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RADA
 STATUTÁRNÍHO MĚSTA OPAVY

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

konané dne 9.6.2021 v 08:00 hodin 
 v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava

3208/76/RM/21 Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
 
program 76. schůze Rady statutárního města Opavy konané dne  9. 6. 2021

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

3209/76/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků ul. Hobzíkova

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr prodeje pozemků parc.č. 2626/97 ostatní plocha, parc.č. 2626/139 - zastavěná
plocha a nádvoří, parc.č. 2626/288 - zahrada, parc.č. 2626/340 - zastavěná plocha a
nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

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

3210/76/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr prodeje pozemků ul. Olomoucká, pod budovou
"Bludička"

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr prodeje pozemku parc.č. 2344/22 - zastavěná plocha a nádvoří, části pozemku
parc.č. 2344/23 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku
katastrální mapy

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

3211/76/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmu pozemku - STL regulační stanice plynu, ul. U
dubového mlýna

Rada města
 

1. schvaluje
 
záměr pronájmu pozemku parc.č. 1672/23 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava -
Předměstí

 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3212/76/RM/21 Majetkové záležitosti - snížení nájemného za pozemky ve vlastnictví SMO v souvislosti
s COVID-19 (restaurace Olomoucká ul.)

Rada města

1. neschvaluje
uzavření dohody o slevě z nájemného za pozemky pod budovou restaurace provozovanou
žadatelem parc.č. 2370/67 - zastavěná plocha a nádvoří, parc.č. 2370/68 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za dobu trvání nájmu
od 1.2.2021 do 30.4.2021 ve výši 50% z nájemného tj. 9.713,00 Kč

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

3213/76/RM/21 Majetkové záležitosti - smlouva o nájmu pozemku pod prodejním stánkem na
Masarykově třídě

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o nájmu pozemku (PID MMOPP00F5SWI) mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░ jakožto nájemcem, jejímž předmětem je
pronájem části pozemku parc.č. 569/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město, dle zákresu
v přiloženém snímku katastrální mapy, za cenu ve výši 1.200,00 Kč/rok,
tj. 200,00 Kč/m2/rok (cena dle zásad)

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

3214/76/RM/21 Majetkové záležitosti - záměr pronájmů pozemků pod garážemi v garážištích
Bochenkova a Vojanova

Rada města
 

1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/178 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/196 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/78 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/206 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí
e) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/59 - zastavěná plocha a nádvoří,

k.ú. Opava - Předměstí

2. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1639/12 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí

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

3215/76/RM/21 Projednání návrhů na likvidaci a vyřazení majetku SMO, MČ a příspěvkových
organizací

Rada města
 

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

3.563.739,57 Kč
b) vyřazení a likvidaci majetku příspěvkových organizací statutárního města Opava ve

výši  824.517,30 Kč
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0
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3216/76/RM/21 Smlouva o pronájmu garážového stání, Krnovská 2788/30 Opava

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o nájmu garážového stání MMOPP00LHNFO mezi statutárním městem Opava
jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Mezi ░░░░ ░░ , 746 01 Opava
jako nájemcem

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

3217/76/RM/21 Smlouva o výpůjčce, OC Slezanka, Opava (výstava k narozeninám Kurta Gebauera)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce MMOPP00LHNET mezi statutárním městem Opava jako
půjčitelem a ░░░░ ░░░░ ░ , bytem ░░░░ ░░░ , Rýmařov 795 01 jako vypůjčitelem

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

3218/76/RM/21 Záměr pronájmu části budovy bez čp/če v k.ú. Opava - Předměstí (areál Dukelských
kasáren)

Rada města
 

1. schvaluje
záměr pronájmu prostor nacházejících se v I. NP budovy bez čp/če, stavba občanského
vybavení, která je součástí pozemku parc. č. 2204/2 zastavěná plocha a nádvoří
v katastrálním území Opava - Předměstí, v areálu Dukelských kasáren v Opavě, dle
grafického znázornění 

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

3219/76/RM/21 Smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Opavy - změna
Kylešovice

