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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 26.5.2021 v 10:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3132/73/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
doplněný program 73. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  26. 5. 2021

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

3133/73/RM/21 Majetkové záležitosti - bezúplatný převod pozemků z vlastnictví ČR-ÚZSVM (lokalita
Hrnčířská, Praskova)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení
věcného práva  (PID MMOPP00LJTHI) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemků parc.č. 565/6 - ostatní plocha , parc.č.
566/9 - ostatní plocha, parc.č. 566/11 - ostatní plocha, parc.č. 566/14 - ostatní plocha,  k.ú.
Opava - Město

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení
věcného práva  (PID MMOPP00LJTR4) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je nabytí pozemku parc.č. 566/18 - ostatní plocha,  k.ú.
Opava - Město

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

3134/73/RM/21 Majetkové záležitosti - darování pozemku v k.ú. Suché Lazce do vlastnictví SMO

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
 
darovací smlouvu (PID MMOPP00LJT4B) mezi ZEMĚDĚLSKOU a.s. Opava - Kylešovice
jako dárcem a statutárním městem Opava jako obdarovaným, jejímž předmětem je
převod   pozemku parc.č. 841/11 - ostatní plocha a  pozemku parc.č. 841/15 - ostatní
plocha, k.ú. Suché Lazce 

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

3135/73/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemku pod stavbou garáže (lokalita Gudrichova)
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Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LJTGN) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej pozemku
parc.č. 2702/408 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu
18.900,00 Kč, tj. 700,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

3136/73/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu (parkoviště, lokalita Olomoucká)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2344/43 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí
dle zákresu ve snímku katastrální mapy

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

3137/73/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků (lokalita Krnovská - Vančurova)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje pozemku parc.č. 1344/1 - zahrada a části pozemku parc.č. 1343 - zahrada,
dle zákresu ve snímku katastrální mapy, v katastrálním území Jaktař

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

3138/73/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku (lokalita Na Starém břehu, Opava a Na
Pastrníku, Malé Hoštice)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
a) záměr prodeje části pozemku parc.č.3053/4 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,

dle přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy
b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 331/1 - ostatní plocha, k.ú. Malé Hoštice, dle

přiloženého zákresu ve snímku katastrální mapy
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3139/73/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků v území plánované průmyslové zóny,
Opava - Vávrovice

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemků parc.č. 478/1 - orná půda, parc.č. 478/3 - orná půda, parc.č.
478/4 - orná půda, k.ú. Vávrovice

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

3140/73/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemku k.ú. Skřipov

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
záměr prodeje pozemku parc.č. 1400/11 - lesní pozemek, k.ú. Skřipov

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3141/73/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje části pozemku, oblast Komárovské Chaloupky

Rada města
 

1. schvaluje
záměr prodeje části pozemku parc.č. 841/3 - trvalý travní porost, k.ú. Komárov u Opavy,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy, za podmínek uvedených v důvodové
zprávě

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

3142/73/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej pozemků v areálu společnosti OPATHERM a.s., Opava -
Kateřinky (ul. Hillova)

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LRLSN) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a společností OPATHERM a.s., jakožto kupujícím, jejímž předmětem je
prodej pozemků parc.č. st. 1908 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. st. 1909 -
zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 1162/12 - ostatní plocha, parc.č. 1162/13 - ostatní
plocha, parc.č. 1162/14 - ostatní plocha, parc.č. 1162/15 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u
Opavy, za cenu ve výši 3.329.375,00 Kč tj. 625,36 Kč/m2 (cena dle znaleckého posudku)
+ DPH + náhrada za užívání pozemku bez právního důvodu ve výši 639.240,00 Kč tj.
40,00 Kč/m2 (nájemné obvyklé)

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

3143/73/RM/21 Majetkové záležitosti - prodej zahrady ve vnitrobloku Lidická - Na Rybníčku

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00LJTNO) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupující, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 441/1 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 269.100,00 Kč,
tj. 900,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

3144/73/RM/21 Majetkové záležitosti - pronájmy pozemků pod garážemi v garážištích Bochenkova,
Vojanova a Holasická

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJTC7) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 2168/99 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 630,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

2. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJTEX) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. 1636/95 - zastavěná plocha
a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za cenu ve výši 840,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok
(cena dle zásad)

3. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku pod garáží (PID MMOPP00LJTLY) mezi statutárním městem
Opava jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž
předmětem je pronájem pozemku pod garáží parc.č. St. 1704 - zastavěná plocha
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a nádvoří, k.ú. Kateřinky u Opavy, za cenu ve výši 875,00 Kč/rok, tj. 35,00 Kč/m2/rok (cena
dle zásad)

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

3145/73/RM/21 Majetkové záležitosti - záměry pronájmu pozemků v lokalitě Ovocná - Polní

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2890/179 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

2. neschvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2890/179 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava
- Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

3146/73/RM/21 Majetkové záležitosti - výpůjčka pozemku v k.ú. Kylešovice

Rada města
 

1. schvaluje
záměr výpůjčky pozemku parc.č. 875/19 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Kylešovice 
(přičemž rozsah práv vypůjčitele k pozemku bude omezen výši spoluvlastnického podílu
o velikosti 768/33806) 

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

3147/73/RM/21 Smlouva o nájmu, Žižkova 2904/8, 746 01 Opava (LazNet s.r.o.)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu MMOPP00LJUVD mezi statutárním městem Opava, jako
pronajímatelem a LazNet s.r.o., se sídlem Zacpalova 379/27, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 27791955, jako nájemcem

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

3148/73/RM/21 Souhlas s převodem nájmu, Mezi Trhy 136/4 a 137/6, Opava (Supa Zupa s.r.o.)

