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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 7.9.2022 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

4955/121/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy I.

Rada města
 

1. schvaluje
 
upravený program 121. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 07.09.2022

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

4956/121/RM/22 Likvidace Zatopené jámy u Stříbrného jezera

Rada města
 

1. souhlasí
 
s likvidací Zatopené jámy na pozemcích parc.č. 3282, 1985/214, 1985/98, 1985/1,
1985/187 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace akce: "Realizace zabezpečení 2 SDD
"Těžní jáma" (č.o. 2874) a "Zatopená jáma" (č. o. 2873) v k.ú. Kateřinky u Opavy

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

4957/121/RM/22 Smlouvy o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul. Na Vrchovině, U
Pevnůstky, Budišovská, Balbínova, Janská)

Rada města
 

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LKC) mezi statutárním městem

Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 400 v k.ú. Komárov u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Opava,
Komárov, Na Vrchovině, parc.č. 399/2, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 34.590,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LOS) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
a pojistné skříně v/na pozemku parc.č. 390 v k.ú. Jaktař pro zrealizovanou stavbu
"Opava, Jaktař, U Pevnůstky, p.č. 360, kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 1.270,00 Kč + DPH 

c) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LNX) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemku parc.č. 1822 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu "Opava,
Budišovská, parc.č. 683, rozšíření kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 4.880,00 Kč + DPH 
 

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÉ USNESENÍ 
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d) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LM2) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
a elektrické pojistkové skříně v/na pozemku parc.č. 779/11 v k.ú. Kylešovice
pro zrealizovanou stavbu "Opava, Kylešovice, Balbínova, p.č. 778/3, kNN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.910,00 Kč + DPH 
 

e) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00L6LL7) mezi statutárním městem
Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín,
Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí
v pozemcích parc.č. 743/2, 744/3 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu
"Opava, Janská, 2908/12a, rozšíření kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 8.910,00 Kč + DPH 
 

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

4958/121/RM/22 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy (Purkyňova, Englišova)

Rada města
 

1. schvaluje
 
umístění trakčních stožárů a sítě trolejového vedení na pozemcích parc.č. 2347/2, 2370/3,
2370/49, 2370/80, 2370/26, 2370/27, 2370/60, 2529/1, 2344/1, 2344/23, 2370/51 v k.ú.
Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "Výměna trakčních stožárů ul. Purkyňova -
ul. Englišova, Opava"  
 

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

4959/121/RM/22 Souhlas s provedením stavby na pozemcích SMO pro SmVaK Ostrava a.s. -
kanalizace (ul. Mírová, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
 
umístění a provedení stavby - rekonstrukci stávající jednotné kanalizace pro veřejnou
potřebu, a to rekonstrukci potrubí stoky "AK-6.5" DN 900/1 350-PB, včetně souhlasu se
vstupem na pozemky parc.č. 2962/1 a 3010 v k.ú. Opava-Předměstí v rámci realizace
stavby "Opava, ul. Mírová - rekonstrukce stoky "AK-6.5". Stavebníkem je společnost
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

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

4960/121/RM/22 Nákup elektrické energie pro odběrná místa statutárního města Opava na rok 2023 na
energetické burze

Rada města
 

1. svěřuje
 
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích rozhodování o uzavření smluv
a souvisejících právních jednáních, jejichž účelem bude zajištění nákupů elektrické
energie pro rok 2023 formou sdružených dodávek pro statutární město Opava, jeho
příspěvkové organizace a organizace, které majetkově ovládá, v souladu se smlouvou o
centralizovaném zadávání ze dne 10.3.2020 (MMOPP00I7Y38) na komoditních burzách
podle ustanovení § 64 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
odbor majetku města Opava a pověřuje vedoucího odboru majetku města uzavřením
příslušných smluvních vztahů za podmínek uvedených v důvodové zprávě

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4961/121/RM/22 Úhrada realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické
energie na ulici Slavičí

Rada města

1. schvaluje
 
úhradu realizace přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie
na ulici Slavičí
 

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/210

ve výdajích - odbor majetku města

 oddělení správy a evidence budov  

 přeložka distribučního zařízení + 395.894,00 Kč

 (3639,5169,000000000,0051,0000000000000)  