Rada města
 

1. schvaluje
změnu modelové smlouvy (MMOPP00K41PQ) pro lokalitu Kylešovice o poskytnutí
finančního daru z rozpočtu statutárního města Opavy schválenou Radou města Opavy
dne 01. 04. 2020 číslo usnesení 1629/40/RM/20 a v souladu s usnesením Rady
statutárního města Opavy ze dne 9. 12. 2020, č. usnesení 2494/58/RM/20 dle důvodové
zprávy

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

3220/76/RM/21 Smlouva o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou - přípojka vody a sjezd (ul.
Raduňská, k.ú. Podvihov)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00K3WGB) mezi povinným statutárním
městem Opava a oprávněným ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava pro uložení podzemního
vedení vodovodní přípojky a umístění sjezdu v rámci stavby "Novostavba rodinného domu
včetně přípojek, zpevněných ploch a oplocení, parc. č. 519/4, k. ú. Podvihov" za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 4.027,00 Kč + DPH v platné
výši

 
Výsledek hlasování: Pro: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1
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3221/76/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickou osobou - přípojka
vody, kanalizace, plynu a sjezd (ul. Českého odboje, k.ú. Jarkovice)

Rada města

1. schvaluje
smlouvu o právu povést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
(MMOPP00K3VX5) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami, ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  bytem Opava, pro umístění podzemního vedení
vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace, přípojky plynu a pro umístění sjezdu, vše
do pozemku parc.č. 228 v katastrálním území Jarkovice, pro stavbu "Novostavba RD
včetně garáže, přípojek a venkovních vedení IS, retence, oplocení, vjezdu, zpevněných
ploch a oplocení" umístěnou na parc.č. 194/6, 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

3222/76/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s fyzickými osobami -
přípojka vody, kanalizace a plynu (ul. Otáhalova, k.ú. Opava-Předměstí; ul.
Budišovská, k.ú. Kylešovice; ul. Jičínská, k.ú. Suché Lazce)

Rada města
 

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

stavby (MMOPP00K3VP9) mezi statutárním městem Opava a fyzickou osobou ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ , bytem Holasovice - Štemplovec, pro umístění podzemního
vedení vodovodní přípojky, podzemního vedení přípojky splaškové kanalizace
a podzemního vedení přeložky dešťové kanalizace do pozemku parc.č. 2930
v katastrálním území Opava-Předměstí, pro stavbu "RODINNÝ DŮM - NOVOSTAVBA,
včetně přístřešku, skladu, terasy, přípojek a rozvodů IS, vsaku, zpevněných ploch
a oplocení" umístěnou na pozemku parc.č. 1959/9, 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 (MMOPP00K3UVM) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ ░░░░ bytem Opava - Kateřinky a ░░░░ ░░░░ ░░░ bytem Opava -
Město, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky
a přípojky plynu do pozemku parc.č. 1822 v katastrálním území Kylešovice, pro stavbu
"Novostavba rodinného domu Opava - Kylešovice" umístěnou na parc.č. 683, za
jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami k
určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
statutárního města Opavy

c) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby (MMOPP00K3WQX) mezi statutárním městem Opava a fyzickými osobami,
░░░░ ░░░░ ░ bytem Bolatice a ░░░░ ░░░░ ░ bytem Suché Lazce, pro umístění
podzemního vedení vodovodní přípojky, kanalizační přípojky a přípojky plynu do
pozemku parc.č. 891/1 v katastrálním území Suché Lazce, pro stavbu "Novostavba
RD, k.ú. Suché Lazce, parc.č. 512/2, 513/3", 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: 9, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 1

3223/76/RM/21 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene s ČEZ Distribucí a.s. (ul.
Polní)

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00LHT5W) 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. 2899/1 v k.ú. Opava - Předměstí
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pro stavbu "Opava, Polní, č.p. 1044/2, příp. NN" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene stanovenou znaleckým posudkem

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

3224/76/RM/21 Uplatnění předkupního práva - garáž parc. č. 1636/5 k.ú. Opava - Předměstí (garážiště
Bochenkova)

