,4122,000000672,0020,0002365000000) + 38.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora

 projekt "Rozvoj služeb Turistického informačního
centra v Opavě 2022"

 

 programové vybavení (předfinancováno)  
 (2143,5172,000000000,0120,0002365000000) - 36.000,00 Kč
 programové vybavení - kryto dotací MSK  
 (2143,5172,000000672,0120,0002365000000) + 36.000,00 Kč
   
 nákup DHDM (předfinancováno)  
 (2143,5137,000000000,0120,0002365000000) - 20.000,00 Kč
 nákup DHDM - kryto dotací MSK  
 (2143,5137,000000672,0120,0002365000000) + 20.000,00 Kč
   
 nákup služeb (předfinancováno)  
 (2143,5169,000000000,0120,0002365000000) - 25.000,00 Kč
   

 zpracování dat a služby související s IT - podíl
MSK

 

 (2143,5168,000000672,0120,0002365000000) + 20.000,00 Kč

 zpracování dat a služby související s IT -podíl
SMO

 

 (2143,5168,000000000,0120,0002365000000) + 5.000,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora
 Rozvoj služeb TIC  
 nákup služeb  
 (2143,5169,000000000,0120,0001042000000) + 38.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/125
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  

 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000211,0020,0002450000000) + 50.000,00 Kč
   

ve výdajích - personální a mzdové oddělení
 posílení akceschopnosti JSDH  
 - ostatní osobní výdaje  
 (5512,5021,000000211,0192,0002450000000) + 50.000,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/126
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v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 1. splátka  

 (0000,4213,000091628,0020,0007491000000)                               +
617.733,33 Kč

 2. splátka  
 (0000,4213,000091628,0020,0007491000000) + 1.030.074,00 Kč
  celkem 1.647.807,33 Kč

   
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Společná stezka pro chodce a cyklisty - MČ
Malé Hoštice

 

 stavby  
 (2219,6121,000091628,0220,0007491000000) + 1.647.807,33 Kč
 (2219,6121,000000020,0220,0007491000000) - 1.647.807,33 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 1.647.807,33 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/127
ve výdajích - odbor školství
 BESIP - nákup ostatních služeb  
 (2223,5169,00000000,0030,0001078000000) - 75.000,00 Kč
   
ve výdajích - MČ Malé Hoštice
 ostatní osobní výdaje - správci dětského

dopravního hřiště
 

 (3421,5021,00000000,0810,0007680000000) + 75.000,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/128
ve výdajích - Kancelář primátora
 rozvoj služeb TIC - nákup knih  
 (2143,5138,000000000,0120,0001042000000) - 2.400,00 Kč
   
ve výdajích - MČ Suché Lazce
 nákup knih  
 (3399,5138,000000000,0830,0000000000000) + 2.400,00 Kč
 
 

f) Rozpočtové opatření č. 2022/129
ve výdajích - Kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy
 autoprovoz - opravy a udržování  
 (6171,5171,000000000,0191,0002512000000) + 10.907,00 Kč
   
v příjmech - kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy
 pojistné plnění  
 (6171,2322,000000000,0191,0009282000000) + 10.907,00 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2022/130
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 13/23

 rezerva FaRO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 180.000,00 Kč
   
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 Volby do zastupitelstev obcí 2022  
 nájemné  
 (6115,5164,000098187,0191,0000000000000) + 25.000,00 Kč
   
 materiál  
 (6115,5139,000098187,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč
   
 služby  
 (6115,5169,000098187,0191,0000000000000) + 140.000,00 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2022/131
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 ZŠ a MŠ Suché Lazce - střecha + rekonstrukce -

PD (úprava položky)
 

 (3113,5169,000000020,0220,00074980000000) - 114.647,50 Kč
 (3113,6121,000000020,0220,00074980000000) + 114.647,50 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2022/132
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní  
 (2212,6121,000000026,0220,0007570000000) - 283.636,47 Kč
   

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
 KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)  

MD 231
0000

(0000,8123,000000026,0020,0009963000000) - 283.636,47 Kč

   
   

j) Rozpočtové opatření č. 2022/133
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Přestupní terminál Opava východ -  ul. Skladištní
(následná údržba sadových úprav)

 