 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 395.894,00 Kč

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

4962/121/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Opava - Zefektivnění a
rozšíření MKDS VII. etapa - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:

1. COPSERVIS s.r.o., se sídlem Knížecí 173/12, 709 00 Ostrava, Nová Ves,
IČ: 25900765
2. RTZ Holding, a.s., se sídlem Husovická 898/15, 614 00 Brno, IČ: 25585380
 

b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost COPSERVIS s.r.o., se sídlem
Knížecí 173/12, 709 00 Ostrava, Nová Ves, IČ: 25900765, jehož nabídka splnila
všechny podmínky účasti ve výběrovém řízení a dle hodnotících kritérií má nejvyšší
bodové ohodnocení
 

2. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00M01RY, mezi statutárním městem Opava a společností

COPSERVIS s.r.o., se sídlem Knížecí 173/12, 709 00 Ostrava, Nová Ves,
IČ: 25900765
 
 

b) Rozpočtové opatření č. 2022/211  
ve výdajích - odbor školství  

  Nákup ostatních služeb  
(4349,5169,00000000,0030,0002448000000) -1.879,20 Kč
  
Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS VII.
etapa" - spoluúčast města

 

(4349,6122,00000000,0030,0002360000000) +1.879,20 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4963/121/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Nákup 100 ks prvovýrobních
počítačů" - výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. vylučuje
a) uchazeče výběrového řízení TOPSOFT JKM spol. s r.o., který dne 18. 08. 2022 zaslal

zadavateli vyjádření o odstoupení z výběrového řízení
b) uchazeče výběrového řízení FLAME System s.r.o., který dne 11. 08. 2022 zaslal

zadavateli vyjádření o odstoupení z výběrového řízení

2. rozhoduje
a) výsledné pořadí:

1. BRAIN computers s.r.o., Kalvodova 1087/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ: 25397265

2. ENGEL s.r.o., Mikšíčkova 1129/44, Židenice, 615 00 Brno, IČ: 46979727
3. DATA-INTER spol. s r.o., U Fortny 50/1, Město, 746 01 Opava, IČ: 14615754
4. Ing. Josef Pelant, Seménkovice 2, 440 01 Louny, IČ: 44611404
5. Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, Moravská Ostrava, 702 00

Ostrava, IČ: 26843935
6. AUTOCONT a.s., Hornopolní 3322/34, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

IČ: 04308697
7. Netfox s.r.o., Koněvova 65/2755, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ: 27574032
8. INTAC, spol. s r.o., Bohuslava Martinů 822/36, Stránice, 602 00 Brno,

IČ: 45475431

b) výběr nejvhodnější nabídky uchazeče společnost BRAIN computers s.r.o.,
Kalvodova 1087/2, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 25397265, jehož nabídka
splnila požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má
ekonomicky nejvýhodnější nabídku

3. schvaluje
kupní smlouvu (MMOPP00LR538), zakázka: "Nákup 100 ks prvovýrobních počítačů", mezi
statutárním městem Opava a společností BRAIN computers s.r.o., Kalvodova 1087/2,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 25397265

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

4964/121/RM/22 Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem "Městská víceúčelová
hala Opava Objekt hotel - zelená střecha (pergola)" - zahájení výběrového řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem "Městská
víceúčelová hala Opava Objekt hotel - zelená střecha (pergola)" v rozsahu dle Písemné
výzvy k podání nabídek a důvodové zprávy

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

1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Aleš Bořecký
3. Ing. Hana Heinzová

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

1. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Kamil Kremser
3. Ing. Jaromír Hudeček

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4965/121/RM/22 Investiční akce "Inline areál" - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 3 (MMOPP00NBJVG) ke smlouvě o dílo č. 12/2022/PRI

(MMOPP00LRZ7U) mezi statutárním městem Opava a společností SILNICE MORAVA
s.r.o. se sídlem Revoluční 904/30, 794 01 Krnov, IČ: 25357352, DIČ: CZ25357352,
v rámci akce "Inline areál"

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/119
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Opava - telematika       
            (2212,6121,00000020,0220,0007527000000)                           -  220.649,00 Kč
                       