Rada města
 

1. neschvaluje
uplatnění předkupního práva statutárního města Opava dle ust.§ 3056 zákona č. 89/2012
Sb., občanský zákoník u následující nabízené nemovitosti:
 
budovy bez čp/če, způsob využití garáž, ležící na pozemku parc. č. 2168/174 k.ú. Opava -
Předměstí, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░ , bytem  Neplachovice, za nabízenou
kupní cenu 387.000,00 Kč
 
 

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

3225/76/RM/21 NVZ na dodávky zadávaná v OŘ s názvem "Sdružené dodávky elektrické energie pro
SMO, jeho PO a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022-2023
formou postupného nákupu" - smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
vzorovou smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny (MMOPP00I7WS5), zakázka:
"Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Opava, jeho příspěvkové
organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022 - 2023
formou postupného nákupu", mezi statutárním městem Opava, příspěvkovými a jinými
organizacemi města uvedenými ve smlouvě o centralizovaném zadávání jako odběratelem
a společností Lumius, spol. s r.o. se sídlem Horní 700, 739 25  Sviadnov, IČ: 25911945
jako dodavatelem

2. svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích zajišťování procesu realizace
postupných nákupů elektrické energie u společnosti Lumius, spol. s r.o., se sídlem
Horní 700, 739 25  Sviadnov, IČ: 25911945 pro roky 2022 a 2023 z pozice centrálního
zadavatele v odborné spolupráci se společností ENSYTRA s.r.o. se sídlem náměstí
Svobody 931/22, 789 85  Mohelnice, IČ: 28582136, odboru majetku města Magistrátu
města Opavy a pověřuje vedoucího odboru majetku, popř. jeho zástupce, k rozhodování
o jednotlivých postupných nákupech a opravňuje jej k podpisům konfirmačních protokolů

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

3226/76/RM/21 NVZ na dodávky zadávaná v OŘ s názvem "Sdružené dodávky zemního plynu pro
SMO, jeho PO a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022-2023
formou postupného nákupu" - smlouva

Rada města
 

1. schvaluje
vzorovou smlouvu o sdružených službách dodávky zemního plynu (MMOPP00I7WRA),
zakázka: "Sdružené dodávky zemního plynu pro statutární město Opava, jeho příspěvkové
organizace a organizace, které majetkově ovládá na období dodávky let 2022 - 2023
formou postupného nákupu", mezi statutárním městem Opava, příspěvkovými a jinými
organizacemi města uvedenými ve smlouvě o centralizovaném zadávání jako odběratelem
a společností CONTE spol. s r.o. se sídlem Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00
Praha 1, IČ: 00565342 jako dodavatelem

2. svěřuje
v souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích zajišťování procesu realizace
postupných nákupů zemního plynu u společnosti CONTE spol. s r.o. se sídlem Ovocný trh
572/11, Staré Město, 110 00  Praha 1, IČ: 00565342 pro roky 2022 a 2023 z pozice
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centrálního zadavatele v odborné spolupráci se společností ENSYTRA s.r.o.
se sídlem náměstí Svobody 931/22, 789 85  Mohelnice, IČ: 28582136, odboru majetku
města Magistrátu města Opavy a pověřuje vedoucího odboru majetku, popř. jeho
zástupce, k rozhodování o jednotlivých postupných nákupech a opravňuje jej k podpisům
konfirmačních protokolů

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

3227/76/RM/21 Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Tisk měsíčníku Hláska" -
výsledek výběrového řízení + smlouva

Rada města
 

1. rozhoduje
a) o vyloučení uchazečů:

1. SAMAB PRESS GROUP, a.s., Cyrilská 357/14 , 602 00 Brno - Trnitá, IČ: 25524291,
z důvodu nesplnění technické kvalifikace uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek
2. Z + M Partner, spol. s r.o., Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava,
IČ: 26843935, z důvodu nesplnění technické kvalifikace uvedené v Písemné výzvě
k podání nabídek
3. PRINTO, spol. s r.o., Gen. Sochora 1379, 708 00 Ostrava - Poruba, IČ: 45196907,
z důvodu nesplnění technické kvalifikace uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek

b) o výsledném pořadí:
1. SEVEROTISK s.r.o., Mezní 3312/7, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 28223152
2. Triangl, a.s., Beranových 65, 199 02 Praha 9, IČ: 28161050

c) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost SEVEROTISK s.r.o., Mezní
3312/7, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 28223152, jehož nabídka splňuje všechny
požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídek a dle hodnotících
kritérií, které zadavatel stanovil, má nejvyšší bodové ohodnocení

2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00HMGGZ, mezi statutárním městem Opava a společností
SEVEROTISK s.r.o., Mezní 3312/7, 400 11 Ústí nad Labem, IČ: 28223152.