 (3745,5169,000000000,0220,0007570000000) + 283.636,47 Kč
   
 Inline areál  
 (3412,6121,000000000,0220,0007510000000) - 283.636,47 Kč
   
   

k) Rozpočtové opatření č. 2022/134
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Přestupní terminál Opava východ - ul. Skladištní
(úprava položek)

 

 (2212,6121,000000026,0220,0007570000000) - 48.477,68 Kč
 (2212,5137,000000026,0220,0007570000000) + 48.477,68 Kč
 (2212,6121,000000020,0220,0007570000000) - 6.378,76 Kč
 (2212,5137,000000020,0220,0007570000000) + 6.378,76 Kč
   
   

l) Rozpočtové opatření č. 2022/135
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 30.250,00 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku města

 právní služby - analýza právních kroků Státního
pozemkového fondu - IBV Stromovka

 

 (3639,5166,000000000,0050,0002525000000) +30.250,00 Kč
   
   

m) Rozpočtové opatření č. 2022/136
ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - oprava vozovky ul. Stará silnice  
 (2212,5171,000000020,0790,0004274000000) - 64.541,00 Kč
   
 JA TS - Hřiště pro jaktařské děti (oplocení)  
 (3421,6121,000000020,0790,0004300000000) + 64.541,00 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2022/82

ve výdajích - kancelář tajemníka, oddělení hospodářské správy
 Volby do zastupitelstev obcí 2022  
 služby  
 (6171,5169,000000000,0191,0000000000000) - 160.000,00 Kč
 (6115,5169,000000000,0191,0000000000000) + 160.000,00 Kč
   
 materiál  
 (6171,5139,000000000,0191,0002533000000) - 15.000,00 Kč
 (6115,5139,000000000,0191,0000000000000) + 15.000,00 Kč
   
 nájemné  
 (6171,5169,000000000,0191,0000000000000) - 2.000,00 Kč
 (6115,5164,000000000,0191,0000000000000) + 2.000,00 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR /2022/83
ve výdajích - odd. personální a mzdové
 platy zaměstnanců - soc. poj.  
 (6171,5031,000000000,0192,0001096000000) - 250.899,00 Kč
   
 platy zaměstnanců - náhrady mezd  
 (6171,5424,000000000,0192,0001096000000) + 250.899,00 Kč
   
 

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/84
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 příprava projektových žádostí  
 (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 22.385,00 Kč
   

 aktualizace Nástroje udržitelnosti - Komárov a
Suché Lazce - splašková kanalizace

 

 (2321,6119,000000000,0140,0007509000000) + 22.385,00 Kč
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3. schvaluje
a) Zařazení nové jmenovité akce do seznamu jmenovitých akcí TSO na rok 2022

JA TS - Jaktař - mobiliář
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/85
ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - oprava vozovky ul. Stará silnice  
 (2212,5171,000000020,0790,0004274000000) - 78.966,00 Kč
   
 JA TS - Jaktař - mobiliář  
 (3639,5137,000000020,0790,0004338000000) + 78.966,00 Kč
   
   

4. bere na vědomí
informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba - navrácení části dotace, která
byla poskytnuta příspěvkové organizaci ZŠ Opava, Vrchní 19, Opava na projekt "Šablony
2019" (šablony II) ve výši 18.219 Kč. Od 01. 01. 2022 došlo k doplnění položky 2229, obce
vratky transferů příspěvkových organizací při jejich přijetí zařazují na položku 2229 plusem
a při jejich poukázání krajům minusem (nová vyhláška č. 412/2021 Sb., o rozpočtové
skladbě)

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

4698/112/RM/22 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k zakázce "Výsadba dřevin, prstenec parků 2022"

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00MPSDM) ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky "Výsadba
dřevin, prstenec parků 2022" (MMOPP00M1HSC), mezi statutárním městem Opava
a SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., Dolní Líštná 10, 739 61 Třinec, IČ 27762688

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

4699/112/RM/22 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k zakázce "Obnova zeleně - etapa I v lokalitě Hozovo
nábřeží v Opavě"

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00MPSBW) ke smlouvě o dílo na realizaci zakázky "Obnova
zeleně-etapa I v lokalitě Hozovo nábřeží v Opavě" (MMOPP00M1HVX), mezi statutárním
městem Opava a SVOBODNÉ ZAHRADY KLUS, s.r.o., Dolní Líštná 10, 739 61 Třinec,
IČ 27762688

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

4700/112/RM/22 Dodatek č. 11 ke Smlouvě o úpravě některých vztahů, vyplývajících ze zákona o
odpadech

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 11 (MMOPP00LWG8L) ke Smlouvě o úpravě některých vztahů, vyplývajících
ze zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů (MMOPP0028M6C) ve znění
pozdějších dodatků uzavřené mezi Statutárním městem Opava a společností Technické
služby Opava s.r.o. 

