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RADA
STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 7. 12. 2022 v 08:00 hodin
v budově Hlásky, Horní náměstí 69, Opava

162/6/RM/22 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
 
upravený program 6. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne 7. 12. 2022

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

163/6/RM/22 Majetkové záležitosti - prodej a směna pozemků (lokalita Englišova - Gogolova)

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00N973E) mezi statutárním městem Opava jako prodávajícím
a Rezidencí ENGLIŠOVA s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku parc.č. 2530/238 zast. plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu
jako parc.č. 2530/999 a prodej části pozemku parc.č. 2529/2 ost. plocha, označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 2529/7,  k.ú. Opava - Předměstí, za cenu
257.240,00 Kč + DPH, tj. 1.090,00 Kč/m2 + DPH (cena dle znaleckého posudku)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu a směnnou smlouvu (PID MMOPP00N972J) mezi statutárním městem
Opava jako prodávajícím a Rezidencí ENGLIŠOVA s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem
je prodej části pozemku parc.č. 2530/727 zahrada, označené dle nezapsaného
geometrického plánu jako parc.č. 3336 za cenu 4.360,00 Kč + DPH, tj. 1.090,00 Kč/m2 +
DPH (cena dle znaleckého posudku) a směnnou smlouvu části pozemku parc.č. 2529/2
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.  2529/6 za část pozemku
parc.č. 2529/4 označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.  2529/8, vše
k.ú. Opava - Předměstí, přičemž podmínkou pro uzavření této smlouvy je, že
zástavní  právo u nově vzniklého pozemku parc.č.  2529/8  bude vymazáno

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
kupní smlouvu (PID MMOPP00N971O) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem René Málkem jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej části
pozemku parc.č. 2530/238 zast. plocha, označené dle nezapsaného geometrického plánu
jako parc.č. 3335 a prodej části pozemku parc.č. 2530/727 zahrada, označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako parc.č. 3337,  k.ú. Opava - Předměstí, za cenu
49.500,00 Kč, tj. 900,00 Kč/m2 + DPH (cena dle zásad)

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

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem
ANONYMIZOVANÁ VERZE

MullerovaJ
Text napsaný psacím strojem



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 2/42

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

164/6/RM/22 Majetkové záležitosti - výpůjčka pozemku (lokalita Pekařská)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce nemovité věci (PID MMOPP00N97K1) mezi ČR - Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových jako půjčitelem a statutárním městem
Opava  jako vypůjčitelem, jejímž předmětem je výpůjčka pozemku parc.č. 104/3 ostatní
plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy 

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

165/6/RM/22 Majetkové záležitosti - dodatek ke kupní smlouvě (spol. KP REAL, lokalita Kačírkova)

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 6 (PID MMOPP00N97J6) ke kupní smlouvě, uzavřené mezi statutárním
městem Opava, společností KP REAL SOLICITATION s.r.o (kupující 1) a společností
Venkato Invest s.r.o. (kupující 2), jehož předmětem je změna termínu zpětného převodu
nemovitostí do 30.9.2023 pro společnost KP REAL SOLICITATION s.r.o (kupujícího 1)  

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

166/6/RM/22 Majetkové záležitosti - dar pozemků "Prodloužení chodníků podél silnice III/4609", MČ
Zlatníky

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
darovací smlouvu (PID MMOPP00MNB1B) mezi Moravskoslezským krajem zastoupeným
Správou silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací jako dárcem a
statutárním městem Opava jako obdarovaným, jejímž předmětem je dar
částí pozemku parc.č. 319/24 - ostatní plocha, dle nezapsaného geometrického plánu jako
pozemky parc.č. 319/25 a parc.č. 319/26, k.ú. Zlatníky u Opavy

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

167/6/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr směny pozemků, ul. Krnovská, Anenská - Komárovská

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr směny části pozemku parc.č. 962/1 - zastavěná plocha a nádvoří,  dle
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 962/12 - ostatní
plocha, za pozemek parc.č. 2893/31 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy

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

168/6/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku na ulici Gagarinova

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2530/569 – ostatní plocha, k.ú. Opava – Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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169/6/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků na ulici Máchova a v Suchých Lazcích

Rada města

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 2373/343 - zahrada, označené dle nezapsaného
přiloženého geometrického plánu novým parc.č. 2373/660 - zahrada, k.ú. Opava
- Předměstí

2. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 247 - ostatní plocha, k.ú. Suché Lazce, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy

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

170/6/RM/22 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemku v garážišti Vojanova

Rada města

1. neschvaluje
záměr pronájmu pozemku parc. č. 1636/147, zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí

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

171/6/RM/22 Majetkové záležitosti - nájem pozemku pod garáží v garážišti Holasická

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00MNAVC) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem,
jejímž předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. St. 1845 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 665,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

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

172/6/RM/22 Majetkové záležitosti - převod peněžních prostředků - výkupy pozemků

Rada města

1. schvaluje
převod peněžních prostředků ve výši 596.590,00 Kč do roku 2023 (rozpočtová skladba:
3639, 6130,000000000,0052)

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

173/6/RM/22 Dodatek č. 1, Horní náměstí 132/47, Opava (Opavskem bez bariér, z.s.)

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 MMOPP00N95N0 ke smlouvě o výpůjčce MMOPP00I7ZKO mezi statutárním
městem Opava jako půjčitelem a Opavskem bez bariér, z.s., se sídlem Horní náměstí
132/47, 746 01 Opava, IČ: 08187355 jako vypůjčitelem

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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174/6/RM/22 Záměr změny smlouvy, Hrnčířská 13 a 15, Opava (prodejna dekorací, bylin, doplňků
stravy)

Rada města

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání (MMOPP009XBON)
uzavřené mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Mgr. Renátou
Herczovou, se sídlem Pekařská 2813/58, 746 01 Opava, IČ:73273422, jakožto nájemcem
dne 29. 1. 2018, jejímž předmětem je nájem části prostor nacházejících se v prvním
nadzemním podlaží budovy č.p. 350, objekt k bydlení, která je součástí
pozemku parc.č. 510, zastavěná plocha a nádvoří a budovy č.p. 351 objekt k bydlení,
která je součástí pozemku par.cč. 509 zastavěná plocha a nádvoří, vše v části obce
Město, katastrálním území Opava - Město, na adrese Opava, Hrnčířská 350/13 a 351/15,
kteréžto změny spočívají v prodloužení doby nájmu z doby určité do 31. 1. 2023 na dobu
určitou do 31. 1. 2026

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

175/6/RM/22 Záměr změny smlouvy, Krnovská 71, Opava (areál magistrátu města)

Rada města

1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání (MMOPP009XBPI) uzavřené
mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a AMP-AUTOMULTIPOINT s.r.o., se
sídlem Hlubočec č.p. 29, 747 69, IČ: 28602081, jakožto nájemcem dne 30. 1. 2018, jejímž
předmětem je nájem části prostor nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy
bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku parc.č. 2162/64, zastavěná
plocha a nádvoří, a budovy bez čp/če, jiná stavba, která je součástí pozemku
parc.č. 2162/62 zastavěná plocha a nádvoří, vše v části obce Předměstí, katastrálním
území Opava - Předměstí, na adrese Opava, Krnovská 71, kteréžto změny spočívají v
prodloužení doby nájmu z doby určité do 31. 1. 2023 na dobu určitou do 31. 1. 2026

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

176/6/RM/22 Kupní smlouva, Železničářská č.p. 3032, Opava (skladová hala)

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (MMOPP00N95OV) mezi statutárním městem Opava jako kupujícím,
obchodní společností NORD PARK PROPERTY a.s., se sídlem K Bílému vrchu 2960/8,
Horní Počernice, 193 00 Praha 9, IČ:05539790 jako prodávajícím a obchodní společností
M&M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 583/9, 110 00 Praha 1, IČ: 27487768 jako
zprostředkovatelem

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Rozpočtové opatření č. 2022/XXX/ZMO
ve výdajích – odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 výkup haly  
 (3639,6121,00000000,0051,0000000000000) + 15.573.156,00 Kč
   
 Bytové hospodářství – budovy, haly a stavby  
 (3612,6121,00000000,0051,0001035000000) - 2.500.000,00 Kč
   
 oddělení správy a evidence pozemků  
 výkup pozemků  
 (3639,6130,00000000,0052,0000000000000) + 1.560.844,00 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002993000000) - 7.326.358,00 Kč
 (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) - 2.466.418,00 Kč
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 1.655.791,00 Kč
 (2292,5901,00000000,0020,0002996000000) - 1.628.520,00 K�
 (2294,5901,00000000,0020,0002996000000) - 514.269,00 Kč
 rezerva dotace ostatní  
 (6409,5901,00000000,0020,0002990000000) - 1.042.644,00 Kč

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

177/6/RM/22 I/11 Opava Komárov - jižní obchvat – dodatek č. 1 smlouvy o vypořádání některých
práv a povinností souvisejících s realizací stavby

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č. 1 (MMOPP00MN7SC) ke Smlouvě o vypořádání některých práv a povinností
souvisejících s realizací stavby „I/11 Opava Komárov – jižní obchvat“ ze dne 19.8.2022
(MMOPP00LY27Q) mezi statutárním městem Opava a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle, IČ 65993390, týkající se přidání
stavebního objektu SO 342 „Úprava vodovodu DN 80 v km 5,64“ v rámci provedení
stavebních úprav majetku statutárního města Opavy při realizace stavby „I/11 Opava
Komárov – jižní obchvat“

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

178/6/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou (ul. Kostelní)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00MN7WS) mezi statutárním městem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Hlučín pro umístění podzemního vedení přípojky
splaškové kanalizace v pozemcích parc.č. 235/2, 2308/5 v k.ú. Kateřinky u Opavy
pro zrealizovanou stavbu „Novostavba rodinného domu včetně přípojky plynu, přípojky
splaškové kanalizace, vsaku, rozvodů dešťové kanalizace, zpevněných ploch k.ú.
Kateřinky u Opavy, p.č. 231, 235/4, 235/2, 2308/5“  za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 11.250,00 Kč + DPH

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

179/6/RM/22 Smlouvy o zřízení věcného břemene a budoucí smlouva o zřízení věcného břemene s
ČEZ Distribucí a.s. (ul. Englišova, Hlavní, Janská)