            Inline areál       
            (3412,6121,00000020,0220,0007510000000)                          +  220.649,00 Kč

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

4966/121/RM/22 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Seniorcentrum - centrum denních
služeb"

Rada města
 

1. schvaluje
a) zařazení do seznamu projektových dokumentací na rok 2022 akci org 7455

Seniorcentrum - centrum denních služeb
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
"Seniorcentrum - centrum denních služeb"

c) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 142/2022/PRI (MMOPP00NBJUL)
pro vydání společného územního a stavebního povolení a pro provádění stavby mezi
statutárním městem Opava a společností TAYLORTEAM s.r.o. se sídlem
Na Vyhlídce 328, 747 61 Raduň, IČ: 27849619, DIČ: CZ27849619 na zakázku malého
rozsahu "Seniorcentrum - centrum denních služeb" za cenu nejvýše přípustnou
1.353.000,00 Kč bez DPH (1.637.130,00 Kč vč. DPH)

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/120
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Seniorcentrum - centrum denních služeb - PD
            (4350,6121,00000120,0220,0007455000000)                        + 1.637.130,00 Kč
                       
            Investice - projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)                        - 1.637.130,00 Kč
 

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

4967/121/RM/22 Investiční akce "Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14" (okna, střecha, zateplení) -
dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00NBJR0) ke smlouvě o dílo č. 60/2021/PRI

(MMOPP00LRYBH) mezi statutárním městem Opava a společností BYSTROŇ Group
a.s. se sídlem Bieblova 406/6, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 27800466,
DIČ: CZ27800466, v rámci akce "Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14" (okna,
střecha, zateplení)

b) rozpočtové opatření č. 2022/212
ve financování - odbor finanční a rozpočtový
            KB úvěr dlouhodobý (400 mil.) 
           (0000,8123,00000027,0020,0009962000000)                        +  2.447.156,00 Kč
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ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14"

             (okna, střecha, zateplení)      
           (3612,6121,00000027,0220,0007514000000)                        +  2.447.156,00 Kč

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

4968/121/RM/22 Dotace ostatní - Fokus - Opava, z.s. - pořízení automobilu

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Fokusu - Opava, z.s. se sídlem Hradecká 650/16, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 26990881, na částečnou úhradu nákladů na pořízení osobního
automobilu, ve výši 140.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Fokusu - Opava, z.s. se sídlem Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01

Opava, IČ 26990881, na částečnou úhradu nákladů na pořízení osobního automobilu,
ve výši 140.000,00 Kč

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUYRF, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Fokusem - Opava, z.s. se sídlem Hradecká 650/16, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 26990881, zastoupeným Radkou Kurtinovou, předsedkyní rady spolku, ve výši
140.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) Rozpočtové opatření č. 2022/X/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 140.000,00 Kč
   
 Fokus - Opava, z.s.  
 (4344,6322,000000000,0020,0000103000000) + 140.000,00 Kč
   
   

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

4969/121/RM/22 Dotace ostatní - SK Fénix - Lord the bar 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Sportovního klubu Fénix Opava, z.s. se sídlem Mostní 378/44,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 06563147 na náklady související  s pořádáním akce Lord
the bar 2022, ve výši 40.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Sportovnímu klubu Fénix Opava, z.s. se sídlem Mostní 378/44,

Předměstí, 746 01 Opava, IČ 06563147 na náklady související  s pořádáním akce
Lord the bar 2022, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/121
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč
   
 Sportovní klub Fénix, z.s.  
 (3419,5222,000000000,0020,0000592000000) + 20.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4970/121/RM/22 Dotace ostatní - Opavskem bez bariér, z.s. - Integrační hřiště Dostojevského

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Opavskem bez bariér, z.s. se sídlem Horní
náměstí 132/47, Město, 746 01 Opava, IČ 08187355 na náklady související  s veřejnou
sbírkou - Integrační hřiště Dostojevského, ve výši 7.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku Opavskem bez bariér, z.s. se sídlem Horní náměstí 132/47,

Město, 746 01 Opava, IČ 08187355 na náklady související  s veřejnou sbírkou -
Integrační hřiště Dostojevského, ve výši 7.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/122
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 7.000,00 Kč
   