 
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4701/112/RM/22 Souhlas s konáním veřejné sbírky za účelem výsadby a údržby zeleně na městských
pozemcích

Rada města

1. schvaluje
konání veřejné sbírky za účelem výsadby a údržby zeleně na městských pozemcích.
Sbírka bude známá pod názvem "Veřejná zeleň města Opavy".
 

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

4702/112/RM/22 Dodatek č.3 k Ceníku Statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
Dodatek č. 3 k Nabídkovému ceníku prací, služeb a materiálů Statutárního města
Opavy s účinností od 6. 6. 2022

2. ukládá
Mgr. Bc. Pavlu Vltavskému, vedoucímu odboru majetku města, aby jménem Statutárního
města Opavy podepsal titulní stranu písemného vyhotovení Nabídkového ceníku prací,
služeb a materiálů Statutárního města Opava dle výše uvedeného usnesení

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

4703/112/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Nákup licencí Microsoft
Windows Server 2022 Datacenter, CALy, External Connectory" - výsledek výběrového
řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o výsledném pořadí nabídek:
 
1. T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčkova 2144/1, Praha 4, 148 00,  IČ: 64949681
2. AUTOCONT a.s., Hornopolní 3323/34, Ostrava-Moravská Ostrava, 702 00, 
    IČ:04308697
 

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

4704/112/RM/22 Smlouvy na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické
mapy města

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické

mapy města (MMOPP00LRALR) mezi statutárním městem Opavou
a společností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava,
IČ: 19012276, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti ve výši
60.947,70 Kč s DPH

b) smlouvu na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické
mapy města (MMOPP00LRAKW) mezi statutárním městem Opavou
a společností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava,
IČ: 19012276, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti ve výši
115.454,50 Kč s DPH

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

4705/112/RM/22 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Státního fondu podpory investic na realizaci
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projektu "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku
a.s."

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace (MMOPP00D54B1), registrační číslo smlouvy

4968110017 mezi Státním fondem podpory investic, se sídlem: Vinohradská 1896/46,
Vinohrady, 120 00 Praha, IČO: 708 56 788, zastoupeným Ing. Hanou Pejpalovou,
ředitelkou a statutárním městem Opava na realizaci projektu "Novostavba hasičské
zbrojnice v areálu Městského dopravního podniku a.s."

b) přijetí investiční dotace z rozpočtu Státního fondu podpory investic ve výši
23.135.801,00 Kč na realizaci projektu "Novostavba hasičské zbrojnice v areálu
Městského dopravního podniku a.s."

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

4706/112/RM/22 Dotační pravidla - obecná pravidla pro poskytování programových dotací

Rada města
 

1. bere na vědomí
aktualizaci interního dokumentu Magistrátu města Opavy "Dotační pravidla - obecná
pravidla pro poskytování programových dotací" v předloženém znění včetně příloh
s účinností od 01. 07. 2022

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

4707/112/RM/22 Závěrečné zprávy - Periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol za rok 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
Zprávy o výsledcích periodického hodnocení ředitelů základních škol za rok 2022

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

4708/112/RM/22 Platové postupy ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města
 

1. stanoví
a) plat Bc. Markétě Hajdové, ředitelce Mateřské školy Opava, Na Pastvisku-příspěvková

organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby rozhodné
pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy s účinností od 1. 8. 2022

b) plat Mgr. Marcele Rončkové, ředitelce Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé
Hoštice - příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti
na zápočtu doby rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy
s účinností od 1. 8. 2022

c) plat Mgr. Tomáši Weichtovi, řediteli Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov -
příspěvková organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby
rozhodné pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy s účinností
od 1. 9. 2022

d) plat Mgr. Janě Marečkové, ředitelce Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková
organizace z důvodu zvýšení platového tarifu v závislosti na zápočtu doby rozhodné
pro zařazení do vyššího platového stupně příslušné třídy s účinností od 1. 8. 2022