Rada města

1. schvaluje
a) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00MN7U2) 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
1 ks elektrické pojistkové skříně v/na pozemcích parc.č. 2529/2, 2530/240 v k.ú.
Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu „Opava, Englišova, p.č. 2530/240, kNN“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.000,00 Kč + DPH 

b) smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00MN7T7) 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
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1 ks elektrické pojistkové skříně v/na pozemcích parc.č. 2147/1, 2149/1, 3205/96 v k.ú.
Kylešovice pro zrealizovanou stavbu „Opava, Hlavní, p.č. 2147/1, rozš. kNN“
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 2.950,00 Kč + DPH 

c) Dodatek č. 1 (MMOPP00MN7VX) ke Smlouvě o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a souhlasu se zřízením stavby uzavřené dne 4.4.2022 (MMOPP00LY2ST)
mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Teplická
874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly, IČ 24729035 týkající se změny termínu
realizace stavby a změny trasy umístění podzemního vedení nízkého napětí
do pozemků parc.č. 715/1, 715/2, 2779, 3033/2 v k. ú. Opava - Předměstí pro stavbu
„Opava, Janská, parc.č. 723/2, rozšíření kNN“

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

180/6/RM/22 Smlouva o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene s CETIN a.s. (sídliště
Kateřinky západ)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00MN7KG) mezi statutárním městem Opava a společností CETIN a.s.
se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063 umístění
podzemního telekomunikačního vedení a 13 ks rozvaděčů do/na pozemcích parc.č. 
2855/1, 205/2, 205/36, 205/14, 205/28, 205/19, 205/5, 205/9, st.193, 2306/3, 205/30,
205/26, 2889, 2881, 2927, 3036/1, 2884, 2928, 3139, 3189, 3035/40, 3168, 3018, 3174,
3192, 3196, 3181, 3182, 3183, 3190, 3028/1, 2860/1, 2975/1, 3177, 3021, 3039, 2960,
205/8, 2891, 3151, 3152, 3155, 3157, 71/2, 1566/1, 3038, st.2204, st.2391, 205/27,
205/37, 205/38, 205/7, 3019, 3154, 3035/66, 3035/42, 3104, 2308/1, 3188, 2880/7, 3020,
205/51, 2860/1, 1908/7, 2308/1 v rámci realizace stavby „FTTH Opava –
Kateřinky_(FIS)_OPKAT1“ (ul. Partyzánská, Na Pastvisku, Hozovo nábřeží, Pekařská,
Štefánikova, Fürstova, Antonína Sovy, Rolnická, Vrchní, Kollárova, Šrámkova, Hálkova,
Černá)

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

181/6/RM/22 Smlouva o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a
službách s Technickými službami Opava s.r.o.

Rada města

1. schvaluje
Smlouvu o správě a údržbě nemovitého a movitého majetku a jeho příslušenství a
službách vykonávaných pro statutární město Opava (MMOPP00JWM7I) mezi statutárním
městem Opava a společností Technické služby Opava s.r.o. se sídlem Těšínská 2057/71,
746 01 Opava, IČ: 64618188

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

182/6/RM/22 Souhlas k umístění stavby na pozemcích města Opavy (ul. Liptovská)

Rada města

1. schvaluje
umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků parc.č. 1153/38, 1153/47,
1153/53, 1153/54, 1153/56, 1153/84, 1153/83, 1153/82, 1153/81, 1153/65 v k.ú. Kylešovice
v rámci realizace stavby : „Kylešovice 956/14, vedení kNN“

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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183/6/RM/22 Souhlas s provedením stavby na pozemcích SMO pro SmVaK Ostrava a.s. – kanalizace
(ul. Ostrožná, k.ú. Opava-Město)

Rada města

1. schvaluje
provedení stavby – rekonstrukci stávající jednotné kanalizace pro veřejnou potřebu,
a to rekonstrukci potrubí stoky „AK“ DN 1 000/1 500-PB, včetně souhlasu se vstupem
na pozemky parc.č. 492/1 a 581/1 v k.ú. Opava-Město v rámci realizace stavby „Opava,
ul. Ostrožná - rekonstrukce stoky AK", stavebníkem je společnost Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

184/6/RM/22 Smlouva o zřízení věcného břemene pro SmVaK Ostrava a.s. – revizní šachty
kanalizace (ul. Nádražní okruh, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene (MMOPP00MN4C5) mezi povinným statutárním
městem Opava a oprávněným Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s.,
pro umístění revizních šachet pro stavbou „Opava, ul. Nádražní okruh – rekonstrukce
revizních šachet stoky AH“ do pozemku parc. č. 3028 v k.ú. Opava-Předměstí za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.800,00 Kč + DPH v aktuální
výši

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

185/6/RM/22 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami –
přípojka vody, kanalizace, plynu (ul. Požárnická, k.ú. Komárov u Opavy, ul. U
Dubového mlýna, k.ú. Opava-Předměstí)

Rada města

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

(MMOPP00LXZTM) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami, kterými
jsou ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Andělská Hora a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava -
Kylešovice, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky
a přípojky plynu do pozemků parc.č. 983/1 a 65/1 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu
„Přípojky k.ú. Komárov u Opavy parc.č. 63/2“, za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení
věcného břemene (služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00LXZQ1) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou, ░░░░ ░░░░
░░░░ bytem Opava, pro umístění podzemního vedení přípojky dešťové kanalizace do
pozemku parc.č. 2922/4 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu „Oprava domovní
kanalizace U Dubového mlýna 1734/17, Opava“, 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: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

186/6/RM/22 Dodatek k dohodě o ukončení smlouvy o nájmu a provozování kanalizací č.
575930/KNS/OP/2018

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
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Dodatek k dohodě o ukončení smlouvy o nájmu a provozování kanalizací
č. 575930/KNS/OP/2018 (MMOPP00IT8FO) ze dne 23. 10. 2018, ve znění přijatých
dodatků a změn, který je vedený pod (MMOPP00MN49K) mezi statutárním městem
Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., mění Dohodu
o ukončení smlouvy před uplynutím doby Provozování, a prodlužuje dobu ukončení
Smlouvy ke dni nabytí účinnosti nové smlouvy o nájmu a provozování kanalizací ve
vlastnictví města Opavy, nejpozději však Smlouva skončí ke dni 31. 12. 2023

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

187/6/RM/22 Dodatky k dohodám o úpravě práv a povinností vlastníků provozně souvisejících
vodovodů a kanalizací mezi SMO a SmVaK Ostrava a.s.

Rada města

1. schvaluje
a) Dodatek č. 1 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků vodovodů

provozně souvisejících č. 982/DPS/OP/V/2022/D1 vedenou pod (MMOPP00MN3R9)
mezi statutárním městem Opava a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava a.s. Předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností obou
účastníků dohody v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu
vodovodů provozně souvisejících, umístěných ve městě Opava podle § 8 odst. 3
a odst. 15 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění

b) Dodatek č. 2 k dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací
provozně souvisejících č. 556/DPS/OP/K/2022/D2 vedenou pod (MMOPP00MN4EV)
mezi statutárním městem Opava a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava a.s. Předmětem dohody je úprava vzájemných práv a povinností obou
účastníků dohody v souvislosti se zajištěním plynulého a bezpečného provozu
kanalizací provozně souvisejících, umístěných ve městě Opava podle § 8 odst. 3 a 15
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

188/6/RM/22 Dodatek č.1 k příkazní smlouvě ze dne 10. 3. 2022 – administrace opakovaného
koncesního řízení na budoucího provozovatele vodohospodářské infrastruktury

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č. 1 k příkazní smlouvě ze dne 10. 3. 2022 vedený pod (MMOPP00MN3S4) mezi
statutárním městem Opava a společností J2V services s.r.o. se sídlem Neratovice, týkající
se administrace opakovaného koncesního řízení na vodohospodářské projekty související
s výběrem nového provozovatele kanalizace ve vlastnictví SMO

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

189/6/RM/22 Dohoda o narovnání Lumius, spol. s.r.o. "v likvidaci"

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dohodu o narovnání (MMOPP00MNBZL) mezi Lumius, spol. s r.o. "v likvidaci", se sídlem
Horní 700, 739 25 Sviadnov, IČ: 25911945, jako dodavatelem a statutárním městem
Opava, jako odběratelem

2. bere na vědomí
že pokud bude zastupitelstvem města schválena dohoda o narovnání (MMOPP00MNBZL)
mezi Lumius, spol. s r.o. "v likvidaci", se sídlem Horní 700, 739 25 Sviadnov, IČ:
25911945, jako dodavatelem a statutárním městem Opava, jako odběratelem, bude
použita jako vzorová smlouva, podle níž uzavřou se společností Lumius, spol. s r.o. "v
likvidaci" dohody o narovnání také příspěvkové organizace statutárního města Opavy a
společnosti, které statutární město majetkově ovládá
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

190/6/RM/22 Převod finančních prostředků (přeplatky z vyúčtování služeb Správy bytů)

Rada města

1. schvaluje
přesun prostředků v rámci rozpočtu OMM z roku 2022 do roku 2023, a to nevyplacených
prostředků určených pro vrácení přeplatků z vyúčtování služeb Správy bytů ve výši
100.000,00Kč z důvodu dosud neukončených dědických řízení

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

191/6/RM/22 Převod finančních prostředků (určených na zajištění dočasného nouzového přístřeší a
nouzového ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina, Správa
bytů)

Rada města

1. schvaluje
převod finančních prostředků v rámci rozpočtu OMM z roku 2022 do roku 2023, a to
nevyčerpaných prostředků určených na zajištění dočasného nouzového přístřeší a
nouzového ubytování určeného pro osoby prchající z území státu Ukrajina na prostředky
určené na opravy a udržování uvolněných bytů

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

192/6/RM/22 Likvidace a vyřazení majetku statutárního města Opava, městských částí, školských
příspěvkových organizací

Rada města

1. schvaluje
a) vyřazení a likvidaci majetku statutárního města Opava a městských částí ve

výši 596 866,90 Kč
b) vyřazení a likvidaci majetku školských příspěvkových organizací statutárního města

Opava ve výši 83 829,20 Kč

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

193/6/RM/22 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě "Sestava obytných buněk pro In-line park"