 Opavskem bez bariér, z.s.  
 (3900,5222,000000000,0020,0000494000000) + 7.000,00 Kč

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

4971/121/RM/22 Dotace ostatní - Tělovýchovná jednota Opava - Pohár primátora města za nejvyšší
nástřel

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Tělovýchovné jednoty Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo
nábřeží 2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948 na náklady související
 s pořádáním Poháru primátora města Opavy za nejvyšší nástřel, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Tělovýchovné jednotě Opava, z.s. se sídlem Kolofíkovo nábřeží 

2257/52, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 00495948 na náklady související  s pořádáním
Poháru primátora města Opavy za nejvyšší nástřel, ve výši 25.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/123
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 25.000,00 Kč
   
 Tělovýchovná jednota Opava, z.s.  
 (3419,5222,000000000,0020,0000353000000) + 25.000,00 Kč

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

4972/121/RM/22 Dotace ostatní - fyzická osoba - Kniha Otická Opavská sopka

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 81 Otice, na
náklady související  s vydáním knihy Otická Opavská sopka, ve výši 50.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 81 Otice, na náklady

související  s vydáním knihy Otická Opavská sopka, ve výši 15.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/124

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
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 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000) - 15.000,00 Kč

   
 ░░░░ ░░░░  

 (3316,5499,000000000,0020,0000663000000) + 15.000,00 Kč
 

 
Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Zdržel se: 3, Nehlasoval: 0

4973/121/RM/22 Dotace ostatní - Odboj.art - provoz kina

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Odboj.art s.r.o. se sídlem Opavská 680, 747 41
Hradec nad Moravicí, IČ 10768530, na náklady související  s provozem kina Odboj
v Opavě, ve výši 50.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci společnosti Odboj.art s.r.o. se sídlem Opavská 680, 747 41 Hradec nad
Moravicí, IČ 10768530, na náklady související  s provozem kina Odboj v Opavě, ve výši
50.000,00 Kč

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

4974/121/RM/22 Schválení smluv - Matice slezská, Bílý kruh bezpečí, Fontána, LUIGINO, Silesia Art,
JK Kateřinky, Spolek za záchranu OD Breda, Centrum sociálních služeb Hrabyně

Rada města
 

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

MMOPP00CUYOU, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Maticí slezskou, pobočným spolkem v Opavě se sídlem Matiční 175/2, Město,
746 01 Opava, IČ 00534366, zastoupeným Ing. Janou Novotnou - Galuszkovou,
předsedkyní, ve výši 30.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUYQK, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Bílým kruhem bezpečí, z.s. se sídlem U Trojice 1042/2, Smíchov, 150 00 Praha,
IČ 47607483, zastoupeným Mgr. Petrou Vitoušovou, prezidentkou, ve výši
20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí daru z rozpočtu statutárního města Opavy MMOPP00CUYPP,
mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a organizací Fontána,
příspěvková organizace se sídlem Celní 409/3, 748 01 Hlučín, IČ 71197044,
zastoupeným Mgr. Petrem Surovkou, ředitelem, ve výši 20.000,00 Kč, jako příjemcem
dotace

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUYE8, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a spolkem LUIGINO.cz, z.s. se sídlem Palackého 394/3, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 03745309, zastoupeným Mgr. Janem Krejčířem, předsedou, ve výši 45.000,00 Kč,
jako příjemcem dotace

e) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUYF3, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a ústavem Silesia Art, z.ú. 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 50.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

f) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUYGY, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Jezdeckým klubem Opava - Kateřinky se sídlem Rolnická 159/120, Kateřinky, 747 05
Opava, IČ 68941749, zastoupeným Vladimírem Hruškou, předsedou, ve výši
30.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

g) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUYIO, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
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a Spolkem na 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

h) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUYHT, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Centrem sociálních služeb Hrabyně se sídlem Hrabyně 202, 747 67 Hrabyně 3,
IČ 70630551, zastoupeným Mgr. Jarmilou Absolonovou, MBA, ředitelkou, ve výši
20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