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

3228/76/RM/21 Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "MŠ Komárov - budova
MŠ Podvihov" - 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 "MŠ Komárov - budova MŠ
Podvihov" - v rozsahu dle zadávací dokumentace a důvodové zprávy

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

členů komise pro hodnocení nabídek, která rovněž provede posouzení splnění
podmínek účasti, ve složení
1. Mgr. Petr Orieščík
2. Zdeněk Hoza
3. Ing. Andrea Štenclová
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. PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
2. Kamil Onderka
3. Ing. Eva Dostálová
4. Ing. Radka Šabatková 
5. Ing. Martin Chalupski

3. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/81
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

ve výdajích - Městská část Podvihov
            rezerva MČ Podvihov   
            (6409,5901,00000020,0820,0000000000000)       -   4.000.000,00 Kč
                       
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov  
            (3111,6121,00000020,0220,0007625000000)       +   4.000.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu ZRR/2021/55
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
            ZŠ Komárov - rekonstrukce vč. vestavby        
            (3113,6121,00000000,0220,0007665000000)          - 1.117.800,00 Kč
            (3113,6121,00000120,0220,0007665000000)          -    595.464,00 Kč
                       
            MŠ Komárov - budova MŠ Podvihov  
            (3111,6121,00000000,0220,0007625000000)       +  1.117.800,00 Kč
            (3111,6121,00000120,0220,0007625000000)          +  595.464,00 Kč

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

3229/76/RM/21 Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu "Masařská - parkovací dům" -
zjišťovací záchranný archeologický výzkum

Rada města
 

1. schvaluje
a) dohodu č. 40/2021/PRI (MMOPP00LRXAT) o provedení zjišťovacího záchranného

archeologického výzkumu mezi statutárním městem Opava a Národním památkovým
ústavem, státní příspěvkovou organizací se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01
Praha 1 - Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333 v rámci akce "Masařská -
parkovací dům" za cenu nejvýše přípustnou 498.500,00 Kč bez DPH (603.185,00 Kč
vč. DPH)

b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/56
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
                  Masařská - parkovací dům - PD
                  (2219,6121,00000000,0220,0007490000000)                     + 603.185,00 Kč
 
                  Investice - projektová dokumentace
                  (6409,6121,00000000,0220,0000000000000)                      - 603.185,00 Kč

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

3230/76/RM/21 Dotace ostatní - Linka bezpečí, z.s. - Linka bezpečí pro děti a mládež z města Opavy

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Linky bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha,
IČ 61383198, na náklady související s provozem Linky bezpečí pro děti a mládež z města
Opavy, ve výši 50.000,00 Kč

2. neschvaluje
finanční dotaci Lince bezpečí, z.s. se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha,
IČ 61383198, na náklady související s provozem Linky bezpečí pro děti a mládež z města
Opavy, ve výši 50.000,00 Kč

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

3231/76/RM/21 Dotace ostatní - Ceca Cup z.s. - Ceca Cup 2021

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci spolku Ceca Cup z.s.  se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01
Opava, IČ 08132721, na náklady související s pořádáním sedmého ročníku charitativního
turnaje v malé kopané Cece Cup 2021, ve výši 40.000,00 Kč
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Usnesení: PŘIJATO

2. schvaluje
a) finanční dotaci spolku Ceca Cup z.s.  se sídlem Popská 222/11, Město, 746 01 Opava,

IČ 08132721, na náklady související s pořádáním sedmého ročníku charitativního
turnaje v malé kopané Cece Cup 2021, ve výši 20.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/57
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901.00000000,0020,0002990000000)    - 20.000,00 Kč
   