Rada města

1. schvaluje
dodatek č.1 (MMOPP00I7UO3) ke kupní smlouvě (MMOPP00I7UV4), zakázka: "Sestava
obytných buněk pro In-line park", mezi statutárním městem Opava a společností CONT
s.r.o., IČO 28785258, se sídlem Rovná 1705, 549 01 Nové Město nad Metují

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

194/6/RM/22 Dodatek č. 2 ke smlouvě o poskytování pracovnělékařských služeb (PLS)

Rada města

1. schvaluje
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Dodatek č. 2 (MMOPP00JTB1K) ke smlouvě o poskytování pracovně lékařských služeb
(MMOPP00H3WAK) mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a OASA Medical
Service s.r.o. se sídlem U Zlatnice 256, 747 61 Raduň, IČ 28603583, jako poskytovatelem

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

195/6/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Protipovodňová opatření SMO" -
Aktualizace a digitalizace povodňového plánu - výsledek zadávacího řízení + smlouva

Rada města

1. rozhoduje
v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona o výběru dodavatele ENVIPARTNER, s.r.o.
se sídlem Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 28358589, jehož nabídka splnila
všechny podmínky účasti v zadávacím řízení

2. schvaluje
a) smlouvu, (MMOPP00F4Z8U), zakázka: "Protipovodňová opatření statutárního města

Opavy" - Aktualizace a digitalizace povodňového plánu mezi statutárním městem
Opava jako objednatelem a společností se sídlem ENVIPARTNER, s.r.o. se sídlem
Vídeňská 546/55, Štýřice, 639 00 Brno, IČ: 28358589 jako zhotovitelem
 

b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/163
ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. havarijního a krizového řízení
 Bezdrátový místní informační systém +

povodňový plán (SMO+MČ) - rezerva
 

 (5212,5901,000000000,0193,0002459000000) - 423.500,00 Kč
   
 Digitální povodňový plán (SMO+MČ)  
 (3744,5169,000000000,0193,0002459000000) + 423.500,00 Kč

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

196/6/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Knihovna Petra Bezruče –
pobočka Liptovská – rekonstrukce“ – 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 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Knihovna Petra Bezruče –
pobočka Liptovská – rekonstrukce“ – 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. Ing. Pavel Meletzký, MBA
2. Mgr. Zuzana Bornová
3. Mgr. Jana Foltysová
4. Ing. Jana Onderková
5. Ing. Renata Cvancigerová

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 Kokošek
2. Zuzana Valentová
3. Bc. Richard Lichnovský
4. Ing. Radka Šabatková 
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5. Ing. Martin Chalupski

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

197/6/RM/22 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem „Zázemí pro sportovce –
In-line areál“ – 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 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem „Zázemí pro sportovce – In-line
areál“ – 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. Ing. Michal Kokošek
2. Ing. Aleš Bořecký
3. Ing. Kamil Kremser
4. Ing. Martin Chalupski
5. Pavlína Černohorská

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. Pavel Meletzký, MBA
2. Ing. Pavel Vltavský
3. Ing. Radka Honková
4. Ing. Renata Cvancigerová
5. Ing. Irena Bednářová

3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2022/336
 
ve výdajích – odbor majetku města
      oddělení správy a evidence budov    
       Inline areál-vybudování zázemí          
       budovy, haly a stavby 
       (3412,6121,00000020,0051,0007510000000)          + 1.674.783,00 Kč
       (3412,6121,00000000,0051,0007510000000)          +      10.102,00 Kč
      
       (3412,6121,00000000,0051,0007510000000)          +     50.000,00 Kč          
      
pasporty budov SMO        
       (3639,5169,00000020,0051,0001049000000)          -1.674.783,00 Kč
      Koupaliště - nákup ostatních služeb  
       (3412,5169,00000000,0051,0001102000000)          -     23.129,00 Kč
       Koupaliště - DDHM
       (3412,5137,00000000,0051,0001102000000)          -     36.973,00 Kč

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

198/6/RM/22 Investiční akce „Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14“ (okna, střecha, zateplení) –
dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 2 (MMOPP00NBKDR) 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,
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DIČ: CZ27800466, v rámci akce „Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14“ (okna,
střecha, zateplení)

b) rozpočtové opatření č. 2022/337
ve financování – odbor finanční a rozpočtový
            KB úvěr dlouhodobý (400 mil.) 
            (0000,8123,00000027,0020,0009962000000)                         +  310.346,00 Kč
                       
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
            Hrnčířská 3, 5, 7, 9, 11 a Masarykova 14“ (okna, střecha, zateplení)      
            (3612,6121,00000027,0220,0007514000000)                         +  310.346,00 Kč

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

199/6/RM/22 Investiční akce „Zimní stadion – náhradní ledová plocha“ – dodatek ke smlouvě o dílo

Rada města

1. schvaluje
a) dodatek č. 1 (MMOPP00NBKFH) ke smlouvě o dílo č. 138/2022/PRI

(MMOPP00NBJKZ) mezi statutárním městem Opava a společností PERFECT ICE
s.r.o. se sídlem Provozní 3236, 723 00 Ostrava - Martinov, IČ: 27860221,
DIČ: CZ27860221, v rámci akce „Zimní stadion – náhradní ledová plocha“

b) rozpočtové opatření č. 2022/338
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
            příjem z daně z hazardních her  
            (0000,1381,000000000,0020,0009814000000)                      + 2.000.000,00 Kč
                       
            příjmy z úroků  
            (6310,2141,000000000,0020,0000000000000)                      + 6.860.448,00 Kč
                       
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
            DPH – nárok na odpočet         
            - platby daní státnímu rozpočtu
            (6399,5362,00000000,0020,0001112000000)                        -  1.860.695,00 Kč
                       
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
            Zimní stadion – ledová plocha Městské sady   
            (3412,6121,00000000,0220,0007457000000)                       +  8.860.448,00 Kč
            (3412,6121,00000000,0220,0007457000000)                       +  1.860.695,00 Kč

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

200/6/RM/22 Investiční akce – seznam projektových dokumentací na rok 2023

Rada města

1. schvaluje
seznam projektových dokumentací na rok 2023

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
seznam projektových dokumentací na rok 2023

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

201/6/RM/22 Investiční akce – veřejná zakázka malého rozsahu „Breda“

Rada města

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

zakázek malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace pro provádění
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stavby a na výkon autorského dozoru na akci „Breda“
b) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 159/2022/PRI (MMOPP00NBKGC)

pro provádění stavby a na výkon autorského dozoru mezi statutárním městem Opava
a Ing. Marek Zygula – Projekční kancelář INFOHome, podnikající fyzickou osobou
se sídlem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava, IČ: 66720028, DIČ: ░░░░ ░░░░
na zakázku malého rozsahu „Breda“ za cenu nejvýše přípustnou 192.000,00 Kč bez
DPH (232.320,00 Kč vč. DPH)

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

202/6/RM/22 Realizace investičních akcí v roce 2023

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
seznam investičních akcí na rok 2023 s tím, že v roce 2023 budou realizovány akce
uvedené pod oddílem „zařazené k realizaci v roce 2023“ a akce pod oddílem „dotační
tituly“ jen v případě získání dotace

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

203/6/RM/22 Realizace investiční akce „Inline areál“

Rada města

1. schvaluje
a) dohodu č. 158/2022/PRI (MMOPP00NBKEM) o náhradě za uložení ornice mezi

statutárním městem Opava a společností Kateřinská zemědělská a.s. se sídlem
Hillova 1694/40, 74705 Opava, IČ: 25846698, DIČ: CZ25846698, a to v rámci akce
„Inline areál“

b) rozpočtové opatření č. 2022/339
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
            Inline areál       
            (3412,5169,00000120,0220,0007510000000)                             + 49.600,00 Kč
                       
            Investice – projektová dokumentace    
            (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)                             -  49.600,00 Kč
 

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

204/6/RM/22 Přesun finančních prostředků rozpočtu PRI v rámci finančního vypořádání za rok 2022
do roku 2023

Rada města

1. schvaluje
že finanční prostředky dle níže uvedeného budou předmětem finančního vypořádání
za rok 2022
 
Veřejná WC     
(3429,6121,00000020,0220,0007485000000)                                             1.500.000,00 Kč
(3429,6121,00000120,0220,0007485000000)                                                295.116,00 Kč
 
Zimní stadion - rekonstrukce    
(3412,6121,00000020,0220,0007575000000)                                           14.708.677,69 Kč
(3412,6121,00000120,0220,0007575000000)                                           58.291.322,31 Kč
(3412,6121,00000010,0220,0007575000000)                                         150.000.000,00 Kč
(3412,6121,00000000,0220,0007575000000)                                           73.500.000,00 Kč
 
Hláska – infocentrum – zelená střecha  
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(6171,6121,00000120,0220,0007469260000)                                                300.000,00 Kč
           
Seniorcentrum – Rolnická 24 - terasa    
(4350,6121,00000120,0220,0007468260000)                                            2.500.000,00 Kč
           
Kylešovice – IS lokality Hlavní – J. Davida – I. etapa    
(2219,6121,00000120,0220,0007813000000)                                          16.881.177,00 Kč
           
Nádraží západ – přednádražní prostor  
(2212,6121,00000120,0220,0007495000000)                                            5.000.000,00 Kč
           
Breda  
(3322,5171,00000120,0220,0007472000000)                                           8.207.680,00 Kč
           
Knihovna Petra Bezruče – pobočka Liptovská - rekonstrukce   
(3314,6121,00000000,0220,0007464000000)                                         20.000.000,00 Kč
           
MŠ Edvarda Beneše – rekonstrukce – rozšíření kapacity          
(3111,6121,00000000,0220,0007466000000)                                         10.000.000,00 Kč

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

205/6/RM/22 Dotace ostatní – fyzická osoba – vydání publikace

Rada města

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ , na náklady související s vydáním publikace s pracovním názvem „Dánský
vpád. Dva roky války ve Slezsku a na Moravě 1626-1627“, ve výši 40.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░ , na náklady související s vydáním publikace s pracovním názvem „Dánský vpád. Dva
roky války ve Slezsku a na Moravě 1626-1627“, ve výši 40.000,00 Kč

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

206/6/RM/22 Dotace ostatní – Regionální sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. – slavnostní
vyhodnocení ankety Nejúspěšnější sportovci a sportovní kolektivy okresu Opava 2022

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci Regionálního sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. se sídlem
Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 00436062, na náklady související se
slavnostním vyhodnocením ankety Nejúspěšnějších sportovců a sportovních kolektivů
okresu Opava v roce 2022, ve výši 100.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) finanční dotaci Regionálnímu sdružení České unie sportu v Opavě, z.s. se sídlem

Vodárenská 2736/18, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 00436062, na náklady související
se slavnostním vyhodnocením ankety Nejúspěšnějších sportovců a sportovních
kolektivů okresu Opava v roce 2022, ve výši 100.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/X/Z
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 100.000,00 Kč
   
 Region. sdružení České unie sportu v Opavě  
 (3419,5222,000000000,0020,0000415000000)    + 100.000,00 Kč
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Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

207/6/RM/22 Přesun finančních prostředků rozpočtu FARO v rámci finančního vypořádání za rok
2022 do roku 2023

Rada města

1. schvaluje
přesun finančních prostředků rozpočtu FARO v rámci finančního vypořádání za rok
2022 do roku 2023
ve výdajích dotace Sportovní klub JANTAR
 (3419,6322,000000000,0020,0000307000000) 2.400.000,00 Kč
ve výdajích rezerva FARO – pomoc Ukrajina
 (6221,5901,000000000,0020,0002982000000) nevyčerpaná část

k 31.12.2022
ve výdajích rezerva FARO – krizová opatření
 (5213,5903,000000000,0020,0002989000000) nevyčerpaná část

k 31.12.2022

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

208/6/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022 - I.