4975/121/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/213

ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 DDHM  
 (3639,5137,00000120,0051,0000000000000) - 80.000,00 Kč
   
 samostatné pracoviště  
 neplánované platby - kácení stromů  
 (3745,5169,00000120,0050,0001029000000) + 80.000,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2022/214
v příjmech - odbor majetku města
 samostatné pracoviště  
 pojistné plnění  
 (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 13.375,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 opravy a udržování  
 (3613,5171,000000000,0051,0001035000000) + 13.375,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2022/215
ve výdajích - městská policie
 Městský kamerový systém - stroje, přístroje a

zařízení
 

 (5311,6122,000000000,0110,0001047000000) - 58.109,38 Kč
   
 Městský kamerový systém - služby  

 (5311,5169,000000000,0110,0001047000000) + 58.109,38 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/216
v příjmech - odbor majetku města

 Pojistné plnění  
 (6171,2322,000000000,0050,0009282000000) + 20.447,00 Kč
   

ve výdajích - městská policie
 Autoprovoz - opravy a udržování  
 (5311,5171,000000000,0110,0002512000000) + 20.447,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2022/217
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
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 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu

 

 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034070,0020,0001063000000) + 80.000,00 Kč
   

ve výdajích - Kancelář primátora, oddělení kultury
 21. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena  
 - nákup služeb  
 (3312,5169,000034070,0121,0001063000000) + 80.000,00 Kč

f) Rozpočtové opatření č. 2022/218
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000090992,0020,0007509000000) + 7.001.543,98 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace  
 10. žádost o platbu  
 (2321,6121,000000027,0220,0007509000000)  - 6.021.727,98 Kč
 (2321,6121,000090992,0220,0007509000000) + 6.021.727,98 Kč
 (2321,6122,000000027,0220,0007509000000) - 979.816,00 Kč
 (2321,6122,000090992,0220,0007509000000) + 979.816,00 Kč
   

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

splátka
 

 (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 7.001.543,98 Kč

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/125

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
 Hlučínská - cyklostezka - ZAV  
 (objednávka)  
 (2219,6121,000000000,0220,0007535000000) + 13.649,00 Kč
   
 Investice - projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)  -  13.649,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/126
ve výdajích - odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 vratky přeplatků bytové hospodářství  
 (3612,5909,000000000,0051,0001035000000) - 27.720,00 Kč
 vratky přeplatků nebytové hospodářství  
 (3613,5909,000000000,0051,0009096000000) + 27.720,00 Kč

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/ 2022/127
ve výdajích - odbor majetku města, samostatné pracoviště

 podlimitní věcná břemena  
 (3639,5122,000000000,0050,0000000000000) - 150.000,00 Kč
   
 neplánované platby  
 - komunikace - opravy a udržování  
 (2212,5171,000000000,0050,0001029000000) + 150.000,00 Kč

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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4976/121/RM/22 Deklarace o zajištění spoluúčasti na financování Senior Pointu Opava

Rada města
 

1. schvaluje
deklaraci o zajištění spoluúčasti ze strany statutárního města Opavy na financování
minimálně 30% celkových ročních nákladů kontaktního místa Senior Pointu v Opavě
v roce 2023, avšak maximální částkou ve výši 40.000,00 Kč/rok

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

4977/121/RM/22 Dodatek č. 1 ke smlouvě ("Kontejnery na mobilní zeleň v Opavě")

Rada města
 

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 ke smlouvě (MMOPP00MP4T2) k zakázce "Kontejnery na mobilní zeleň

v Opavě", mezi statutárním městem Opava a společností KOKRA, spol. s r.o.,
Vršůvka 174/15, 747 06 Chvalíkovice, IČ 45194963

b) Rozpočtové opatření č. 2022/219
ve výdajích - odbor životního prostředí
 Projekt "Lepší města pro život" Norské fondy  

 kontejnery na mobilní zeleň
sml.MMOPP00MPAPG

 

 výsadba trvalek  
 (3745,5169,060590003,0130,0002369260000) + 7.525,21 Kč
 (3745,5169,060190006,0130,0002369260000) + 1.327,98 Kč
 (3745,5169,060100000,0130,0002369260000) + 1.170,80 Kč
 rezerva na spolufinancování projektu  
 (3745,5901,000000000,0130,0000000000000) - 1.170,80 Kč
   
