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Anonymizované usnesení

R AD A
S TAT UTÁ RN Í H O M Ě STA OP AV Y
U S N E S E N Í
13. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 17.4.2019 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
492/13/RM/19

Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 17. 4. 2019 s úpravou pořadí
projednávaných bodů

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

493/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Městský dopravní podnik Opava a.s. - změna základního tarifu a způsobu odbavení
cestujících
Rada města
1. schvaluje
a) nový základní tarif MDPO, a.s. platný od 1.7.2019
b) zrušení platby v hotovosti s účinností od data pořízení nového odbavovacího systému
(2020)
2. bere na vědomí
a) možnost odbavení prostřednictvím mobilní aplikace od 1.5.2019 včetně doplnění do
tarifů MDPO a.s.
b) možnost odbavení prostřednictvím platby bankovní kartou od 1.7.2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

494/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

MDPO - vyhodnocení dopravní obslužnosti za rok 2018
Rada města
1. bere na vědomí
Vyhodnocení dopravní obslužnosti a vyúčtování úhrady prokazatelné ztráty za rok 2018
Městského dopravního podniku Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 98, 746 06 Opava,
IČ 64610250, zastoupeným Ing. Vladimírem Schreierem, předsedou představenstva.
Skutečná celková prokazatelná ztráta ve vztahu k plánované je vyšší o 79.225,00 Kč a
MDPO, a.s žádá o její úhradu.
2. schvaluje
a) dofinancování úhrady celkové prokazatelné ztráty za rok 2018 ve výši 79.225,00 Kč
b) Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/26
Ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Doúčtování prokazatelné ztráty MDPO za rok 2018
(2292,5193,0000000000,0020,001003220000)

+ 79.225,00 Kč
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Rezerva FARO
- 79.225,00 Kč

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

3. ukládá
odboru finančnímu a rozpočtovému vyplatit rozdíl ve výši 79.225,00 Kč Městskému
dopravnímu podniku Opava, a.s. se sídlem Bílovecká 98, 746 06 Opava, IČ 64610250, dle
usnesení bodu 2
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

495/13/RM/19

Uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování servisních služeb Pověřence pro
ochranu osobních údajů
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 MMOPP00F7JNS ke smlouvě, MMOPP00F7ETX, mezi statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ: 00300535, zastoupeným
Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem města, a společností AUTOCONT a.s., se sídlem,
Hornopolní 3322/34, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IČ: 04308697, zastoupenou
Jindřichem Zimolou, ředitelem ROC na základě plné moci ze dne 03. 09. 2018, za cenu
33.600,00 Kč bez DPH měsíčně
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

496/13/RM/19

Směrnice k poskytování informací podle informačního zákona
Rada města
1. schvaluje
Směrnici k poskytování informací podle informačního zákona s účinností od 18. 4. 2019
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

497/13/RM/19

MLO - plán hospodaření na rok 2019, plán mysliveckého hospodaření na rok 2019
Rada města
1. schvaluje
plán mysliveckého hospodaření v honitbě na rok 2019
2. pověřuje
Mgr. Pavla Vltavského, vedoucího odboru majetku města Magistrátu města Opava,
k podpisu přiloženého plánu mysliveckého hospodaření v honitbě na rok 2019
3. bere na vědomí
plán hospodaření na rok 2019 organizace Městské
organizace se sídlem Skřipov 110,747 45, IČ 00849669

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

498/13/RM/19

lesy

Opava,

příspěvková

Usnesení: PŘIJATO

Odměny ředitele příspěvkové organizace Městské lesy Opava
Rada města
1. schvaluje
a) odměnu Ing. Radomíru Drašákovi, bytem Skřipov, řediteli příspěvkové organizace
Městské lesy Opava, se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669, za období od 01.01.2018
do 31.12.2018, ve výši dle předloženého návrhu
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b) mimořádnou odměnu Ing. Radomíru Drašákovi, bytem Skřipov, řediteli příspěvkové
organizace Městské lesy Opava, se sídlem Skřipov 110, IČ 00849669, za období od
01.01.2018 do 31.12.2018, za zajištění realizace dotací a grantů pro rozvoj činnosti
organizace, ve výši dle předloženého návrhu
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