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/340

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 Daň z příjmů FO vybíraná zvláštní sazbou  

 (0000,1113,000000000,0020,0000000000000) + 6.000.000,00 Kč
   
ve výdajích – odbor majetku města  
 oddělení správy a evidence budov  
 výkup budovy TEMPO č. p. 22 sml.

MMOPP00IYJD0
 

 (3639,6121,00000000,0051,0000000000000) + 5.525.108,00 Kč
   
 oddělení správy a evidence pozemků  
 výkup pozemků  
 (3639,6130,00000000,0052,0000000000000) + 474.892,00 Kč
   

   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/341  
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový  
 neinvestiční přijaté transfery z všeobecné

pokladní správy státního rozpočtu
 

 (0000,4111,000098008,0020,0000000000000) + 569.600,00 Kč
   
ve výdajích – odbor informatiky  
 Volba prezidenta ČR  
 pronájem výpočetní techniky  
 (6118,5164,000098008,0170,0000000000000) + 108.897,58 Kč
   
ve výdajích – oddělení personální a mzdové  
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 Volba prezidenta ČR  
 ostatní osobní výdaje  
 (6118,5021,000098008,0192,0000000000000) + 105.702,42 Kč
   
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový  
 rezerva FARO  
 v RMO dne 16. 11. 2022 č. usn. 75/4/RM/22 1a) byly

předfinancovány výdaje kanceláře tajemníka, odd.
hospodářské správy na některé výdaje související s konáním
voleb již s příslušným účelovým znakem

 

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 355.000,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/342  
ve výdajích – odbor vnitřních věcí  
 Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev

obcí
 

 poštovní služby  
 (6115,5161,000098187,0090,0000000000000) - 251,70 Kč
   
ve výdajích – odbor informatiky  
 Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev

obcí
 

 nájemné  
 (6115,5164,000098187,0170,0000000000000) -109.102,42 Kč
   
ve výdajích – kancelář tajemníka, odd. hospodářské
správy

 

 nákup materiálu  
 (6115,5139,000098187,0191,0000000000000) -13.635,20 Kč
 nájemné  
 (6115,5164,000098187,0191,0000000000000) - 400,00 Kč
 nákup ostatních služeb  
 (6115,5169,000098187,0191,0000000000000) - 14.000,00 Kč
   
ve výdajích – oddělení personální a mzdové  
 Volby do Senátu Parlamentu ČR a zastupitelstev

obcí
 

 ostatní platy (refundace)  
 (6115,5019,000098187,0192,0000000000000) - 4.775,95 Kč
 ostatní povinné pojistné (při refundacích)  
 (6115,5039,000098187,0192,0000000000000) - 2.343,80 Kč
   
 ostatní osobní výdaje  
 (6115,5021,000098187,0192,0000000000000) + 144.509,07 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/343  
ve výdajích – odbor školství  
 drobný dlouhodobý hmotný majetek  
 (2219,5137,000000000,0030,0000000000000) - 6.231,00 Kč
 (2219,5137,000000020,0030,0000000000000) - 18.455,00 Kč
   
 prevence kriminality – nákup materiálu  
 (4349,5139,000000000,0030,0002448000000) - 2.411,40 Kč
   



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 17/42

ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického
plánování

 

 příprava projektových žádostí  
 (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 24.935,42 Kč
   
 Sdílená kola – drobný dlouhodobý hmotný

majetek
 

 (3636,5137,000000000,0140,0001118000000) + 33.577,82 Kč
 (3636,5137,000000020,0140,0001118000000) + 18.455,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2022/344
ve výdajích – odbor sociálních věcí

 Výkon sociální práce – školení a vzdělávání  
 (6171,5167,000013015,0040,0002422000000) - 7.730,00 Kč
   

ve výdajích – oddělení personální a mzdové
 mzdy  
 (6171,5011,000013015,0192,0002422000000) + 5.777,00 Kč
 sociální pojištění  
 (6171,5031,000013015,0192,0002422000000) + 1.433,00 Kč
 zdravotní pojištění  
 (6171,5032,000013015,0192,0002422000000) + 520,00 Kč
   
   

2. schvaluje
že finanční prostředky dle tohoto bodu budou předmětem finančního vypořádání za
rok 2022
a) Rozpočtové opatření č. 2022/345

ve výdajích – odbor rozvoje města a strategického plánování
 „Lepší města pro život“ Norské fondy – dotace

rezerva
 

 (6409,6901,060590500,0140,0002369260000) - 1.140.434,27 Kč
 (6409,6901,060190503,0140,0002369260000) - 201.253,10 Kč
   
ve výdajích – odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 „Lepší města pro život“ Norské fondy – HALA

střecha
 

 (3412,6121,060590500,0051,0007470260000) + 1.140.434,27 Kč
 (3412,6121,060190503,0051,0007470260000) + 201.253,10 Kč
 (3412,6121,000000000,0051,0001006760000) - 660.000,00 Kč
 (3412,6121,000000000,0051,0007470260000) + 660.000,00 Kč
   

b) Rozpočtové opatření č. 2022/346
v příjmech – odbor životního prostředí
 Dary – Reuse-centrum  

 (3729,2321,000000000,0130,0009467000000) + 29.179,00 Kč
   
ve výdajích – odbor životního prostředí

 Obnova zeleně  
 (3729,5169,000000000,0130,0001070000000) + 29.179,00 Kč
   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/347  
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v příjmech – odbor finanční a rozpočtový  
 příjem z daně z příjmů FO placené plátci  

 (0000,1111,000000000,0020,0009987000000) + 4.000.000,00 Kč
   
 příjem z daně z příjmů FO placená poplatníky  
 (0000,1112,000000000,0020,0009984000000) + 6.000.000,00 Kč
   
 příjem z daně z příjmů PO  
 (0000,1121,000000000,0020,0000000000000) + 12.000.000,00 Kč
   
 příjem z dílčí daně z technických her  
 (0000,1385,000000000,0020,0009822000000) + 22.000.000,00 Kč
   
 příjmy z úroků  
 (6310,2141,000000000,0020,0000000000000) + 139.552,00 Kč
   
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic  
 Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice  
 (5512,6121,000000000,0220,0007574000000) + 3.000.000,00 Kč
   
 Breda  
 (3322,6121,000000000,0220,0007472000000) + 23.000.000,00 Kč
   
 Kylešovice – IS lokality Hlavní – Joži Davida  
 (2219,6121,000000000,0220,0007813000000) + 18.139.552,00 Kč
   

3. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/164

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
 Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace  
 (úprava položky)  
 (2321,6122,00000027,0220,0007509000000) - 323.693,02 Kč
 (2321,6122,00000020,0220,0007509000000) - 72.175,49 Kč
   
 (2321,6121,00000027,0220,0007509000000) + 323.693,02 Kč
 (2321,6121,00000020,0220,0007509000000) + 72.175,49 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/165
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
 Podvihov + Komárovské Chaloupky – splašková

kanalizace - PD
 

 (poplatek)  
 (2321,6121,00000120,0220,0007763000000)  +  214,00 Kč
   
 Investice – projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000120,0220,0000000000000)  -  214,00 Kč
   

c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/166
ve výdajích – odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 elektrická energie – nebyty  
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 (3613,5154,00000000,0051,0000000000000) + 100.000,00 Kč
 elektrická energie – Hala  
 (3412,5154,00000000,0051,0001006760000) - 100.000,00 Kč

   

d) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/167
ve výdajích – oddělení hlavního architekta
 Architektonický Workshop – modely města

Opavy
 

 (3635,5169,000000120,0080,0002458000000) + 50.000,00 Kč
   
 ostatní územní příprava - projekty  
 (3635,5169,000000120,0080,0001039000000) - 50.000,00 Kč
   

e) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/168
ve výdajích – odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 vratky přeplatků - byty  
 (3612,5909,00000000,0051,0001035000000) - 400.000,00 Kč

 opravy a udržování - byty  
 (3612,5171,00000000,0051,0001035000000) + 400.000,00 Kč

   

f) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/169
ve výdajích – odbor majetku města
 oddělení správy a evidence budov  
 energetické úspory – nákup ostatních služeb  
 (2115,5169,00000000,0051,0002447000000) - 45.980,00 Kč

 pasport VO – dopracování  
 (3631,5169,00000000,0051,0000000000000) + 45.980,00 Kč

   

4. schvaluje
že finanční prostředky dle tohoto bodu budou předmětem finančního vypořádání za
rok 2022.
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/170

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
 Komárov a Suché Lazce – splašková kanalizace  
 (2321,6121,00000020,0220,0007509000000) - 342.103,00 Kč
   
 Opava – telematika – SU 231 AU 00000  
 (2212,6121,00000020,0220,0007527000000) - 385.471,00 Kč
   
 Víceúčelový rodinný park Komenda  
 (3429,6121,00000120,0220,0007475000000) - 823.825,00 Kč
   