Rada města
 

1. uděluje
souhlas s převodem nájmu založeného smlouvou o nájmu prostoru sloužícího
podnikání PID: MMOPP00LOY2T, uzavřenou dne 24. 2. 2021 mezi statutárním městem
Opava, jako pronajímatelem a Ing. Janem Vimmerem, se sídlem Mezi Trhy 108/1,
Opava - Město, 746 01, IČ: 05043433, jako nájemcem, jejímž předmětem je
nájem prostor, které se nacházejí ve I. nadzemním podlaží budovy č.p. 136, objekt
k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 605, zastavěná plocha a nádvoří a budovy
č.p. 137, objekt k bydlení, která je součástí pozemku parc.č. 607, zastavěná plocha
a nádvoří, to vše ležící v části obce Město, katastrálním území Opava - Město, na adrese
Mezi Trhy 136/4 a 137/6, Město, 746 01 Opava; převod nájmu se má uskutečnit mezi
nájemcem, Ing. Janem Vimmerem jako postupitelem a Supa Zupa s.r.o., se sídlem
Mánesova 310/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 10765409,  jakožto postupníkem

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

3149/73/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 11 velikosti 1+1 na adrese Horní náměstí 28 v Opavě

Rada města
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1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 11 velikosti 1+1 na adrese Horní náměstí 28 v Opavě:
 
     

1 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
2 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
3 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Opava
4 ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ Opava
5 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ Opava
6 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
7 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Komárov
8 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí
9 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
10 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 11 velikosti 1+1 na adrese Horní náměstí 28 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3150/73/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 11 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 11 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě:
 
     
1 ░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
3 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Dolní Životice
4 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
5 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
6 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
7 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Hradec nad Moravicí
8 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
9 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ , Žimrovice

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 11 velikosti 1+1 na adrese Krnovská 28 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3151/73/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 13 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 13 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě:
 
     
1 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Komárov

░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░
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2 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
3 ░░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Hradec nad Moravicí
5 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 13 velikosti 0+1 na adrese Masarykova třída 14 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3152/73/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 12 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 1 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 12 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 1 v Opavě:
 
     

1 ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ Opava
2 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
3 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vítkov
4 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Opava
5 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kravaře
6 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ Opava
7 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
8 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
9 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
10 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
11 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
12 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 12 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 1 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3153/73/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 12 velikosti 3+1 na adrese Mezi trhy 6 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 12 velikosti 3+1 na adrese Mezi Trhy 6 v Opavě:
 
     

1 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
2 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Opava
3 ░░░ ░░░ ░░░░ ░░ Opava
4 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vítkov
5 ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ Opava
6 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
7 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
8 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ Opava

░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ Ž
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

9 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ Dolní Životice
10 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
11 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ , Opava
12 ░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Opava
13 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░
14 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Žimrovice
15 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 12 velikosti 3+1 na adrese Mezi trhy 6 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3154/73/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 7 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 13 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 7 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 13 v Opavě:
 
     

1 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kravaře
3 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Oldřišov
4 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
5 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
6 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
7 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vítkov
8 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░ Opava
9 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
10 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░ Opava
11 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
12 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Háj ve Slezsku
13 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
14 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
15 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
16 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 7 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 13 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3155/73/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 8 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 3 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 8 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 3 v Opavě:
 
     

1 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░



192.168.2.94:8080/wgj/service?action=cz.vera.web.server.action.tisk.novy.Tisk 8/24

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Oldřišov
3 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
4 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
5 ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ Opava
6 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
7 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
8 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
9 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
10 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Opava
11 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
12 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 8 velikosti 2+1 na adrese Mezi Trhy 3 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3156/73/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 4 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15A v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 4 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15A v Opavě:
 
     

1 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
2 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Kravaře
3 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava
4 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Oldřišov
5 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , Vítkov
6 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ , Dolní Životice
7 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░ , Opava
8 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ , Opava
9 ░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ , Opava
10 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
11 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
12 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Háj ve Slezsku
13 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ , Opava
14 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
15 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░
16 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ , Opava
17 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ , Opava
18 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ , Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 4 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 15A v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3157/73/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 11 velikosti 2+1 na adrese Dolní náměstí 23 v Opavě
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Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 11 velikosti 2+1 na adrese Dolní náměstí 23 v Opavě:
 
     

1 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
2 ░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Opava
3 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
4 ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
5 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí
6 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Oldřišov
7 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
8 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
9 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
10 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ Vítkov
11 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kravaře
12 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Opava
13 ░░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Háj ve Slezsku
14 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
15 ░░░░ ░ ░░░░ ░ ░░░░ ░ Opava
16 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
17 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░░ Opava
18 ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava
19 ░░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░
20 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ Opava
21 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Žimrovice