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

4709/112/RM/22 Změny odpisových plánů školských příspěvkových organizací na rok 2022
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Rada města

1. schvaluje
a) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Havlíčkova - příspěvková organizace

na rok 2022
b) změnu odpisového plánu Mateřské školy Sedmikrásky, Opava, příspěvková

organizace na rok 2022
c) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Šrámkova, příspěvková organizace

na rok 2022
d) změnu odpisového plánu Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvková organizace

na rok 2022
e) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Komárov -

příspěvková organizace na rok 2022
f) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice -

příspěvková organizace na rok 2022
g) změnu odpisového plánu Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice -

příspěvková organizace na rok 2022
h) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková

organizace na rok 2022
i) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Englišova 82 - příspěvková organizace

na rok 2022
j) změnu odpisového plánu Základní školy Opava-Kylešovice, příspěvková organizace

na rok 2022
k) změnu odpisového plánu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 -

příspěvková organizace na rok 2022
l) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Otická 18 - příspěvková

organizace na rok 2022
m) změnu odpisového plánu Základní školy T. G. Masaryka Opava, Riegrova 13 -

příspěvková organizace na rok 2022
n) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Šrámkova 4, příspěvková organizace

na rok 2022
o) změnu odpisového plánu Základní školy Opava, Vrchní 19 - příspěvková organizace

na rok 2022
p) změnu odpisového plánu Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace

na rok 2022
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

4710/112/RM/22 Rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele ZŠ Opava, Mařádkova 15

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/137

ve výdajích - odbor školství
 Oprava prasklého odpadního potrubí v budově

Mařádkova 9/kotelna
 

 ZŠ Mařádkova  
 investiční příspěvek  
 (3113,6351,000000006,0030,0001001000020) + 81.844,00 Kč
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 81.844,00 Kč

 
b) změnu závazného ukazatele Základní školy Opava, Mařádkova 15 - příspěvková

 organizace; IČO: 70 999 244
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 3.932.500,00
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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
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Oprava prasklého odpadního potrubí v budově
Mařádkova 9/kotelna 81.844,00

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

4711/112/RM/22 Souhlas obce se zřízením Dětské skupiny Elánek Opava Modrásci

Rada města
 

1. souhlasí
s provozováním Dětské skupiny Elánek Opava Modrásci žadatele Rozumbradi, z.s.,
IČO: 17137781 na adrese: Mařádkova 480/17, 746 01 Opava

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

4712/112/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše v
rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města
 

1. souhlasí
s realizací projektu Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše-příspěvková organizace
v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan Amos
Komenský

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

4713/112/RM/22 Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova
6 v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I

Rada města
 

1. souhlasí
s realizací projektu Základní školy Ilji Hurníka Opava, Ochranova 6 - příspěvková
organizace v rámci výzvy č. 02_22_002 Šablony pro MŠ a ZŠ I, operační program Jan
Amos Komenský

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

4714/112/RM/22 Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města
 

1. schvaluje
upravenou výši odměn ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných statutárním městem
Opava

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0
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Usnesení: PŘIJATO

4715/112/RM/22 Provedení stavebních úprav ZŠS - zřízení dietní linky a prádelny

Rada města
 

1. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 2 písm. b) Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Zařízení školního stravování Opava stavební úpravy na zřízení dietní linky a prádelny
na Školní jídelně Otická 
 

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

4716/112/RM/22 Dodatek č.1 k Rámcové smlouvě na dodávky čistících prostředků a hygienických
potřeb pro statutární město Opava na období let 2022-2023

Rada města
 

1. schvaluje
dodatek č. 1, MMOPP00F5ZSP, k Rámcové smlouvě na dodávky čisticích prostředků
a hygienických potřeb pro statutární město Opava na období let 2022-2023, mezi
společností FROS ZPS s.r.o., se sídlem Těšínská 1023/29, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ:26803291, zastoupenou Ing. Davidem Fládrem, jednatelem a statutárním městem
Opava