 Hlučínská - cyklostezka  
 (2219,6121,00000020,0220,0007535000000)    - 123.462,00 Kč
 (2219,6121,00000000,0220,0007535000000)    - 13.648,00 Kč
   
 Kylešovice – IS lokality Hlavní – J. Davida – I.

etapa  
 (2219,6121,00000020,0220,0007813000000)    + 851.036,00 Kč
 (2219,6121,00000120,0220,0007813000000)    + 823.825,00 Kč
 (2219,6121,00000000,0220,0007813000000)    + 13.648,00 Kč
   



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 20/42

Usnesení: PŘIJATO

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/171
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
 Investice – projektová dokumentace  
 (6409,6121,00000120,0220,0000000000000) -  4.196.915,00 Kč
 (6409,6121,00000000,0220,0000000000000) -  15.568.941,00 Kč
   
 Kylešovice – IS lokality Hlavní – J. Davida – I.

etapa
 

 (2219,6121,00000120,0220,0007813000000) +  4.196.915,00 Kč
 (2219,6121,00000000,0220,0007813000000) +  15.568.941,00 Kč
   

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

209/6/RM/22 Schválení smluv o poskytnutí účelové dotace – přímá podpora z rozpočtu statutárního
města Opavy pro rok 2023

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

MMOPP00CUXEF, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Základní školou pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 se sídlem
Dostojevského 1669/12, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813229 zastoupenou Mgr.
Silvií Häuserovou, ředitelkou, ve výši 58.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXDK, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Základní školou, Opava, Havlíčkova 1, příspěvkovou organizací se sídlem Havlíčkova
520/1, 746 01 Opava, IČ 47813482 zastoupenou Mgr. Kateřinou Prchalovou,
ředitelkou, ve výši 30.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXAZ, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského
397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113 zastoupeným Mgr. Monikou Klapkovou,
ředitelkou, ve výši 60.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

d) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXCP, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Oblastním spolkem Českého červeného kříže Opava se sídlem Krnovská 2859/71d,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 00426482 zastoupeným Danielem Rotherem, předsedou
oblastní výkonné rady, ve výši 70.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

e) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXBU, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
spolkem PREEDUK z.s. se sídlem Pod Hanuší 364, 747 41 Hradec nad Moravicí, IČ
65889053 zastoupeným Mgr. Hanou Borunskou, předsedkyní, ve výši 100.000,00 Kč,
jako příjemcem dotace

f) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXH0, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Hokejovým klubem Opava s.r.o.. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši
5.300.000,00 Kč (mládež), jako příjemcem dotace

g) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXO1, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši
1.100.000,00 Kč (muži), jako příjemcem dotace

h) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXG5, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši
420.000,00 Kč (ženy), jako příjemcem dotace
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i) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXMB, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Hokejovým klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, Město, 746 01
Opava, IČ 04618751 zastoupeným Mgr. Daliborem Bártou, jednatelem, ve výši
11.500.000,00 Kč (provoz), jako příjemcem dotace

j) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXN6, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Slezským FC Opava, z.s. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ
22883304 zastoupeným Jaroslavem Rovňanem, předsedou výboru, ve výši 300.000,00
Kč, jako příjemcem dotace

k) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXIV, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 25835912 zastoupeným Lukášem Petříkem, předsedou představenstva a
Romanem Kovářem, místopředsedou představenstva, ve výši 7.600.000,00 Kč
(provoz), jako příjemcem dotace

l) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXLG, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Slezským fotbalovým clubem Opava a.s. se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01
Opava, IČ 25835912 zastoupeným Lukášem Petříkem, předsedou představenstva a
Romanem Kovářem, místopředsedou představenstva ve výši 11.000.000,00 Kč (sport),
jako příjemcem dotace

m) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXJQ, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Basketbalovým klubem Opava a.s. se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07
Opava, IČ 25840576 zastoupeným Ing. Radimem Vysockým, předsedou
představenstva, ve výši 5.800.000,00 Kč (provoz), jako příjemcem dotace

n) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUXKL, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Basketbalovým klubem Opava a.s. se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07
Opava, IČ 25840576 zastoupeným Ing. Radimem Vysockým, předsedou
představenstva, ve výši 8.750.000,00 Kč (sport), jako příjemcem dotace

o) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CUX94, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Domovem Bílá Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Rybářská 545/27,
Předměstí, 747 07 Opava, IČ 00016772 zastoupeným Mgr. Michalem Jiráskou,
ředitelem, ve výši 200.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

210/6/RM/22 Výzva participativního rozpočtu Nápady pro Opavu 2023

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
znění výzvy participativního rozpočtu Nápady pro Opavu pro rok 2023 

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

211/6/RM/22 Institucionální zakotvení místní Agendy 21

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
jmenování Mgr. Petra Orieščíka, jako zodpovědného politika pro místní Agendu 21

2. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
Ing. Pavla Meletzkého, MBA, jako zodpovědného politika pro místní Agendu 21

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
znění „Deklarace k podpoře udržitelného rozvoje prostřednictvím místní Agendy 21       
 pro roky 2022 – 2024“
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Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

212/6/RM/22 Úprava výše finančních prostředků dotačních programů pro rok 2023 - Dotační
programy SPORT 2023, SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) úpravu článku 13 dotačního programu SPORT 2023 schváleného dne 20. 6. 2022,

č. usnesení 962/23/ZM/22, kterým je stanovena výše rozpočtových prostředků,
a na tento program pro rok 2023 vyčlenit celkový objem rozpočtových prostředků
ve výši 14.972.900,00 Kč;  pro dotační titul „Celoroční sportovní činnost vybraných
subjektů (S 3/23) – Přímá podpora“ na rok 2023 vyčlenit celkový objem
rozpočtových prostředků v maximální výši 6.172.900,00 Kč

b) úpravu článku 12 dotačního programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023
schváleného dne 20. 6. 2022, č. usnesení 959/23/ZM/22, kterým je stanovena výše
rozpočtových prostředků a na tento program pro rok 2023 vyčlenit celkový objem
rozpočtových prostředků ve výši 42.946.900,00 Kč; pro dotace na poskytování
sociálních a souvisejících služeb v roce 2023 vyčlenit objem rozpočtových prostředků
v maximální výši 33.889.900,00 Kč; pro služby zapojené do Individuálního projektu
Moravskoslezského kraje v roce 2023 vyčlenit objem rozpočtových prostředků
v maximální výši 9.057.000,00 Kč

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

213/6/RM/22 Program Kultura 2023 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení č. 958/23/ZM/22, 1 b) ze dne 20. 6. 2022 (Zastupitelstvo města 1. schvaluje
b) upravený vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Opavy (MMOPP00LXGSG) Programu KULTURA 2023)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

Programu KULTURA 2023 (MMOPP00LXH10), která bude uzavírána s vybranými
žadateli

b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy
pro rok 2023 a v rámci dotačního programu KULTURA 2023 žadatelům na projekty
a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí materiálu, a uzavřít
s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Opavy dle přílohy č. 3 materiálu

c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy
pro rok 2023 a v rámci dotačního programu KULTURA 2023 žadatelům uvedeným
v příloze č. 2, která je nedílnou součástí materiálu

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

214/6/RM/22 Program Sport 2023 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení č. 962/23/ZM/22, 1 b) ze dne 20. 6. 2022 (Zastupitelstvo
města 1. schvaluje upravený vzor Smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy (MMOPP00LXGTB) Programu SPORT 2023)
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2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

Programu SPORT 2023 (MMOPP00LXH2V), která bude uzavírána s vybranými
žadateli

b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy
pro rok 2023 a v rámci dotačního programu SPORT 2023 žadatelům na projekty
a ve výších uvedených v přílohách č. 1 a 2, které jsou nedílnou součástí materiálu,
a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy dle přílohy č. 5 materiálu

c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy
pro rok 2023 a v rámci dotačního programu SPORT 2023 žadatelům uvedeným
v přílohách č. 3 a 4, které jsou nedílnou součástí materiálu

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

215/6/RM/22 Program Sociální a související služby 2023 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení č. 959/23/ZM/22, 1 b) ze dne 20. 6. 2022 (Zastupitelstvo
města 1. schvaluje upravené vzory Smluv pro poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy (MMOPP00LXMYG, MMOPP00LXN0Z, MMOPP00LXN1U,
MMOPP00LXN2P, MMOPP00LXN3K) Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
2023)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzory smluv o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023 (MMOPP00LXGV1,
MMOPP00LXGWW, MMOPP00LXGU6, MMOPP00LXGXR a MMOPP00LXGYM),
které budou uzavírány s vybranými žadateli

b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro
rok 2023 a v rámci dotačního programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2023
žadatelům na projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy dle přílohy č. 2, 4, 6, 8 a 11 materiálu

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

216/6/RM/22 Program Životní prostředí a EVVO 2023 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení č. 960/23/ZM/22, 1 b) ze dne 20. 6. 2022 (Zastupitelstvo města 1. schvaluje 
b) upravený vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Opavy (MMOPP00LXGQQ) programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2023)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2023 (MMOPP00LXGZH), která bude
uzavírána s vybranými žadateli

b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy pro
rok 2023 a v rámci dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2023
žadatelům na projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3 materiálu
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c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy
pro rok 2023 a v rámci dotačního programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2023
žadatelům uvedeným v příloze č. 2, která je nedílnou součástí materiálu

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

217/6/RM/22 Program Prevence kriminality 2023 - schválení dotací

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města zrušit
usnesení č. 961/23/ZM/22, 1 b) ze dne 20. 6. 2022 (Zastupitelstvo města 1. schvaluje
b) upravený vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města
Opavy (MMOPP00LXGRL) Programu PREVENCE KRIMINALITY 2023)

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) vzor smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy

Programu PREVENCE KRIMINALITY 2023 (MMOPP00LXH05), která bude uzavírána
s vybranými žadateli

b) poskytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy
pro rok 2023 a v rámci dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2023
žadatelům na projekty a ve výších uvedených v příloze č. 1, která je nedílnou součástí
materiálu, a uzavřít s těmito žadateli Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
statutárního města Opavy dle přílohy č. 3 materiálu

c) neposkytnutí neinvestičních účelových dotací z rozpočtu statutárního města Opavy
pro rok 2023 a v rámci dotačního programu PREVENCE KRIMINALITY 2023
žadatelům uvedeným v příloze č. 2, která je nedílnou součástí materiálu