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
 Projekt "Lepší města pro život" Norské fondy  
  rezerva investičních výdajů  
 (6409,6901,060590500,0140,0002369260000) - 7.525,21 Kč
 (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) - 1.327,98 Kč

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

4978/121/RM/22 Vzor smlouvy o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SMO a podmínky jeho
poskytování + pověření a rozhodování o uzavírání smluv + rozpočtové opatření

Rada města
 

1. rozhoduje
o poskytování finančního příspěvku za odlov prasete divokého v honitbách sousedících
s honitbou statutárního města Opavy (Městské lesy Opava) ve výši 1.000,00 Kč/ks,
maximálně však do celkové částky 370.000,00 Kč a o podmínkách jeho poskytování

2. schvaluje
a) vzorovou smlouvu (MMOPP00MP3M8), mezi statutárním městem Opava

zastoupeným na straně jedné Ing. Jiřím Vaníčkem, vedoucím odboru životního
prostředí a straně druhé obdarovaným

b) Rozpočtové opatření č. 2022/220
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 370.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor životního prostředí
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 příspěvek na odlov divokých prasat - právnické
osoby

 

 (1070,5213,000000000,0130,0002356000000) + 33.000,00 Kč
   
 příspěvek na odlov divokých prasat - spolky  
 (1070,5222,000000000,0130,0002356000000) + 337.000,00 Kč

3. svěřuje
v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodování o uzavírání smluv o poskytování finančního příspěvku
za odlov prasete divokého v honitbách sousedících s honitbou Statutárního města Opavy
(Městské lesy Opava) v souladu se vzorovou smlouvou schválenou dle bodu 1. tohoto
usnesení odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy a pověřuje vedoucího
odboru životního prostřední a jeho zástupce rozhodováním a podepisováním smluv
o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SMO za odlov prasete divokého

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

4979/121/RM/22 Smlouva o spoluorganizaci soutěže - 21. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena
2022

Rada města
 

1. schvaluje
 
smlouvu o spoluorganizaci soutěže - 21. Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena 2022
(MMOPP00HM1DB) mezi statutárním městem Opava a Martinem Žižlavským, se sídlem
Krnovská 28/45, 746 01 Opava, IČ 65518161
 

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

4980/121/RM/22 Plat ředitele Zařízení školního stravování Opava, p.o. s účinností od 1. 9. 2022

Rada města
 

1. stanovuje
 
plat Mgr. Daliboru Zemanovi, řediteli Zařízení školního stravování Opava, příspěvková
organizace s účinností od 1. 9. 2022

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

4981/121/RM/22 MŠ Sluníčko Opava, Krnovská - p.o. - rozpočtové opatření a změna závazného
ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/221

ve výdajích - odbor školství
 MŠ Sluníčko Opava, Krnovská - oprava

venkovního schodiště
 

 investiční příspěvek  
 (3111,6351,000000006,0030,0001001000015) + 94.724,51 Kč
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 94.724,51 Kč
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b) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Sluníčko Opava, Krnovská - příspěvková

 organizace; IČO: 70 999 988
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 1 296 000,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 230 750,00
Nařízený odvod zřizovateli 125 800,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 204 022,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Oprava venkovního schodiště 94 724,51

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

4982/121/RM/22 MŠ Opava, Edvarda Beneše, p.o. - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/222

ve výdajích - odbor školství 
 MŠ Opava Edvarda Beneše  
 Oprava kuchyňky v MŠ  
 investiční příspěvek  
 (3111,6351,000000006,0030,0001001000008) + 150.000,00 Kč
   
   
ve financování - odbor finanční  a rozpočtový
 zapojení fondu školství  
 (0000,8115,000000006,0000,0000000000000) + 150.000,00 Kč

 
b) změnu závazného ukazatele Mateřské školy Opava, Edvarda Beneše - příspěvková

 organizace; IČO: 71 000 101
Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 1.125.900,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 295.800,00
Nařízený odvod zřizovateli 117.700,00
Neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku 191.165,00
Posílení FI z rozpočtu zřizovatele - Fond školství  
Oprava kuchyňky - vnitřní kanalizace, vnitřní vodovod, dlažba,
obklady 150.000,00