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 11 velikosti 2+1 na adrese Dolní náměstí 23 v Opavě
s dalším v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním
místě pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3158/73/RM/21 Výběrové řízení na byt č. 1 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 7 v Opavě

Rada města
 

1. schvaluje
pořadí uchazečů seřazených dle výše nabízeného měsíčního nájemného za 1 m2

podlahové plochy bytu č. 1 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 7 v Opavě:
 
     

1 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
2 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ Opava
3 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Kravaře
4 ░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
5 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
6 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava
7 ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░ Dolní Životice
8 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░ Opava
9 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Oldřišov
10 ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Hradec nad Moravicí
11 ░░ ░░░░ ░░ ░░░░ ░░░ Opava

░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

12 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░ Opava

13 ░░░ ░░░░ ░░░ ░░░░ ░░░ Opava
14 ░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░ Žimrovice
15 ░░░░ ░░░░ ░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava
16 ░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ Opava

2. schvaluje
uzavření nájemní smlouvy bytu č. 1 velikosti 2+1 na adrese Hrnčířská 7 v Opavě s dalším
v pořadí ze seznamu uchazečů v případě, že žadatel, který se umístil na prvním místě
pořadí, neakceptuje návrh předložené nájemní smlouvy na tento uvolněný byt   

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

3159/73/RM/21 Smlouva o nájmu Zimního stadiónu v Opavě a věcí tvořících jeho zařízení a vybavení

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu zimního stadiónu v Opavě a věcí tvořících jeho zařízení a vybavení
(MMOPP00I7NFP) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem a Hokejovým
klubem Opava s.r.o. se sídlem Zámecký okruh 413/8, 746 01 Opava, IČ 04618751 jako
nájemcem
 
 
 

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

3160/73/RM/21 Zařazení nových akcí do seznamu jmenovitých akcí na rok 2021

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) zařazení nových akcí do seznamu jmenovitých akcí na rok 2021

JA TS - oprava chodníku ul. V Zátiší (MČ Malé Hoštice)
JA TS - oprava - Cyklostezka z Malých Hoštic do Velkých Hoštic (MČ Malé Hoštice)
 

b) Rozpočtové opatření č. 2021/XXX/Z
ve výdajích - MČ Malé Hoštice
 ostatní záležitosti pozemních komunikací  

 (2219,5171,000000020,0810,0000000000000) - 467.609,80 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO
 JA TS - oprava chodníku ul. V Zátiší  
 (2219,5171,000000020,0790,0004296000000) + 467.609,80 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2021/XXX/Z
ve výdajích - MČ Malé Hoštice

 ostatní záležitosti pozemních komunikací  
 (2219,5171,000000020,0810,0000000000000) - 763.384,16 Kč
   

ve výdajích - odbor majetku, TSO

 JA TS - oprava - Cyklostezka z Malých Hoštic
do Velkých Hoštic

 

 (2219,5171,000000020,0790,0004297000000) + 763.384,16 Kč
   

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

3161/73/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene GasNet s.r.o. a fyzickými osobami (ul. Ratibořská)
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Usnesení: PŘIJATO
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LROUS) mezi statutárním městem
Opava a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ 27295567 a ░░░░ ░░░░ ░░░ a░░░░ ░░░░ ░░░░ oba bytem Opava
pro umístění plynárenského zařízení v pozemcích parc.č. 2308/8, 2308/16, 2308/22 v k.ú.
Kateřinky u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Novostavba RD na pozemku parc.č. st. 2956
k.ú. Kateřinky u Opavy, plynovodní přípojka"  za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene ve výši 1.600,00 Kč + DPH

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

3162/73/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou (ul. Slezská a Opavská)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00LOWDO) mezi statutárním městem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění vodovodní
přípojky, přípojky dešťové kanalizace a přípojky splaškové kanalizace v pozemcích parc.č.
927/5, 285 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu "Novostavba rodinného domu
na pozemku parc.č. 385/2 v k.ú. Malé Hoštice Lazce" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 2.100,00 Kč + DPH

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

3163/73/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s GasNet, s.r.o. a fyzickými
osobami (ul. Družstevní)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00LOW8D) mezi statutárním městem Opava a společností GasNet, s.r.o.
se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567 a ░░░░ ░░░░
a░░░░ ░░░░ ░░ oba bytem Opava, Malé Hoštice pro umístění plynárenského zařízení
do pozemku parc.č. 326/2 v k.ú. Malé Hoštice pro stavbu "PREL A, Opava - Družstevní 4,
plynovodní přípojka" 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3164/73/RM/21 Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Ostravská, Englišova)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00LHT8H) mezi statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035 pro umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemku parc.č.
1057/45 v k.ú. Komárov u Opavy pro stavbu "Komárov, Ostravská 373/4B, rozš. kNN"
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou znaleckým
posudkem

b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00LHT6R) 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 umístění podzemního vedení nízkého napětí do pozemků
parc.č. 2529/2, 2530/727, 2530/238, 2530/134 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu
"Opava, Englišova 986/37, rozš. kNN" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného
břemene stanovenou znaleckým posudkem

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

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

3165/73/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami -
přípojka vody a kanalizace (ulice Vojanova, k.ú. Opava-Předměstí; ul. Mošovec, k.ú.
Zlatníky u Opavy)