499/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti
Rada města
1. schvaluje
a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 606/1 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava Město, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
b) záměr prodeje spoluvlastnického podílu ve výši 1/14 pozemku parc.č. 2702/481 zastavěná plocha a nádvoří a spoluvlastnický podíl ve výši 1/14 pozemku parc.č.
2702/542 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr prodeje části pozemku parc.č. 1112/1 - ostatní plocha, k.ú. Komárov u Opavy,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
2. schvaluje
a) dohodu o zrušení věcného břemene (PID MMOPP00HZN5G) mezi statutárním
městem Opava jako povinným a panem ░░░░ ░░░░ ░░ jako oprávněným, jejímž
předmětem je zrušení věcného břemene zatěžujícího pozemek parc.č. 2702/389 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
b) dohodu o zrušení věcného břemene (PID MMOPP00HZN3Q) mezi statutárním
městem Opava jako povinným a společností SČA - Severočeská armaturka, spol.
s.r.o. jako oprávněným, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene zatěžujícího
pozemek parc.č. 2702/389 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
c) dohodu o zrušení věcného břemene (PID MMOPP00HZN4L) mezi statutárním městem
Opava jako povinným a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako oprávněným, jejímž
předmětem je zrušení věcného břemene zatěžujícího pozemek parc.č. 2702/389 zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
d) dohodu o zrušení věcného břemene (PID MMOPP00HZN6B) mezi statutárním
městem Opava jako povinným a společností REZIDENCE MENDLOVA s.r.o. jako
oprávněným, jejímž předmětem je zrušení věcného břemene zatěžujícího pozemek
parc.č. 2702/389 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

500/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti
Rada města
1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2373/450- zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemků pod garážemi parc.č. 2168/96, parc.č. 2168/168 a parc.č.
2168/66, vše zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 1636/17- zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
2. schvaluje
výši kupní ceny - 670.000,00 Kč + DPH za výkup pozemků parc.č. 752/124 a 752/125, k.ú.
Opava - Předměstí

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Majetkové záležitosti
Rada města
1. schvaluje
a) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/21 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
b) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2168/107 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
c) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2724/76 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
d) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2627/154 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
e) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2184/47 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
f) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2626/156 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
g) záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 515/7 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Město

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

502/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Záměr převodu nájmu, Hrnčířská 11, Opava
Rada města
1. schvaluje
záměr udělení souhlasu s převodem nájmu založeného Smlouvou o nájmu nebytových
prostor (PID:MMOPP00C4KSE), uzavřenou mezi Statutárním městem Opava, se sídlem
Horní náměstí 69, 746 01 Opava, IČ: 00300535 jako pronajímatelem a BETINA spol.
s r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 18054269 jako
nájemcem dne 6. 6. 2012, jejímž předmětem je nájem části prostor, které se nacházejí v
I. nadzemním podlaží budovy č.p. 125 objekt k bydlení, která je součástí pozemku
parc. č. 434 zastavěná plocha a nádvoří, ležící v katastrálním území Opava-Město, na
adrese Hrnčířská 125/11,Opava; převod nájmu se má uskutečnit mezi nájemcem BETINA
spol. s r.o., se sídlem Bělehradská 858/23, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČ: 18054269 jako
postupitelem a Martin Knappe, se sídlem Olomoucká 2979/117, Opava - Předměstí,
746 01, IČ: 46114785, jakožto postupníkem ke dni 10. 5. 2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

503/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek č. 1, Wolkerova, Opava
Rada města
1. schvaluje
dodatek
č. 1
(MMOPP00I7YW7)
ke
Smlouvě
o
nájmu
nemovitých
věcí (MMOPP00GU7V8) mezi statutárním městem Opava jako pronajímatelem
a Fotbalovým klubem SLAVIA OPAVA, z.s., se sídlem Wolkerova 1469/1A, Kateřinky,
747 05 Opava, IČ: 26541645, jako nájemcem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Smlouva o výpůjčce, Horní náměstí 21/4, Opava
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce části budovy (MMOPP00I7YUH) mezi statutárním městem Opava
jako půjčitelem a ČSS, z.s. - sportovně střelecký klub Opava, se sídlem
Ratibořská 1439/51, Kateřinky, 747 05 Opava, IČ: 47813253, jako vypůjčitelem

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

505/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Ceník za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
Rada města
1. schvaluje
nové znění Ceníku za stání silničních motorových vozidel na místních komunikacích
dle Nařízení Statutárního města Opavy č. 6/2018 schváleného Radou Statutárního města
Opavy svým usnesením č. 3113/83 RM 18 ze dne 25. 4. 2018, o stání silničních
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích ve městě Opavě s účinností
od 15. 5. 2018