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

4717/112/RM/22 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
 

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

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

4718/112/RM/22 Investiční akce "Vybudování rekreační oblasti Stříbrné jezero" - 1. etapa

Rada města
 

1. schvaluje
dohodu č. 129/2022/PRI (MMOPP00LS02Z) o předčasném užívání stavby - části díla mezi
statutárním městem Opava a společností Metrostav a.s. se sídlem Koželužská 2450/4,
Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915 v rámci akce "Vybudování
rekreační oblasti Stříbrné jezero" - 1. etapa

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

4719/112/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Víceúčelový rodinný park
Komenda"

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
společného územního a stavebního povolení, pro provádění stavby a na výkon
autorského dozoru na akci "Víceúčelový rodinný park Komenda"

b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 106/2022/PRI (MMOPP00LS04P)
pro vydání společného územního a stavebního povolení a pro provádění stavby mezi
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statutárním městem Opava a spolkem Město přátelské k dětem, z.s. se sídlem
Ve Struhách 1017/4, 160 00 Praha 6 - Bubeneč, IČ: 04393864, na zakázku malého
rozsahu "Víceúčelový rodinný park Komenda" za cenu nejvýše přípustnou
1.965.200,00 Kč bez DPH (neplátce DPH)

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

4720/112/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022 - II.

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/138

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 MD 231 0000  
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 (0000,4116,000004428,0020,0002449000000) + 300.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor sociálních věcí
 projekt "Podpora terénní práce 2022"  
 platy zaměstnanců  
 (4342,5011,000000000,0040,0002449000000) - 223.880,00 Kč
 (4342,5011,000004428,0040,0002449000000) + 223.880,00 Kč
   
 sociální pojištění  
 (4342,5031,000000000,0040,0002449000000) - 55.971,00 Kč
 (4342,5031,000004428,0040,0002449000000) + 55.971,00 Kč
   
 zdravotní pojištění  
 (4342,5032,000000000,0040,0002449000000) - 20.149,00 Kč
 (4342,5032,000004428,0040,0002449000000) + 20.149,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 300.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/139
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 MD 231 0000  
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 (0000,4122,000000900,0020,0002982000000 + 3.236.200,00 Kč
   
ve výdajích - odbor kancelář tajemníka, oddělení havarijního a krizového
 Kompenzace nákladů za zajištění nouzového

ubytování určeného pro osoby prchající z území
státu Ukrajina (dle seznamu v příloze) za měsíc
březen, duben a květen

 

 fyzickým osobám (OSVČ)  
 (6221,5212,000000900,0193,0002982000000) + 476.500,00 Kč
 právnickým osobám (s.r.o., a.s.)  
 (6221,5213,000000900,0193,0002982000000) + 2.084.200,00Kč
 obcím  
 (6221,5321,000000900,0193,0002982000000) + 126.000,00 Kč
 církvím a náboženským společnostem  
 (6221,5223,000000900,0193,0002982000000) + 522.500,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 vybavení městských bytů pro uprchlíky  
 (6221,5139,000000900,0020,0002982000000) + 21.000,00 Kč
   
 evakuační centrum SMO, Krnovská - drobný

materiál
 

 (6221,5139,000000900,0020,0002982000000) + 6.000,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/140
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 8.058.706,52 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace  
 8. žádost o platbu  
 (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 8.058.706,52 Kč
 (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 8.058.706,52 Kč
   

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

splátka
 

 (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 8.058.706,52 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/141
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 Arkády Dvořákovy sady, Ptačí vrch  
 přípojné body NN  
 (3745,5169,00000000,0051,0000000000000) + 71.190,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 71.190,00 Kč
   
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/86

ve výdajích - odbor majetku města
 Dešťová kanalizace Joži Davida - Hlavní  

 (2321,6121,000000020,0050,0000000000000) - 734.860,00 Kč
   
 Komunikace Divišova  

 (2212,6121,000000020,0050,0000000000000) + 734.860,00 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/87
ve výdajích - odbor životního prostředí

 Obecně prospěšné práce  
 (3745,5169,000000000,0130,0002520000000) - 40.000,00 Kč
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 Zelené hradby (ul. Hillova, Nad Stromkem, sad
nad Velkou)

 

 (3745,5169,000000000,0130,0007571000000) + 40.000,00 Kč
   
   

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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