Rada města

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

stavby (MMOPP00K3VQ4) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou ░░░░
░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ Opava, pro umístění
podzemního vedení vodovodní přípojky a podzemního vedení kanalizační přípojky do
pozemků parc.č. 2919/1, 2919/4 a 2919/6 v katastrálním území Opava-Předměstí, pro
stavbu "NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU, včetně přípojek IS a zpevněných ploch
na parc.č. 1623 v k.ú. Opava-Předměstí", 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 (MMOPP00K3WFG) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ ░░░ a ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░ Opava, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky do pozemku parc.č.
335 v katastrálním území Zlatníky u Opavy, pro stavbu "Novostavba vodovodní
přípojky, RD Opava - Zlatníky, ul. Mošovec č. ░░░░ " pro stávající objekt rodinného
domu, 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3166/73/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou - sjezd (ul.
Ke Koupališti, k.ú. Kylešovice)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00K3WZO) mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ , bytem ░░░░
░░░░ ░░░░ , Strašnice, 100 00 Praha 10, a také ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░
░░░░ ░░ , Kylešovice, 747 06 Opava, pro umístění sjezdu do pozemků parc.č. 1837/1 a
2799/2 v katastrálním území Kylešovice, pro stavbu "Novostavba RD, k.ú. Kylešovice,
parc.č. 332/18" 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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3167/73/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s právnickou osobou -
GRIGAR, s.r.o. - přípojka plynu a vodoměrná šachta (ul. U Náhonu, k.ú. Opava-
Předměstí)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00K3WUD) mezi statutárním městem Opava a společností  GRIGAR, s.r.o.,
se sídlem U Náhonu 2832/6, Předměstí, 746 01 Opava, pro umístění vodoměrné šachty
a přípojky plynu do pozemku parc.č. 2154/1 v k.ú. Opava-Předměstí pro stavbu
"Plynovodní přípojka pro administrativní objekt na parc.č.2154/48, k.ú. Opava-Předměstí",
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: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3168/73/RM/21 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací platbě za jeho výkon
- Charita Opava
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 2 (MMOPP00D5O0O) ke Smlouvě o závazku veřejné služby a vyrovnávací
platbě za jeho výkon (MMOPP007K6TK) uzavřené dne 28.04.2016, ve znění Dodatku č. 1
(MMOPP00CWDDQ) uzavřeného dne 22.10.2018 mezi statutárním městem Opava, se
sídlem Horní náměstí 382/69, 746 01 Opava, IČ 00300535 a organizací Charita Opava, se
sídlem Přemyslovců 13/26, 747 07 Opava - Jaktař, IČ: 43964591, zastoupenou Janem
Hanušem, ředitelem 

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

3169/73/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Komárov -
rekonstrukce (vč. vestavby)" - smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo, MMOPP00LRXE9, zakázka: "ZŠ Komárov - rekonstrukce (vč. vestavby)",
mezi statutárním městem Opava jako objednavatelem a společností FICHNA -
HUDECZEK a.s., Opavská 535/17, 747 18 Píšť, IČ: 27765857 jako zhotovitelem

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

3170/73/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na služby s názvem "Frézování pařezů - město Opava
2021" - zahájení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o zahájení zadávacího řízení k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané ve

zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, v platném znění, s názvem "Frézování pařezů - město
Opava 2021" - v rozsahu dle zadávací dokumentace důvodové zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:

1. Technické služby Opava s.r.o., Těšínská 2057/71, 746 01 Opava, IČ: 64618188
2. ING. JAN SERVUS, Dolnice 12, 621 00 Brno, IČ: 76354563
3. ARBOTYL s.r.o., U Červeného mlýna 6, 612 00 Brno , IČ: 04703146
4. Sadové úpravy Úvalno s.r.o., Úvalno 87, 793 91 Úvalno, IČ: 27822001
5. Dvořák Lesy, Sady, Zahrady s.r.o., Jahodová 782, 725 29 Ostrava,

IČ: 26825261

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. Jiří Vaníček
2) Ing. Michal Jedlička
3) Mgr. Zuzana Dočkalová
4) Ing. Karel Kovalčík
5) Ing. Hana Heinzová

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. Jindřich Hrbáč
2) PhDr. Igor Hendrych, PhD.
3) Mgr. Jana Bílá
4) Ing. Marie Kopfová
5) Mgr. Petra Vlčová

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

3171/73/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Mikrosimulace ulice Těšínská v
Opavě" - zahájení výběrového řízení
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Mikrosimulace ulice

Těšínská v Opavě", v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a důvodové
zprávy

b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto subjektům:
1. Mott MacDonald CZ, spol. s.r.o., Národní 984/15, Praha 1, 110 00, IČ: 48588733
2. Dopravní projektování, spol. s.r.o., 28. října 3388/111,Moravská Ostrava, 702 00,
IČ: 25361520
3. AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, Praha 4, 140 00, IČ: 45306605
4. HBH Projekt spol. s.r.o., Kabátníkova 5, Brno, 602 00, IČ: 44961944
5. NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, Praha 1, 110 00, IČ: 64939511

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

1. Ing. Michal Jedlička
2. Ing. Jakub Hvězda
3. Ing. Dalibor Novotný

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek a hodnocení nabídek ve
složení:
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Ing. arch. Stanjura Petr
3. paní Miroslava Raszková

3. schvaluje
Změna rozpisu č. ZRR/ 2021/52
ve výdajích - samostatné pracoviště
 architekta, dopravy a inženýrských sítí  
 ostatní územní příprava  

 (3635,6119,000000000,0080,0001039000000) - 104.000,00 Kč
 "Dopravní model - mikrosimulace na ul.