 Ceca Cup z.s.  
 (3419,5222,00000000,0020,0000590000000)   + 20.000,00 Kč

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

3232/76/RM/21 Dotace ostatní - Holos, z.ú. - Vlaštovské schody

Rada města
 

1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Holosu, z.ú. se sídlem Marie Dolanské 8/12, Vlaštovičky, 746 01
Opava, IČ 26639866, na náklady související s pořádáním Multižánrového hudebního
festivalu "Vlaštovské schody" ve výši 38.000,00 Kč

2. schvaluje
a) finanční dotaci Holosu, z.ú. se sídlem Marie Dolanské 8/12, Vlaštovičky, 746 01

Opava, IČ 26639866, na náklady související s pořádáním Multižánrového hudebního
festivalu "Vlaštovské schody" ve výši 30.000,00 Kč

b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/58
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 Dotace ostatní  
 (6409,5901,000000000,0020,0002990000000)    - 30.000,00 Kč
   
 Holos, z.ú.  
 (3312,5221,000000000,0020,0000234000000))   + 30.000,00 Kč

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

3233/76/RM/21 Schválení smluv - Vodní záchranná služba ČČK Bruntál-Slezská Harta, Asociace TOM
ČR, TOM 4207 KADAO

Rada města
 

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

MMOPP00CV2UV, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Vodní záchrannou službou ČČK Bruntál-Slezská Harta, pobočným spolkem, se
sídlem Jiráskova 1626/3, 792 01 Bruntál IČ 70314659, zastoupeným Miloslavem
Střelcem, předsedou, ve výši 20.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

b) smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu statutárního města Opavy
MMOPP00CV2T0, mezi statutárním městem Opava jako poskytovatelem dotace
a Asociací TOM ČR, TOM 4207 KADAO se sídlem Dostojevského 2124/14, Předměstí,
746 01 Opava, IČ 75074982, zastoupeným Tomášem Weichtem, vedoucím oddílu, ve
výši 40.000,00 Kč, jako příjemcem dotace

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

3234/76/RM/21 Rozpočtová opatření 2021, změna rozpisu rozpočtu 2021

Rada města
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1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2021/82

v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
 neinvestiční přijaté transfery od krajů  
 MD 231 0600  
 (0000,4122,000000133,0020,0000000000039) + 107.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor školství
 Středisko volného času  

 
účelový neinvestiční příspěvek na provoz -
projekt "úhrada nákladů, které souvisí
s organizací okresních kol soutěží typu A a B
vyhlášených MŠMT pro rok 2021"

 

 (3233,5336,000000133,0030,0001002000039) + 107.000,00 Kč
   
   

b) Rozpočtové opatření č. 2021/83
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový

 neinvestiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu

 

 MD 231 0000  
 (0000,4116,000013351,0020,0000000000036) + 108.990,00 Kč
   

ve výdajích - odbor sociálních věcí

 
Seniorcentrum Opava - účelový neinvestiční
příspěvek na provoz - na úhradu nákladů na
zakoupení antigenních testů a úkonů testování

 

 (4350,5336,000013351,0040,0001002000036) + 108.990,00 Kč
   
   

c) Rozpočtové opatření č. 2021/84
ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování

 rezerva na projekty  
 (6409,6119,000000000,0140,0000000000000) - 17.250,00 Kč

 Strategický plán rozvoje statutárního města
Opavy 2021

 

 inspirativní workshop  
 - pohoštění  
 (6171,5175,000000000,0140,0002566000000) + 14.000,00 Kč
 - nájemné  
 (6171,5164,000000000,0140,0002566000000) + 3.250,00 Kč
   
   

d) Rozpočtové opatření č. 2021/85
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic

 Propojení Krnovská - Žižkova  
 (úprava položky)  
 (2212,6121,00000020,0220,0007562000000) - 2.800,00 Kč
 (2212,5909,00000020,0220,0007562000000) + 2.800,00 Kč
   
   

e) Rozpočtové opatření č. 2021/86
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000)  - 59.810,30 Kč
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ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
 AIR TRITIA  
 (3636,5171,000000000,0140,0002454000000) + 59.810,30 Kč
   