 
 
 
 

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

4983/121/RM/22 Jmenování členů konkursní komise na pracovní místo ředitelky/ředitele Zařízení
školního stravování Opava

Rada města
 

1. jmenuje
členy konkursní komise pro konkursní řízení na pracovní místo ředitelky/ředitele
Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace, a to:
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Předseda konkursní komise:

Ing. Andrea Štenclová, vedoucí odboru školství

 Členové konkursní komise:

Mgr. Petr Orieščík, náměstek primátora
Ing. Pavel Šveda, referent oddělení správy škol Odboru školství, mládeže a sportu
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Zuzana Stojaković, ředitelka Školní jídelny Slavkov, příspěvková organizace
Mgr. Darina Krejzlová, vedoucí odboru rozvoje a školství, Město Hlučín - městský
úřad
Pavla Jarcovjáková, zástupce ředitele Zařízení školního stravování Opava,
příspěvková organizace
Mgr. Ivo Vondra, školní inspektor České školní inspekce

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

4984/121/RM/22 Hodnotící zpráva o stavu místní Agendy 21 za rok 2021 a Plán zlepšování místní
Agendy 21 v roce 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
 
znění Hodnotící zprávy o stavu místní Agendy 21 za rok 2021

2. schvaluje
 
znění Plánu zlepšování místní Agendy 21 v roce 2022

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

4985/121/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

4986/121/RM/22 Činnost Komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 1. 9. 2022

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 1. 9. 2022

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

4987/121/RM/22 Rozpočtové opatření 2022

Rada města
 

1. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/223
ve výdajích - kancelář tajemníka, odd. hospodářské správy
 opravy a udržování  
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 (3639,5171,000000000,0191,0000000000000) - 17.000,00 Kč
 kulturní předměty  
 (3639,6127,000000000,0191,0000000000000) - 18.000,00 Kč

   
ve výdajích - kancelář primátora
 ediční činnost - nákup materiálu  
 (3319,5139,000000000,0120,0002514000000) + 35.000,00 Kč

   
   

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

4988/121/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Slezský
fotbalový club Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města
 

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), při výkonu působnosti valné hromady obchodní společnosti  Slezský fotbalový club
Opava, a.s. se sídlem Lípová 105/2, Opava-Předměstí, PSČ: 746 01, IČ 25835912, zapsané
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2192 (dále jen
"společnost Slezský fotbalový club Opava"), jejímž jediným akcionářem je statutární město
Opava, rozhodla dle ust. § 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích, dále jen "ZOK") tak, že:

1. schvaluje
Smlouvu o výkonu funkce mezi společností Slezský fotbalový club Opava a panem
Lukášem Petříkem, trvale bytem ░░░░ ░ , 747 41 Branka u Opavy jako předsedou
představenstva

2. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného akcionáře společnosti Slezský fotbalový club Opava. dle výše
uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil
představenstvu a dozorčí radě společnosti Slezský fotbalový club Opava

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

4989/121/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy II.

Rada města
 

1. schvaluje
 
zařazení bodu s názvem Majetkové záležitosti - pozemky v bývalém areálu "Květena" do
programu 121. schůze Rady města dne 07.09.2022

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

4990/121/RM/22 Majetkové záležitosti - pozemky v bývalém areálu "Květena"

Rada města
 

1. svěřuje
 
v souladu souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
Odboru majetku města Magistrátu města Opavy působnost rozhodovat o právních
jednáních, jejichž obsahem bude úprava nebo ukončení stávajících smluvních vztahů o
užívání pozemků města Opava parc.č..1959/19 - zahrada, parc.č. 1959/22 - zahrada,
parc.č. 1959/23 - ostatní plocha, parc.č. 2933/2 - ostatní plocha, v k.ú Opava - Předměstí,
které mají být využity pro výstavbu náhradní ledové plochy v souvislosti s připravovanou
rekonstrukcí Zimního stadiónu v Opavě
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2. pověřuje
vedoucího Odboru majetku města Magistrátu města Opavy, aby za Statutární město
Opavu jednal při právních jednáních uvedených v bodu 1 tohoto usnesení

 
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