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

218/6/RM/22 Výjimka ze zadávacího řádu pro Slezské divadlo Opava - výměna zvukového pultu

Rada města

1. schvaluje
výjimku ze "Zadávacího řádu zřizovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
pro kulturní příspěvkové organizace, poskytovatele sociálních služeb a městské lesy" pro
Slezské divadlo Opava, p. o. na nákup ozvučovacího zařízení MIDAS 

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

219/6/RM/22 Zřízení Mateřské školy Opava, Liptovská, příspěvková organizace a schválení její
zřizovací listiny

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) zřízení Mateřské školy Opava, Liptovská, příspěvková organizace, se sídlem

Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava s účinností od 1. 9. 2023
 

b) zřizovací listinu, (MMOPP00M09L8), Mateřské školy Opava, Liptovská,
příspěvková organizace, se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava

 

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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220/6/RM/22 Základní škola a Mateřská škola Opava-Malé Hoštice - rozpočtové opatření a změna
závazného ukazatele

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/348

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu  
MD 231 0000 UE  

(0000,4116,143533092,0020,0000000000027) + 843.479,56 Kč

MD 231 0000 SR  

(0000,4116,143133092,0020,0000000000027) + 255.731,44 Kč

ve výdajích – odbor školství
ZŠ a MŠ Malé Hoštice – účelový neinvestiční
příspěvek na provoz – projekt J. A. Komenský

 

(3113,5336,143533092,0030,0001002000027) +843.479,56 Kč

(3113,5336,143133092,0030,0001002000027) +255.731,44 Kč

 

b) Změnu závazného ukazatele Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice -
příspěvková organizace; IČO: 70999368
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 1 754 600,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 423 200,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 60 270,00
Nařízený odvod zřizovateli 80 600,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 142 127,00
Posílení provozního příspěvku - energie 177 307,00
Neinvestiční průtoková dotace  
Šablony – OP JAK 1 099 211,00

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

221/6/RM/22 Základní škola Opava, Boženy Němcové 2 - rozpočtové opatření a změna závazného
ukazatele

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/349

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu
 

 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,143533092,0020,0000000000018) + 2.939.146,95 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,143133092,0020,0000000000018) + 891.109,05 Kč
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  celkem 3.830.256,00 Kč

   
ve výdajích – odbor školství
 ZŠ Boženy Němcové – účelový neinvestiční

příspěvek na provoz – projekt J. A. Komenský
 

 (3113,5336,143533092,0030,0001002000018) + 2.939.146,95 Kč
 (3113,5336,143133092,0030,0001002000018) + 891.109,05 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
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 503 630,00
Posílení provozního příspěvku - energie 455 701,00
Neinvestiční průtoková dotace  
Šablony – OP JAK 3 830 256,00

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

222/6/RM/22 Základní škola Opava-Kylešovice - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/350

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu
 

 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,143533092,0020,0000000000031) + 2.882.627,01 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,143133092,0020,0000000000031) + 873.972,99 Kč

  celkem 3.756.600,00 Kč

   
ve výdajích – odbor školství
 ZŠ Kylešovice – účelový neinvestiční příspěvek

na provoz – projekt J. A. Komenský
 

 (3113,5336,143533092,0030,0001002000031) + 2.882.627,01 Kč
 (3113,5336,143133092,0030,0001002000031) + 873.972,99 Kč

b) Změnu závazného ukazatele 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
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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
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 337 822,00
Neinvestiční průtoková dotace  
Šablony – OP JAK 3 756 600,00

 

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

223/6/RM/22 Základní škola a Mateřská škola Opava-Suché Lazce - rozpočtové opatření a změna
závazného ukazatele

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/351

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního

rozpočtu
 

 MD 231 0000 EU  
 (0000,4116,143533092,0020,0000000000028) + 702.858,08 Kč
 MD 231 0000 SR  
 (0000,4116,143133092,0020,0000000000028) + 213.096,92 Kč

  celkem 915.955,00 Kč

   
ve výdajích – odbor školství
 ZŠ a MŠ Suché Lazce – účelový neinvestiční

příspěvek na provoz – projekt J. A. Komenský
 

 (3113,5336,143533092,0030,0001002000028) + 702.858,08 Kč
 (3113,5336,143133092,0030,0001002000028) + 213.096,92 Kč
   

b) změnu závazného ukazatele Základní školy a Mateřské školy Opava-Suché Lazce -
příspěvková organizace; IČO: 70999350
 

Účel Částka v Kč
Příspěvek na provoz 830 300,00
z toho příspěvek na odpisy DHM 34 160,00
z toho účelová dotace na plavecký výcvik 31 360,00
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 88 585,00
Posílení provozního příspěvku - energie 112 811,00
Neinvestiční průtoková dotace  
Šablony – OP JAK 915 955,00

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

224/6/RM/22 Ceník Statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
Nabídkový ceník prací, služeb a materiálů Statutárního města Opavy s účinností od
1.1.2023

2. ukládá
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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: 0, Nehlasoval: 0

225/6/RM/22 Dodatek č. 13 ke Smlouvě o úpravě některých vztahů, vyplývajících ze zákona o
odpadech mezi SMO a TSO

Rada města

1. schvaluje
Dodatek č. 13 (MMOPP00MPK4F) 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

226/6/RM/22 Záměry využití finančních prostředků na obnovu zeleně a na energeticky úsporná
opatření v městském útulku

Rada města

1. schvaluje
a) Záměr využití finančních prostředků odboru životního prostředí na Obnovu zeleně ve

výši 55.000,00 Kč na výsadby zeleně v Městských sadech v roce 2023 s tím, že tyto
finanční prostředky budou předmětem finančního vypořádání z r. 2022

b) Záměr energeticky úsporných opatření v městském útulku s tím, že finanční prostředky
ve výši 432.410,53 Kč budou předmětem finančního vypořádání z r. 2022

c) Rozpočtové opatření č. 2022/352
ve výdajích – odbor majetku města
 Projekt energetická opatření v Městském útulku  

 (2115,5166,000000020,0051,0002524000000) - 105.000,00 Kč
ve výdajích – odbor životního prostředí
 Obecně prospěšné práce  

 (3745,5139,000000000,0130,0002520000000) - 24.920,00 Kč
 (3745,5169,000000000,0130,0002520000000) - 50.847,50 Kč

 (3745,5365,000000000,0130,0002520000000) - 10.000,00 Kč
 Biologická ochrana města  
 (3741,5169,000000000,0130,0002522000000) - 7.271,00 Kč
 Útulek pro psy  
 (1014,5133,000000000,0130,0002524000000) - 82.815,03 Kč
 (1014,5139,000000000,0130,0002524000000) - 67.242,00 Kč
 (1014,5169,000000000,0130,0002524000000) - 35.000,00 Kč
 (1014,5169,000000020,0130,0002524000000) - 49.315,00 Kč
 (1014,6121,000000000,0130,0002524000000) + 278.095,53 Kč
 (1014,6121,000000020,0130,0002524000000) + 154.315,00 Kč

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

227/6/RM/22 Změna č. 2 Územního plánu Opavy

Rada města

1. bere na vědomí
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že Zastupitelstvo statutárního města Opavy ověřuje ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona č.
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, že návrh Změny č. 2 Územního plánu Opavy není v rozporu s
Politikou územního rozvoje ČR, ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3, 4 a 5, se Zásadami
územního rozvoje Moravskoslezského kraje, ve znění Aktualizace č. 1, 2a, 2b, 3, 4 a 5, s
výsledky řešení rozporů, se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem Krajského úřadu
Moravskoslezského kraje  

2. bere na vědomí
návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vypořádání připomínek, které jsou součástí
odůvodnění pořizovatele Změny č. 2 Územního plánu Opavy  

3. doporučuje zastupitelstvu města
ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona za použití ust. § 54 odst. 2
stavebního zákona, v souladu s ust. § 171 až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve
znění pozdějších předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně
plánovací činnosti, vydat formou opatření obecné povahy Změnu č. 2 Územního plánu
Opavy. 

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

228/6/RM/22 Změna č. 5 Územního plánu Opavy

Rada města

1. bere na vědomí
návrhy na změnu Územního plánu Opavy doručené do 30.11.2022

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) pořízení Změny č. 5 Územního plánu Opavy zkráceným postupem
b) obsah Změny č. 5 Územního plánu Opavy dle přílohy č. 1 tohoto materiálu a

podmínit pořízení změny č. 5 úhradou nákladů dle ust. § 55a odst. 2 písm. f)
stavebního zákona jednotlivými žadateli 

3. souhlasí
s předložením dalších návrhů na změnu Územního plánu Opavy doručených
do 31.12.2023 

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

229/6/RM/22 Určený zastupitel pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování územně plánovací
dokumentace

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města stanovit
Ing. Romeo Doupala určeným zastupitelem pro spolupráci s pořizovatelem na pořizování
územně plánovací dokumentace　v　souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,　pro volební
období 2022-2026 s účinností od 20. 12. 2022

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

230/6/RM/22 Ukončené a proplacené dotační projekty

Rada města

1. bere na vědomí
stav skutečně proplacených dotací u projektů s názvem "Posouzení vybudování
překládací stanice na směsný komunální odpad, odpad papíru, plastů a objemných
odpadů a umístění drtičky objemných odpadů - Studie proveditelnosti", "Opatření
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omezující nadměrného šíření jmelí - město Opava", "Výsadba ovocných dřevin, cesta
U Dřevony" ve správě odboru životního prostředí Magistrátu města Opavy

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

231/6/RM/22 Smlouva o dílo na zhotovení technické studie „Cyklostezka Opava – Raduň"

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o dílo (PID MMOPP00J5TSZ) na zhotovení technické studie „Cyklostezka Opava
– Raduň"  mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem a mezi Ing. Zbyňkem
Novákem, IČ 71831622, se sídlem Čajkovského 1595/49, Předměstí, 746 01 Opava jako
zhotovitelem 

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

232/6/RM/22 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku z pobytu

Rada města

v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku č. X/2022, o místním poplatku z pobytu s účinnosti od počátku
patnáctého dne následujícího po dni jejího vyhlášení