   

f) Rozpočtové opatření č. 2021/87
ve výdajích - městská policie

 Městský kamerový systém - stroje, přístroje a
zařízení

 

 (5311,6122,000000000,0110,0001047000000)  - 1.000.000,00 Kč
   

ve výdajích - odbor školství
 Prevence kriminality  
 (4349,5169,000000000,0030,0002448000000)  - 32.000,00 Kč
 (4349,5139,000000000,0030,0002448000000)  - 2.000,00 Kč
   

 Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS
VI. etapa" - spoluúčast města  

 (4349,6122,000000000,0030,0002374000000) + 484.000,00 Kč
   

 Projekt "Opava - Zefektivnění a rozšíření MKDS
VI. etapa" - předfinancování  

 (4349,6122,000000000,0030,0002374000000) + 550.000,00 Kč
   
   

g) Rozpočtové opatření č. 2021/88
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Ochranova  
 účelový neinvestiční příspěvek na provoz -

oprava kanalizace
 

 (3113,5331,000000000,0030,0001002000023) + 210.056,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 210.056,00 Kč
   
   

h) Rozpočtové opatření č. 2021/89
ve výdajích - odbor školství
 ZŠ Edvarda Beneše  
 účelový neinvestiční příspěvek na provoz -

oprava ventilů ÚT a okapových svodů
 

 (3113,5331,000000000,0030,0001002000024) + 541.124,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 541.124,00 Kč
   
   

i) Rozpočtové opatření č. 2021/90
ve výdajích - odbor školství
 Zařízení školního stravování  
 účelový investiční příspěvek na provoz - sanace

zdiva a zastřešení schodiště u ŠJ Otická
 

 (3141,6351,000000000,0030,0001001000033) + 500.000,00 Kč
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ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 500.000,00 Kč
   
   

j) Rozpočtové opatření č. 2021/91
ve výdajích - odbor školství
 BESIP  
 - nákup služeb  
 (2223,5169,000000000,0030,0001078000000)) - 76.000,00 Kč
   
ve výdajích - městská část Malé Hoštice
 Dětské dopravní hřiště  
 - ostatní osobní výdaje  
 (3421,5021,000000000,0810,0007680000000) + 76.000,00 Kč
   
   

k) Rozpočtové opatření č. 2021/92
ve výdajích - odbor školství
 MŠ Havlíčkova  
 investiční příspěvek-elektroizolační rozvody  
 (3111,6351,00000000,0030,0001001000016) + 259.398,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva FaRO  
 (6409,5901,00000000,0020,0002996000000) - 259.398,00 Kč
   
   

l) Rozpočtové opatření č. 2020/93
ve výdajích - odbor školství
 vyúčtování příspěvku na lyžařský výcvik  
 ZŠ Boženy Němcové  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000018) - 116.000,00 Kč
   
 ZŠ Mařádkova  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000020) - 142.000,00 Kč
   
 ZŠ Otická  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000022) - 144.000,00 Kč
   
 ZŠ I.H., Ochranova  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000023) - 74.000,00 Kč
   
 ZŠ T.G.M., Riegrova  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000030) - 130.000,00 Kč
   
 ZŠ Kylešovice  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000031) - 134.000,00 Kč
   
 ZŠ Šrámkova  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000032) - 96.000,00 Kč
   
 ZŠ E.Beneše  
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 (3113,5331,00000000,0030,0001000000024) - 130.000,00 Kč
   
 ZŠ Englišova  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000019) - 170.000,00 Kč
   
 ZŠ Vrchní  
 (3113,5331,00000000,0030,0001000000025) - 114.000,00 Kč
   
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
 rezerva - FaRO  
 (3113,5901,00000000,0020,0002993000000) + 1.250.000,00 Kč
   
   

m) Rozpočtové opatření č. 2021/94
ve výdajích - odbor majetku města
 výkup pozemků  

 (3639,6130,000000000,0052,0000000000000) - 101.398,00 Kč
   
 Veřejné WC - Stříbrné jezero  

 nájemné  
 (3639,5164,000000000,0050,0000000000000) + 42.350,00 Kč
 úklid + dezinfekce  
 (3639,5169,000000000,0050,0000000000000) + 59.048,00 Kč
   