Těšínská"
 

 (2219,6119,000000000,0080,0002573000000) + 104.000,00 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3172/73/RM/21 Změna č. 1 Územního plánu Opavy

Rada města
 

1. bere na vědomí
návrh Změny č. 1 Územního plánu Opavy

2. doporučuje zastupitelstvu města vydat
Změnu č. 1 Územního plánu Opavy

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

3173/73/RM/21 Realizace investiční akce "Komárov a Suché Lazce - splašková kanalizace" - smluvní
vztahy

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu č. 38/2021/PRI (MMOPP00LRX9Y) o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene služebnosti inženýrské sítě mezi Lesy České republiky, s.p. se sídlem
Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové 1, IČ: 4296451, DIČ: CZ42196451
a statutárním městem Opava na umístění splaškové kanalizace v části pozemku
parc. č. 735 v k.ú. Suché Lazce za jednorázovou finanční náhradu v rámci akce "Komárov
a Suché Lazce - splašková kanalizace"

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

3174/73/RM/21 Dotace ostatní - fyzická osoba - publikace Čti Jeseníky
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Usnesení: PŘIJATO

Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
žádost o finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░░░ , 790 01 Jeseník, na náklady
související s vydáním publikace Čti Jeseníky, ve výši 200.000,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
finanční dotaci ░░░░ ░░░░ ░░ bytem ░░░░ ░░░ , 790 01 Jeseník, na náklady
související s vydáním publikace Čti Jeseníky, ve výši 200.000,00 Kč

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

3175/73/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změny rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
 

1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/75

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 
investiční přijaté transfery od krajů - úhrada
uznatelných výdajů spojených s pořízením
nového dopravního automobilu pro JSDH Suché
Lazce

 

 MD 231 0000  
 (0000,4222,000000212,0020,0002377000000) + 225.000,00 Kč
   

 
investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu -
úhrada uznatelných výdajů spojených
s pořízením nového dopravního automobilu pro
JSDH Suché Lazce

 

 MD 231 0000  
 (0000,4216,000014984,0020,0002377000000) + 450.000,00 Kč
   

ve výdajích - oddělení havarijního a krizového řízení
 dopravní automobil pro JSDH Suché Lazce  
 (5512,6123,000000020,0193,0002530000000)  - 1.406.151,89 Kč
 (5512,6123,000000020,0193,0002377000000) + 731.151,89 Kč
 (5512,6123,000000212,0193,0002377000000) + 225.000,00 Kč
 (5512,6123,000014984,0193,0002377000000) + 450.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový  
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000020,0020,0002996000000) + 675.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/76
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu

 

 MD 231 0000  
 (0000,4116,000034054,0020,0002379000000) + 285.000,00 Kč
 (0000,4116,000034054,0020,0007558000000) + 615.000,00 Kč
  Celkem 900.000,00 Kč

   
ve výdajích - odbor majetku města

 
program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce
2021 - Mariánský sloup

 

 (3326,5171,000000000,0050,0002379000000)  - 285.000,00 Kč
 (3326,5171,000034054,0050,0002379000000) + 285.000,00 Kč
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 - oprava hrobek  
 (3326,5171,000000000,0051,0000000000000) + 285.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 
program regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón v roce
2021 - kostel sv. Václava

 

 (3322,5171,000034054,0220,0007558000000) + 615.000,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/77
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0000  
 (0000,4122,000000671,0020,0002378000000) + 98.400,00 Kč
   

ve výdajích - kancelář primátora, turistické informační centrum

 
realizace projektu "Podpora turistických
informační center v Moravskoslezském kraji
v roce 2021"

 

 - drobný dlouhodobý hmotný majetek  
 (2143,5137,000000000,0120,0002378000000)  - 21.400,00 Kč
 (2143,5137,000000671,0120,0002378000000) + 21.400,00 Kč
   
 - nákup materiálu  
 (2143,5139,000000000,0120,0002378000000)  - 18.000,00 Kč
 (2143,5139,000000671,0120,0002378000000) + 18.000,00 Kč
   
 - programové vybavení  
 (2143,5172,000000000,0120,0002378000000)  - 38.200,00 Kč
 (2143,5172,000000671,0120,0002378000000) + 38.200,00 Kč
   
 - nákup služeb  
 (2143,5169,000000000,0120,0002378000000)  - 20.800,00 Kč
 (2143,5169,000000671,0120,0002378000000) + 20.800,00 Kč
   
 Rozvoj služeb TIC  
 - nákup služeb  
 (2143,5169,000000000,0120,0001042000000) + 98.400,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/78
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  