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

233/6/RM/22 Novela poplatkové vyhlášky za užívání veřejného prostranství

Rada města

v souladu s ustanovením § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích a v souladu s
ustanoveními § 10 písm. d) a 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
obecně závaznou vyhlášku č. X/2022, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 9/2017,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství ve znění obecně závazné vyhlášky
č. 2/2022  

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

234/6/RM/22 Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě na dodávky kancelářských potřeb pro statutární
město Opava na období let 2022-2023

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00F4QC1) k Rámcové smlouvě (MMOPP00F5IAI) na dodávky
kancelářských potřeb pro statutární město Opava na období let 2022-2023 mezi
společností Office Assistance s.r.o., se sídlem Veselská 686, 199 00 Praha 9-Letňany,
IČ 48110205, zastoupenou Ing. Ondřejem Holým, prokuristou a statutárním městem
Opava

Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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235/6/RM/22 Převedení finančních prostředků v hodnotě 250.000,00 Kč do roku 2023 k realizaci
elektrických přípojných míst

Rada města

1. schvaluje
nespecifikované rezervy odd. HKR  
(5212,5901,000000000,0193,0000000000000) 250.000,00 Kč

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

236/6/RM/22 Dohoda o vypořádání spolupráce při zajištění požární ochrany (SNP České Švýcarsko)
- zrušení usnesení, nová dohoda

Rada města

1. ruší
usnesení Rady města č.  4948/119/RM/22 ze dne 24.08.2022 (Rada města schvaluje
Dohodu o spolupráci při zabezpečení požární ochrany (MMOPP00F4Z9P) mezi Správou
Národního parku České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa, IČO 06342477 a
statutárním městem Opava, jako poskytovatelem)

2. schvaluje
Dohodu o vypořádání spolupráce při zajištění požární ochrany (MMOPP00F4Z7Z), mezi
Správou Národního parku České Švýcarsko, Pražská 457/52, 407 46 Krásná Lípa,
IČO 06342477 a statutárním městem Opava, jako poskytovatelem

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

237/6/RM/22 Zadávací řády příspěvkových organizací

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení)

1. schvaluje
Dodatek č. 1 k Zásadám vztahů orgánů statutárního města Opavy k příspěvkovým
organizacím s účinností od 1. 1. 2023

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

238/6/RM/22 Zadávací řád statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek

Rada města

v souladu s ust. § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

1. schvaluje
Zadávací řád statutárního města Opavy pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
s účinností od 1. 1. 2023

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

239/6/RM/22 Pravidla k zajištění provozní platby při konání obřadů

Rada města

v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
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1. schvaluje
Pravidla k zajištění provozní platby při konání obřadu s účinností od 8. 12. 2022

2. svěřuje
pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí nadstandartních služeb
souvisejících s konáním sňatečného obřadu v obřadní síni MDKPB Magistrátu města
Opavy, konkrétně matrikářkám zařazeným do  odboru vnitřních věcí, oddělení matriky 

3. svěřuje
pravomoc rozhodnout o uzavření smlouvy o poskytnutí nadstandartních služeb
souvisejících s konáním sňatečného obřadu na jiném vhodném místě Magistrátu města
Opavy, konkrétně matrikářkám zařazeným do  odboru vnitřních věcí, oddělení matriky 

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

240/6/RM/22 Žádost o udělení výjimky z platného ZŘ SMO pro zadávání VZMR na akci "Oprava
obrusné vrstvy a výšková úprava uličních vstupů a vpustí na MK v Opavě – Suché
Lazce“

Rada města

1. schvaluje
žádost o udělení výjimky z platného Zadávacího řádu SMO pro zadávání veřejných
zakázek malého rozsahu na akci „Oprava obrusné vrstvy a výšková úprava uličních vstupů
a vpustí na MK v Opavě - Suché Lazce"

2. schvaluje
Rozpočtové opatření č.　2022/353
ve výdajích – MČ Suché Lazce
 opravy a udržování místních komunikací  
 (2212,5171,000000120,0830,0000000000000)                   + 790.000,00 Kč
   
ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  

 (6409,5153,000000120,0020,0002996000000)                   - 790.000,00 Kč

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

241/6/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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

242/6/RM/22 Návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy

Rada města

1. schvaluje
návrh programu 3. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne
19.12.2022 dle důvodové zprávy materiálu

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

243/6/RM/22 Činnost Komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí ke dni 6. 12. 2022
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Rada města

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti Komisí Rady statutárního města Opavy ke dni 6. 12. 2022

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

244/6/RM/22 Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo - servisní smlouva - kontrola hasicího zařízení

Rada města

1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00L0C9S) ke Smlouvě o dílo - servisní smlouva - kontrola hasicího
zařízení (MMOPP002LDLB) mezi statutárním městem Opavou a společností KLIKA - BP
services s.r.o., se sídlem: 8. března 4812/2a, Jihlava PSČ: 586 01,
zastoupenou Ing. Jaroslavem Drastichem, jednatelem a Markem Doležalem,
jednatelem ve výši 34.218,80 Kč s DPH

Výsledek hlasování: Pro: 8, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

245/6/RM/22 Smlouva o vypořádání závazků AUTOCONT a.s.

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o vypořádání závazků (MMOPP00L0C8X) mezi Statutárním městem Opavou
a společností AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava,
IČ: 4308697, zastoupenou Bc. Vladimírem Vybíralem MBA, ředitelem krajského
obchodního zastoupení

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

246/6/RM/22 Smlouva o vypořádání závazků ORACLE Czech s.r.o.

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o vypořádání závazků (MMOPP00L0C72) mezi Statutárním městem Opavou
a společností ORACLE Czech s.r.o., se sídlem U Trezorky 921/2, 150 00, Praha 5,
IČ: 61498483, zastoupenou Jiřinou Jandovou, jednatelkou společností

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

247/6/RM/22 Základní škola Opava, Šrámkova 4 - rozpočtové opatření a změna závazného ukazatele

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/354

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  

 (0000,4122,000000334,0020,0000000000032) + 70.000,00 Kč
   
ve výdajích – odbor školství
 ZŠ Šrámkova – účelový neinvestiční příspěvek

na provoz – dotace MSK na projekt „Vzduch pro
život 2“
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 (3113,5336,000000334,0030,0001002000032) + 70.000,00 Kč

b) Změnu závazného ukazatele 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
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
Účelový neinvestiční příspěvek z rozpočtu zřizovatele  
Posílení provozního příspěvku - energie 257 802,00
Posílení provozního příspěvku - energie 173 964,00
Neinvestiční průtoková dotace  
Šablony – OP JAK 2 774 311,00
Projekt – „Vzduch pro život 2“ 70 000,00

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

248/6/RM/22 Turistická oblast Opavské Slezsko - zastupování města

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
Ing. Tomáše Navrátila, primátora města, zástupcem Statutárního města Opava
v zapsaném spolku Turistická oblast Opavské Slezsko s účinností od 20. 12. 2022

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

249/6/RM/22 Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s. - zastupování města

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města jmenovat
Ing. Tomáše Navrátila, primátora města, zástupcem Statutárního města Opavy ve
Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, z. s. s účinností od 20. 12. 2022

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

250/6/RM/22 ELIO Slezsko a.s. - návrh na odvolání a volbu zástupců města v ostatních orgánech
obchodní společnosti

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města navrhnout odvolání
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedených zástupců Statutárního města Opavy v
orgánech obchodní společnosti ELIO Slezsko a.s., v níž má město majetkovou účast,
a) pana Ing. Michala  Jedličky, člena představenstva, nar. ░░░░ ░░░ , trvale

bytem░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
b) pana Ing. Jana Sedláčka, člena dozorčí rady, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

2. doporučuje zastupitelstva města navrhnout
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v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. g) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),
ve znění pozdějších předpisů, níže uvedené zástupce Statutárního města Opavy do
orgánů obchodní společnosti ELIO Slezsko a.s., v níž má město majetkovou účast,
a) do představenstva: Ing. Michala Jedličku, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
b) do dozorčí rady:  Ing. Kateřinu Kaniovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ trvale bytem ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , 747 05 Opava

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

251/6/RM/22 Delegace zástupců města na valnou hromadu obchodních společností Elio Slezsko
a.s.

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města delegovat
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů
 
jako zástupce Statutárního města Opavy na všech valných hromadách společnosti ELIO
Slezsko a.s. se sídlem Holasovice, skládka Holasovice II č.p. 202, PSČ: 747 74, IČ:
60913860, které se budou konat do konce tohoto volebního období, Ing. Tomáše
Navrátila, primátora, a jeho náhradníky v tomto pořadí: Ing. Michala Kokoška,  1.
náměstka primátora, Ing. Pavla Meletzkého, MBA, náměstka primátora a Ing. Vladimíra
Schreiera, náměstka primátora

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

252/6/RM/22 Řídící výbor Strategie Ostravské metropolitní oblasti - zastupování města

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města pověřit
a) Ing. Tomáše Navrátila, primátora města, k zastupování statutárního města Opavy

v Řídícím výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti s účinností od 20. 12. 2022
b) Ing. Michala Kokoška, 1. náměstka primátora, k zastupování statutárního města Opavy

v Řídícím výboru Strategie Ostravské metropolitní oblasti v době nepřítomnosti
primátora s účinností od 20. 12. 2022

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

253/6/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti
Městský dopravní podnik 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 Městský dopravní podnik
Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 IČ: 64610250, zapsané v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen "společnost
Městský dopravní podnik Opava"), 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. odvolává
předsedu, místopředsedu a členy představenstva společnosti Městský dopravní podnik
Opava a.s.:
a) pana Ing. Vladimíra Schreiera, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
b) pana Kamila Vágnera, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ Raduň
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c) pana Ing. Vladana Šafarčíka, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ Opava

d) pana Ing. Antonína Boudu, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░ Opava

e) pana Libora Moravce, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░
Opava

2. odvolává
předsedu, místopředsedu a členy dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik
Opava a.s.:
a) pana René Holušu, nar.░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Opava
b) pana Ing. Michala Štěpánka, nar. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
c) pana MUDr. Miroslava Rafaje, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░ Opava
d) pana Tomáše Pchálka, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░ Opava
e) pana Ing. Romana Kremsera, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░ Opava