   

n) Rozpočtové opatření č. 2021/95
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový

 rezerva FARO  
 (6409,5901,000000000,0020,0002996000000) - 53.354,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města
 Městský hřbitov poškozená střecha  
 (3632,5171,000000000,0050,0001029000000) + 53.354,00 Kč
   
   

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2021/59
ve výdajích - odbor majetku města, TSO

 Zimní údržba komunikací  
 nákup služeb  
 (2212,5169,000000000,0790,0002535000000) + 2.100.000,00 Kč
 opravy  
 (2212,5171,000000000,0790,0002535000000) - 200.000,00 Kč
 Sportoviště v majetku obce  
 nákup služeb  
 (3412,5169,000000000,0790,0001102000000) - 1.900.000,00 Kč
   
   

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

3235/76/RM/21 Objednávky na hudební vystoupení v rámci akce Město vítá léto 2022

Rada města
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Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

Usnesení: PŘIJATO

1. pověřuje
vedoucí kanceláře primátora k vystavení objednávek na zajištění vystoupení v rámci akce
Město vítá léto 2022 pro společnost Agentura 44, s.r.o., se sídlem Karlova 186/8, Staré
Město, Praha 1, IČ: 28367821, která zastupuje zpěvačku Lucii Bílou, a pro společnost
NNoffice s.r.o., Na Strži 2102/61a, Praha 4, 140 00, IČ: 09000780, která zastupuje kapelu
No Name

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

3236/76/RM/21 Smlouvy na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické
mapy města

Rada města
 

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

mapy města (MMOPP00LR58J) mezi statutárním městem Opavou
a společností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava,
IČ: 19012276, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti ve výši
40.020,75 Kč s DPH

b) smlouvu na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické
mapy města (MMOPP00LR57O) mezi statutárním městem Opavou
a společností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava,
IČ: 19012276, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti ve výši
50.820,00 Kč s DPH

c) smlouvu na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické
mapy města (MMOPP00LR56T) mezi statutárním městem Opavou
a společností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava,
IČ: 19012276, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti ve výši
36.209,25 Kč s DPH

d) smlouvu na vyhotovení geodetického zaměření pro aktualizaci digitální technické
mapy města (MMOPP00LR55Y) mezi statutárním městem Opavou
a společností DIGIS, spol. s r.o., se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava,
IČ: 19012276, zastoupenou Ing. Liborem Štefkem, jednatelem společnosti ve výši
24.393,60 Kč s DPH

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

3237/76/RM/21 Smlouva o poskytování služeb č.RCS-210009 - AC Privátní Cloud

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00LR59E) mezi statutárním městem Opavou a společností
AUTOCONT a.s., se sídlem Hornopolní 3322/34, 702 00, Ostrava, IČ:04308697,
zastoupená Bc. Vladimírem Vybíralem MBA, ředitelem krajského obchodního zastoupení
na základě plné moci, ve výši 790.396,20 Kč s DPH

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

3238/76/RM/21 Závěrečné zprávy - Periodické hodnocení výkonu funkce ředitelů škol a školských
zařízení

Rada města
 

1. bere na vědomí
Zprávy o výsledcích periodického hodnocení ředitelů škol a školských zařízení za rok 2021

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

3239/76/RM/21 Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Malé Hoštice o povolení výjimky z
minimálního počtu žáků
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Rada města

1. schvaluje
výjimku z minimálního počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského
zákona v Základní škole a Mateřské škole Opava-Malé Hoštice -  příspěvková organizace,
a to 70 žáků na školní rok 2021/2022

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

3240/76/RM/21 Žádost Základní školy a Mateřské školy Opava-Vávrovice o povolení výjimky z
minimálního počtu žáků

Rada města
 

1. schvaluje
výjimku z minimálního počtu žáků stanoveného prováděcím právním předpisem školského
zákona v Základní škole a Mateřské škole Opava-Vávrovice -  příspěvková organizace,
a to 37 žáků na školní rok 2021/2022