 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 33.683,00 Kč
   
ve výdajích - odbor majetku města
 osazení obrubníku - Mařádkova  

 (2219,5171,000000000,0050,0001029000000) + 33.683,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/79
ve výdajích - odbor školství
 Zařízení školního stravování  
 účelový investiční příspěvek na provoz (úprava

strojovny TUV - ŠJ Englišova, myčka černého nádobí - ŠJ
Edvarda Beneše)
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

 (3141,6351,00000000,0030,0001001000033) + 677.788,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 677.788,00 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2021/80
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ a MŠ Suché Lazce  
 účelový neinvestiční příspěvek na provoz -

úhrada šatnového bloku
 

 (3113,5331,00000000,0030,0001002000028) + 44.832,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 44.832,00 Kč
   
   

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/53
ve výdajích - odbor majetku města

 nadlimitní věcná břemena  
 (3639,6142,000000000,0050,0000000000000) - 41.745,00 Kč
   
 odvodnění garážiště ul. Oblouková-PD  
 (2321,6121,000000000,0050,0000000000000) + 41.745,00 Kč
   
   

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

3176/73/RM/21 Schválení smluv o poskytnutí dotace - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského
kraje, Slezská nemocnice v Opavě, Zdravotnická záchranná služba
Moravskoslezského kraje

Rada města
 

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

MMOPP00CV33F, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a ČR
- Hasičským záchranným sborem Moravskoslezského kraje se sídlem Výškovická
2995/40, Zábřeh, 700 30 Ostrava, IČ 70884561, zastoupeným genmjr. Ing. Vladimírem
Vlčkem, PhD., MBA,, ředitelem HZS Moravskoslezského kraje, ve výši 500.000,00 Kč,
jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV34A, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Slezskou nemocnicí v Opavě, příspěvkovou organizací se sídlem Olomoucká 470/86,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813750,  ve výši 800.000,00 Kč, jako příjemcem
dotace

c) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV30U, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Zdravotnickou záchrannou službou Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizací
se sídlem Výškovická 2995/40, Zábřeh, 700 30, IČ 48804525, zastoupenou MUDr.
Romanem Gřegořem, MBA,, ředitelem, ve výši 300.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

3177/73/RM/21 Slezská univerzita v Opavě - Dodatek č.2 - prodloužení doby použití finančních
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prostředků, prodloužení vyúčtování

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 2 (MMOPP00CV2VQ) ke smlouvě, (MMOPP00CW4LD) ze dne 24.02.2020
mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a  Slezskou univerzitou
v Opavě se sídlem Na Rybníčku 626/1, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813059,
zastoupenou doc. Ing. Pavlem Tulejou, PhD., rektorem, spočívající v prodloužení doby
použití finančních prostředků a vyúčtování dotace

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

3178/73/RM/21 Hokejový klub Opava s.r.o. - Dodatek č.1 - navýšení dotace

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dodatek č. 1 (MMOPP00CV32K) ke smlouvě, (MMOPP00CVFDP) ze dne 20.01.2021

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. Danielem Bártou, jednatelem, o navýšení dotace, ve výši
933.000,00 Kč, jako příjemcem dotace - mládež

b) dodatek č. 1 (MMOPP00CV31P) ke smlouvě, (MMOPP00CVFA4) ze dne 20.01.2021
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. Danielem Bártou, jednatelem, o navýšení dotace, ve výši
116.000,00 Kč, jako příjemcem dotace - ženy

c) Rozpočtové opatření č. 2021/XXX/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Hokejový klub Opava s.r.o. - mládež  
 (3412,5213,000000000,0020,0000352750000) + 933.000,00 Kč
   
 Hokejový klub Opava s.r.o. - ženy  
 (3412,5213,000000000,0020,0000352750000) + 116.000,00 Kč
   
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 vratka dotace z roku 2020  
 Hokejový klub Opava s.r.o. - mládež  
 (3412,2324,000000000,0020,0000352750000) + 933.000,00 Kč
   
 Hokejový klub Opava s.r.o. - ženy  
 (3412,2324,000000000,0020,0000352750000) + 116.000,00 Kč

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

3179/73/RM/21 Basketbalový klub Opava, a.s. - Dodatek č.1 - navýšení dotace

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dodatek č. 1 (MMOPP00CV355) ke smlouvě, (MMOPP00CVF28) ze dne 25.01.2021

mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a  Basketbalovým
klubem Opava se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 25840576,
zastoupeným  Ing. Radimem Vysockým, předsedou představenstva, o navýšení
dotace ve výši 176.880,00 Kč , jako příjemcem dotace - provozní náklady

b) dodatek č. 1 (MMOPP00CV3AG) ke smlouvě, (MMOPP00CVF1D) ze dne 25.01.2021
mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a  Basketbalovým
klubem Opava se sídlem Žižkova 2904/8, Předměstí, 747 07 Opava, IČ 25840576,
zastoupeným  Ing. Radimem Vysockým, předsedou představenstva, o navýšení
dotace, ve výši 176.880,00 Kč, jako příjemcem dotace - sportovní náklady

c)
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Rozpočtové opatření č. 2021/XXX/Z
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Basketbalový klub Opava a.s. - provoz  
 (3412,5213,000000000,0020,0000400760000) + 176.880,00 Kč
   