3. volí
nové členy představenstva společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.:
a) pana Milana Semeru, nar.  ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░ Opava
b) pana Ing. Vladana Šafarčíka, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░ Opava
c) pana Ing. Michala Jedličku, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░ Opava
d) pana Ing. Pavla Gebauera, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
e) pana Ing. Antonína Boudu, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░ Opava

4. volí
nové členy dozorčí rady společnosti Městský dopravní podnik Opava a.s.:
a) pana René Holušu, nar.░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░

Opava
b) pana Ing. Michala Štěpánka, nar. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
c) paní Mgr. Radanu Petrželovou, nar. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░ Opava
d) pana Ing. Bc. Josefa Víchu, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░ Opava
e) pana Kamila Vágnera, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░ Raduň

5. ukládá
primátorovi města, aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí Statutárního města
Opavy jako jediného akcionáře obchodní společnosti Městský dopravní podnik, a. s. dle
výše uvedeného usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil
statutárním orgánům společnosti Městský dopravní podnik Opava, a. s

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

254/6/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti
Basketbalový klub Opava, a. s. při výkonu působnosti valné hromady

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

1. odvolává
předsedu a členy představenstva společnosti Basketbalový klub Opava a.s.:
a) pana Ing. Radima Vysockého, nar. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░ Opava
b) pana Jana Černého, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░ Opava
c) pana Mgr. Petra Czudka, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░ Opava

2. odvolává
členy dozorčí rady společnosti Basketbalový klub Opava a.s.:
a) pana Martina Hořínka, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ Opava
b) pana Michala Krejčího, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░ Opava
c) pana Ing. Michala Štěpánka, nar. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava

3. volí
nové členy představenstva společnosti Basketbalový klub Opava a.s.:
a) pana Ing. Radima Vysockého, nar. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░ Opava
b) pana Jana Černého, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░ Opava
c) pana Ing. Michala Štěpánka, nar. ░░░░ ░░░░ ░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava

4. volí
nové členy dozorčí rady společnosti Basketbalový klub Opava a.s.:
a) pana Michala Krejčího, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░ Opava
b) pana Miroslava Mařádka, nar. ░░░░ ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
c) pana Pavla Petrušku, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░ Vršovice

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

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

255/6/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti
Technické služby Opava, s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

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

1. odvolává
jednatele společnosti Technické služby Opava s.r.o.
a) pana Ing. Jana Hazuchu, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
b) pana Mgr. Dalibora Bártu, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ Opava
c) paní Ing. Pavlu Brady, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░ Opava

2. odvolává
předsedkyni a členy dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o.:
a) paní Ing. Petru Hlaváčovou, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░ Opava
b) paní Mgr. Simonu Horákovou, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
c) pana Mgr. Ondřeje Kubesu, Ph.D., nar. ░░░░ ░░░░ ░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
d) pana Jaroslava Čecha, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░

Opava
e) pana Jiřího Koreníka, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░ Opava

3. volí
nové jednatele společnosti Technické služby Opava s.r.o.:
a) pana Ing. Jana Hazuchu, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
b) pana Mgr. Dalibora Bártu, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ Opava
c) paní Ing. Pavlu Brady, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░ Opava

4. volí
nové členy dozorčí rady společnosti Technické služby Opava s.r.o.:
a) pana Jiřího Koreníka, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░ Opava
b) paní Mgr. Simonu Horákovou, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
c) pana MgA. Daniela Volného, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
d) paní Marcelu Panáčkovou, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░ Opava

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

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

256/6/RM/22 Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného společníka obchodní společnosti
Hokejový klub Opava s.r.o. při výkonu působnosti valné hromady

Rada města

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

1. odvolává
jednatele společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.:
a) pana Mgr. Dalibora Bártu, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ Opava

2. odvolává
předsedu, místopředsedkyni a člena dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.:
a) pana Pavla Berana, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░ Opava
b) paní Mgr. Simonu Horákovou, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
c) pana MUDr. Jindřicha Sobotku, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░ Opava

3. volí
nového jednatele společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.:
a) pana Mgr. Dalibora Bártu, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ Opava

4. volí
nové členy dozorčí rady společnosti Hokejový klub Opava s.r.o.:
a) pana Pavla Berana, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ ░ Opava
b) paní Mgr. Simonu Horákovou, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░░ ░░░░ Opava
c) pana MUDr. Jindřicha Sobotku, nar. ░░░░ ░░░░ , trvale bytem░░░░ ░░░░ ░░░░

░░░ Opava

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

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

257/6/RM/22 Rozpočtová opatření 2022, změny rozpisu rozpočtu 2022 – II.

Rada města

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2022/355

v příjmech – odbor finanční a rozpočtový
 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000092501,0020,0007559000000) + 1.164.343,66 Kč
   

ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic
 Regenerace sídliště Opava-Kylešovice IV. etapa  
 stavby  
 (2219,6121,000092501,0220,0007559000000) + 1.164.343,66 Kč
 (2219,6121,000000000,0220,0007559000000) - 1.164.343,66 Kč
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ve výdajích – odbor finanční a rozpočtový  
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) + 1.164.343,66 Kč

 
 

b) Rozpočtové opatření č. 2022/356  
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový  
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,170529031,0020,0000000000037) + 720.605,00 Kč
 (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 49.432,00 Kč
   
ve výdajích – odbor majetku města, samostatné
pracoviště

 

 Městské lesy Opava – obnova, zajištění a
výchova lesních porostů do 40 let věku –
účelový neinvestiční příspěvek na provoz

 

 - přirozená obnova a umělá obnova síjí  
 (1039,5331,170529031,0050,0001002000037) + 3.500,00 Kč
 - umělá obnova sadbou první  

 (1039,5331,170529031,0050,0001002000037) + 205.920,00 Kč
 - umělá obnova sadbou opakovaná  
 (1039,5331,170529031,0050,0001002000037) + 145.305,00 Kč
 - výchova lesních porostů do 40 let věku  
 (1039,5331,170529031,0050,0001002000037) + 365.880,00 Kč
  Celkem + 720.605,00 Kč

 
Městské lesy Opava – ekologické a k přírodě
šetrné technologie při hospodaření v lesích –
účelový neinvestiční příspěvek na provoz

 

 - soustřeďování dříví koněm v lese  
 (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 20.632,00 Kč
 - štěpkování nebo drcení klestu  
 (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 28.800,00 Kč
  Celkem + 49.432,00 Kč

   

c) Rozpočtové opatření č. 2022/357  
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový  
 ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR  
 MD 231 0000  
 (0000,4116,000029015,0020,0000000000037) + 75.316,00 Kč
   
ve výdajích – odbor majetku města, samostatné
pracoviště

 

 Městské lesy Opava – ekologické a k přírodě
šetrné technologie při hospodaření v lesích –
účelový neinvestiční příspěvek na provoz

 

 - přirozená obnova a umělá obnova síjí  
 (1039,5331,000029015,0050,0001002000037) + 75.316,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2022/358  
v příjmech – odbor finanční a rozpočtový  
 investiční přijaté transfery ze státních fondů  
 MD 231 0000  
 (0000,4213,000092506,0020,0007574000000) + 3.704.753,05 Kč
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 (0000,4213,000092506,0020,0007574000000) + 3.032.994,14 Kč
 (0000,4213,000092506,0020,0007574000000) + 374.210,99 Kč
 (0000,4213,000092506,0020,0007574000000) + 1.317.845,38 Kč
  celkem + 8.429.803,56

   
ve výdajích – odbor přípravy a realizace investic  
 Kylešovice – novostavba hasičské zbrojnice  
 1. - 4. žádost o platbu  
 (5512,6121,000092506,0220,0007574000000) + 8.429.803,56 Kč
 (5512,6121,000000027,0220,0007574000000) - 8.429.803,56 Kč
   
ve financování – odbor finanční a rozpočtový  
 Úvěr dlouhodobý KB (400 mil. Kč) – mimořádná

splátka
 

 (0000,8124,000000027,0020,0009962000000) + 8.429.803,56 Kč
   

2. schvaluje
a) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/172

ve výdajích – oddělení hlavního architekta
 Breda – 3D laser skenování  

 (3322,5169,000000000,0080,0007472000000) + 20.000,00 Kč
   
 ostatní územní příprava – nákup služeb  
 (3635,5169,000000000,0080,0001039000000) - 20.000,00 Kč
   
   

b) Změnu rozpisu  rozpočtu č. ZRR/2022/173
ve výdajích – oddělení hlavního architekta
 Ostatní územní příprava  

 (3635,5169,000000120,0080,0001039000000) - 87.869,00 Kč
   
 Architektonický Workshop - rezerva  
 (3635,5901,000000020,0080,0002458000000) - 55.618,00 Kč
   

 nákup služeb - tiskařské práce - plakáty  
 (3635,5169,000000020,0080,0002458000000) + 50.705,00 Kč

   
 DDHM Model města Opavy a model centra

města Opavy
 

 (3635,5137,000000020,0080,0002458000000) + 4.913,00 Kč
 (3635,5137,000000120,0080,0002458000000) + 60.669,00 Kč
   
 publikace  
 (3635,5139,000000000,0080,0002458000000) + 21.200,00 Kč
 (3635,5139,000000120,0080,0002458000000) + 27.200,00 Kč
   
 pohoštění  
 (3635,5175,000000000,0080,0002458000000) - 17.200,00 Kč
   
 OVV-ostatní osobní výdaje  
 (3635,5021,000000000,0080,0002458000000) - 4.000,00 Kč
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c) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2022/174
ve výdajích – odbor majetku, TSO
 Veřejné osvětlení - služby  

 (3631,5169,000000000,0790,0002538000000) + 1.500.000,00 Kč
   

 Veřejné osvětlení – opravy a udržování  
 (3631,5171,000000000,0790,0002538000000) - 1.500.000,00 Kč
   
   

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

258/6/RM/22 Navýšení měsíčních odměn neuvolněným členům zastupitelstva

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích, navýšení měsíčních
odměn za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva s účinností od
1. 1. 2023 takto:
a) člen rady                                                                                             13.325,00 Kč
b)  předseda výboru zastupitelstva nebo předseda komise rady              6.664,00 Kč
c) člen výboru zastupitelstva nebo člen komise rady                                5.553,00 Kč
d) člen zastupitelstva (bez dalších funkcí)                                                 3.331,00 Kč

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

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

Ing. Pavel Meletzký, MBA v. r.
náměstek primátora města