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

3241/76/RM/21 Rozpis prázdninového provozu MŠ zřizovaných SMO - doplnění

Rada města
 

1. bere na vědomí
rozšíření provozu mateřských škol v době hlavních prázdnin v období od 12. 7. 2021
do 23. 7. 2021 o Mateřskou školu Čajkovského

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

3242/76/RM/21 Mimořádná odměna řediteli Seniorcentra Opava, p.o. v souvislosti s II. vlnou epidemie
COVID 19

Rada města
 

1. schvaluje
mimořádnou odměnu řediteli Seniorcentra Opava, příspěvkové organizace v návaznosti
na poskytnutou dotaci z MPSV pro rok 2021 na podporu mimořádného finančního
ohodnocení zaměstnanců v sociálních službách v souvislosti s epidemií COVID 19

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

3243/76/RM/21 Smlouva o poskytování veterinárních služeb

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu, (MMOPP00KMDEF), mezi statutárním městem Opava, jako objednatelem
a MVDr. Lucií Bialkovou, s místem podnikání Veterinární klinika Na Kopci,
Rooseveltova 32, 746 01 Opava, se sídlem Hrabyně 85, 747 63 Hrabyně, IČ 65391802,
jako poskytovatelem

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

3244/76/RM/21 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo VZMR na služby s názvem "Posouzení vybudování
překládací stanice na směsný komunální odpad, odpad papíru a plastů a drtičky
objemných odpadů - studie proveditelnosti"

Rada města
 

1. schvaluje
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dodatek č.1 (MMOPP00KMDSH) ke smlouvě o dílo (MMOPP00KPSCP), zakázka:
"Posouzení vybudování překládací stanice na směsný komunální odpad, odpad papíru
a plastů a drtičky objemných odpadů - studie proveditelnosti", mezi statutárním městem
Opava jako objednatelem a společností ENVIprojekt CZECH s.r.o., Na Požáře 144, 760 01
Zlín, IČ:03581853, zastoupenou RNDr. Oldřichem Fišerem, jako zhotovitelem

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

3245/76/RM/21 Pravidla Rady statutárního města Opavy k vydávání souhlasu vlastníka pozemní
komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území města Opavy

Rada města
 

1. schvaluje
Pravidla Rady statutárního města Opavy k vydávání souhlasu vlastníka pozemní
komunikace k vyhrazení parkovacího místa na území města Opavy s platností
do 31.12.2025

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

3246/76/RM/21 Smlouva o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování dat pro osobní
doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra

Rada města
 

1. schvaluje
smlouvu (MMOPP00LK9YO) o umístění technického zařízení na sběr a další zpracování
dat pro osobní doklady vydávané v působnosti Ministerstva vnitra mezi Státní tiskárnou
cenin, s. p. jako poskytovatelem a statutárním městem Opava, jako příjemcem

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

3247/76/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  25. 05. 2021 do 08. 06. 2021

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

3248/76/RM/21 Komise RMO - Dopravní komise - rezignace na členství v komisi, jmenování nového
člena komise

Rada města
 

1. bere na vědomí
rezignaci pana Ing. Pavla Durčáka na funkci člena Dopravní komise RMO ke dni
26. 05. 2021

2. jmenuje
pana Ing. Martina Fajka členem Dopravní komise RMO s účinností od 10. 06. 2021
v souladu s § 102, odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, pro
volební období 2018 - 2022

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

3249/76/RM/21 Kontrola plnění přijatých usnesení RMO

Rada města
 

1. bere na vědomí
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zprávu o kontrole plnění přijatých usnesení Rady statutárního města Opavy
 
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0, Nehlasoval: 0

3250/76/RM/21 Slezské divadlo Opava, p. o. - personální záležitosti

Rada města
 

1. bere na vědomí
a) rezignaci Mgr. Ilji Racka, Ph.D. na ředitele Slezského divadla Opava, p. o., ke dni

31. 8. 2021
b) skutečnost, že Mgr. Ilja Racek, Ph. D. podal výpověď z pracovního poměru v souladu

s § 50 zákoníku práce

2. schvaluje
znění zadání podmínek výběrového řízení na pozici ředitel/ředitelka Slezského divadla
Opava, p.o., dle přílohy č. 2 tohoto bodu

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

 

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
 primátor města

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