 Basketbalový klub Opava a.s. - sport  
 (3412,5213,000000000,0020,0000350760000) + 176.880,00 Kč
   
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 vratka dotace z roku 2020  
 Basketbalový klub Opava a.s. - sport  
 (3412,2324,000000000,0020,0000350760000) + 353.760,00 Kč

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

3180/73/RM/21 Základní škola pro tělesně postižené Dostojevského - Dodatek č.1 - změna účelu, doby
použití a vyúčtování

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
dodatek č. 1 (MMOPP00CV37V) ke smlouvě, (MMOPP00CVF5T) ze dne 01.02.2021 mezi
statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a  Základní školou pro tělesně
postižené, Opava, Dostojevského 12 se sídlem Dostojevského 1669/12, 746 01 Opava -
Předměstí, IČ 47813229, zastoupenou Mgr. Silvií Häuserovou, ředitelkou, spočívající
v účelovém určení dotace, doby použití dotace a vyúčtování dotace

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

3181/73/RM/21 Žádost o použití znaku města - medaile Okresního sdružení hasičů Opava

Rada města
 

1. schvaluje
použití znaku města Opavy SH ČMS - Okresnímu sdružení hasičů Opava, sídlem
Na Pastvisku 1587/78, Opava - Kateřinky, 747 05 Opava, IČ 47815973,  pro výrobu
medailí za pomoc při boji s koronavirovou pandemií, a to v maximálním počtu 100 ks

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

3182/73/RM/21 Vyhlášení dotačního programu Sociální a související služby pro rok 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2022
b) vyhlášení dotačního Programu SOCIÁLNÍ A SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY 2022 s účinností

od 01 .07. 2021 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3183/73/RM/21 Vyhlášení dotačního programu Sport pro rok 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program SPORT 2022 
b) vyhlášení dotačního Programu SPORT 2022 s účinností od 01 .07. 2021 a s termínem

podání žádostí od 01. 09. 2021 do 15. 10. 2021
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Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3184/73/RM/21 Vyhlášení dotačního programu Životní prostředí a EVVO pro rok 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2022 
b) vyhlášení dotačního Programu ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A EVVO 2022 s účinností

od 01. 07. 2021 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3185/73/RM/21 Vyhlášení dotačního programu Prevence kriminality pro rok 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program PREVENCE KRIMINALITY 2022 
b) vyhlášení dotačního Programu PREVENCE KRIMINALITY 2022 s účinností

od 01. 07. 2021 a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3186/73/RM/21 Vyhlášení dotačního programu Kultura pro rok 2022

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) dotační Program KULTURA 2022 
b) vyhlášení dotačního Programu KULTURA 2022 s účinností od 01 .07. 2021

a s termínem podání žádostí od 01. 09. 2021 do 30. 09. 2021
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3187/73/RM/21 Základní škola Opava, Vrchní 19, příspěvková organizace - nákup neinvazivních PCR
testů

Rada města
 

1. bere na vědomí
informaci o nákupu neinvazivních PCR testů příspěvkovou organizací Základní škola
Opava, Vrchní 19 

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

3188/73/RM/21 Návrh odměn ředitelů školských příspěvkových organizací

Rada města
 

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

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

3189/73/RM/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o veřejných službách v přepravě cestujících
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Rada města

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 1 (MMOPP00KFT3D) smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 
mezi Městským dopravním podnikem Opava, a. s., IČO: 64610250, se sídlem
Bílovecká 127/98, 747 06 Opava, jako dopravcem, zastoupen Ing. Vladimírem
Schreierem, předsedou představenstva a statutárním městem Opava jako objednatelem

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
Vyhodnocení ztráty na dopravní obslužnost vzniklou  v období pandemie Covid-19 za rok
2020 Městského dopravního podniku Opava, a. s., ve výši 5.453.007,00 Kč

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

3190/73/RM/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování služby Senior taxi Opava

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Dodatek č. 1 (MMOPP00KFT48) smlouvy o provozování služby Senior TAXI Opava mezi
Městským dopravním podnikem Opava, a. s., IČO: 64610250, se sídlem
Bílovecká 1127/98, 747 06 Opava, zastoupen Ing. Vladimírem Schreierem, předsedou
představenstva, jako provozovatelem a statutárním městem Opava, jako objednatelem

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
vyhodnocení ztráty z provozu služby "Senior TAXI" za rok 2020 Městského dopravního
podniku Opava, a. s., ve výši 94.133,00 Kč

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

3191/73/RM/21 Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci z rozpočtu SMO - kotlíkové
bezúročné půjčky

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) smlouvu (MMOPP00KMGHF), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░

, nar. ░░░░ ░░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 746 01 Opava-Předměstí  
b) smlouvu (MMOPP00KMGGK), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ ,

nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 70 Opava-Komárov 
c) smlouvu (MMOPP00KMGFP), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░ ,

nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 73 Opava-Vávrovice
d) smlouvu (MMOPP00KMGEU), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░ ,

nar. ░░░░ ░░ , bytem ░░░░ ░░░░ ░░ , 747 07 Opava-Jaktař
e) smlouvu (MMOPP00KMGDZ), mezi statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░

, nar. ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░░ , 747 05 Opava-Malé Hoštice 
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3192/73/RM/21 Návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 7. 6. 2021

Rada města
 

1. schvaluje
doplněný návrh programu 17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 7. 6.
2021 dle upravené přílohy č. 3 materiálu

2. bere na vědomí
žádost pana Martina Šatného ze dne 24. 05. 2021 na zařazení bodu do programu
17. zasedání Zastupitelstva statutárního města Opavy dne 07. 06. 2021 dle přílohy č. 2
materiálu

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

Č
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3193/73/RM/21 Činnost komisí RMO - zprávy, podněty členů RMO pro práci komisí

Rada města
 

1. bere na vědomí
zprávu o činnosti komisí Rady statutárního města Opavy od  14. 05. 2021 do 24. 05. 2021

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

3194/73/RM/21 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
 

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

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

3195/73/RM/21 Schválení dotačních smluv - SLEZSKÝ SPOLEK NESLYŠÍCÍCH, Nadační fond Pavla
Novotného

Rada města
 

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

MMOPP00CV2WL, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
SLEZSKÝM SPOLKEM NESLYŠÍCÍCH. se sídlem Horní náměstí 131/48, 746 01
Opava, IČ 26994208, zastoupeným Josefem Skýpalou, předsedou, ve výši 15.000,00
Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV2XG, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace a
Nadačním fondem Pavla Novotného se sídlem Vrchní 280, 747 31 Chlebičov, IČ
04918304, zastoupeným Ing. Bc. Pavlem Novotným, předsedou správní rady, ve výši
15.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

3196/73/RM/21 Podlicenční smlouva na nákup programového vybavení pro Dotační portál

Rada města
 

1. schvaluje
podlicenční smlouvu (MMOPP00LR4ZZ) ze dne 24.5.2021 mezi statutárním městem
Opava, jako kupujícím a společností Nadace partnerství, jako prodávajícím, zastoupenou 
ředitelem Ing. Petrem Kazdou, se sídlem Údolní 567/33, 602 00 Brno, na
nákup podlicence specializovaného on-line databázového systému GRANTYS pro
zajištění Dotačního portálu

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

3197/73/RM/21 Komise RMO - Dopravní komise - rezignace na členství v komisi

Rada města
 

1. bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Radomíra Šedy na funkci člena Dopravní komise RMO ke dni
23. 05. 2021

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

3198/73/RM/21 Ceník městského koupaliště - sleva ve výši 20 %
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Rada města

1. schvaluje
Ceník městského koupaliště se slevou 20 % z těchto cen s platností od 5. 6. 2021 do
konce letní sezóny koupaliště

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

3199/73/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "Zlatníky - kulturní dům" -
zrušení zadávacího řízení

Rada města
 

1. rozhoduje
o zrušení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávané ve zjednodušeném
podlimitním řízení s názvem "Zlatníky - kulturní dům" v souladu s § 127 odst. 2 písm. d)
zákona

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

3200/73/RM/21 Informace o došlých písemnostech adresovaných zastupitelstvu a radě města

Rada města
 

1. bere na vědomí
informace o došlých písemnostech adresovaných radě a zastupitelstvu města
do 25. 05. 2021

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

3201/73/RM/21 Změny v orgánech Slezského fotbalového clubu Opava a.s.

Rada města
 

1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh na odvolání člena představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s., se
sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912:
a) Ing. Michal Kokošek, nar. 29. 11. 1981, bytem Horní 225/6, Malé Hoštice,

747 05 Opava

2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh zástupce města do představenstva společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.,
se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912:
a) pan Zdeněk Pospěch, nar. 14. 12. 1978, bytem Křenova 438/5, Veleslavín, 162

00 Praha 6

3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh na odvolání následujících členů dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club
Opava a.s., se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912:
a) pan Vlastimil Harazim, nar. 25. 8. 1974, bytem Rybniční 342/12, 747 28 Štěpánkovice
b) pan Zdeněk Pospěch, nar. 14. 12. 1978, bytem Křenova 438/5, Veleslavín, 162

00 Praha 6

4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
návrh následujících zástupců města do dozorčí rady společnosti Slezský fotbalový club
Opava a.s., se sídlem Lípová 105/2, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 25835912:
a) Mgr. Petr Orieščík, nar. 26. 5. 1983, bytem Sedlická 156/16, Suché Lazce, 747

95 Opava
b) pan Petr Lamich, nar. 21. 11. 1962, bytem Gudrichova 762, 747 41 Hradec nad

Moravicí

5. doporučuje zastupitelstvu města uložit
zástupci města delegovanému na valnou hromadu společnosti Slezský fotbalový club
Opava, aby na valné hromadě vykonával akcionářská práva města v souladu s body
1) až 4) tohoto usnesení
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Usnesení: PŘIJATO

6. bere na vědomí
a)

 informaci o úmyslu Ing. Michala Kokoška rezignovat na funkci člena představenstva
společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.

b)
 informaci o rezignaci pana Zdeňka Pospěcha na funkci člena dozorčí rady

společnosti Slezský fotbalový club Opava a.s.
 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 1, Nehlasoval: 0

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

PhDr. Igor Hendrych, Ph.D. v. r.
 1. náměstek primátora města