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

506/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o právu provést stavbu (MMOPP00IJGQ7) mezi Ředitelstvím silnic a dálnic
ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle, IČ 65993390 a Statutárním
městem Opava pro umístění stavby sjezdu a manipulačního pruhu na pozemku
parc.č.391/4 v k.ú. Vávrovice v rámci stavby "I/11 Opava, Severní obchvat - západní
část - SO 121 Propojení ulic Obecní a Vávrovické"
b) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby
(MMOPP00IJGBA) mezi Statutárním městem Opava a společností UPC Česká
republika, s.r.o. se sídlem Závišova 502/5, Praha 4 - Nusle, 140 00, IČ 00562262,
pro umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
do pozemků parc.č. 2491, 3014/2, 2492/22 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu
"Optická přípojka UPC, Slezská univerzita v Opavě 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) dohodu o činnosti a umístění stavby v ochranném pásmu (MMOPP00IJLPD) mezi
Statutárním městem Opava a společností UPC Česká republika, s.r.o. se sídlem
Závišova 502/5, Praha 4 - Nusle, 140 00, IČ 00562262, týkající se umístění
podzemního telekomunikačního vedení ve vzdálenosti osy vedení menší než 0,5 m
od hrany obrubníků na pozemcích parc.č. 2968, 2971, 3007, 3005, 3008, 2962/1,
3003, 3010, 3001/2, 3002, 2990, 3014/2, 2985, 2501/1, 581/17, 3017, 598/2,
2626/227, 611/1, 2626/37 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci zrealizované stavby
"Výstavba sítě FTTB/FTTH Opava (Zřízení EKS UPC Opava)"
d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00IJGD0) 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 pozemků parc.č.
788, 789 v k.ú. Jaktař pro stavbu "Opava, Mahenova, p.č. 808/2, kNN" č. stavby IV-128016000 za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými
Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích Statutárního města Opavy
e) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00IJGK1) mezi Statutárním městem Opava a společností ČEZ
Distribuce, a.s. se sídlem Teplická 874/8, 405 02 Děčín, Děčín IV - Podmokly,
IČ 24729035, pro umístění podzemního vedení nízkého napětí a jistících skříní
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do/na pozemcích parc.č. 2702/302, 2702/2, 2702/95, 3034, 2663/2 v k.ú. Opava Předměstí pro stavbu "Opava, Březinova, obnova vNN/kNN" č. stavby IE-12-8005043
za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou platnými Zásadami
k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti) na pozemcích
Statutárního města Opavy
f) Dodatek č. 1 (MMOPP00IDXJ1) ke Smlouvě o právu provést stavbu č. OP-195-17-VK
uzavřené dne 2. 11. 2017 (MMOPP00AYYUI) mezi Statutárním městem Opava a
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 - Nusle,
IČ 65993390 týkající se zrealizované stavby "Stavební úprava zastávky MHD Oasa
v Komárově na parc.č. 1056/1, k.ú. Komárov u Opavy"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

507/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o poskytnutí finančního daru z rozpočtu statutárního města Opavy
Rada města
1. svěřuje
dle § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Odboru majetku města
Magistrátu města Opavy pravomoc rozhodnout o uzavření a uzavřít smlouvu o poskytnutí
finančního daru ve výši 5.000,00 Kč vlastníkovi nemovitosti v městských částech Zlatníky
a Milostovice, který se připojí na nově zbudovanou splaškovou kanalizaci, dle přiloženého
návrhu smlouvy (dar 5.000,00 Kč při splnění podmínky připojení do 31. 12. 2019)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

508/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o provozování vodního díla - dodatek
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 ke smlouvě o provozování vodního díla č. 17/SOP/OP/2018/D1
(MMOPP00GLJ5R) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26
Opava, IČ 00300535 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se
sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ: 45193665 pro rozšíření
předmětu provozování vodního díla s názvem "Vodovod Opava - Kylešovice, 1. etapa dodatek, 2.a etapa, 2.b etapa" na pozemku parc.č. 1814 k.ú. Kylešovice

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

509/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zřízení vedení inženýrských sítí na pozemcích města Opavy a následné zavkladování
věcného břemene - vodovodní a kanalizační přípojky
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením
stavby, (MMOPP00IJL3F) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí
69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ 45193665 pro umístění výměny vodovodního řadu v pozemku parc.č. 2336/5
a 2330/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava - Kateřinky, ul. Do Polí - výměna
vodovodního řadu", 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, (MMOPP00IJL2K) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí
69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Severomoravskými vodovody a kanalizacemi
Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava,
IČ 45193665 pro umístění rekonstrukce kanalizace do pozemku parc.č. 2336/5

Přehled usnesení [13/RM/17.4.2019]

Stránka 7 z 24

a 2330/2 v k.ú. Kateřinky u Opavy pro stavbu "Opava - Kateřinky, ul. Do Polí rekonstrukce kanalizace", 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, (MMOPP00GLJ0G) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí
69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a CS ESTATE s.r.o. se sídlem Na Děkance 2109/1,
Nové Město, 128 00 Praha, IČ 26466104 pro umístění vodovodní přípojky
a kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 2976 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu
"Retail park Opava", za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene
stanovenou platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene
(služebnosti) na pozemcích statutárního města Opavy
d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJKNU) mezi statutárním městem
Opava se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava, IČ 00300535 a Severomoravskými
vodovody a kanalizacemi Ostrava a.s. se sídlem 28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění rekonstrukce vodovodu v rámci stavby
"Suché Lazce, ul. Přerovecká - rekonstrukce vodovodu" za jednorázovou náhradu za
zřízení věcného břemene ve výši 2.250,00 Kč + DPH
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

510/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Poskytování veterinárních
služeb" - zrušení výběrového řízení, udělení výjimky + uzavření smlouvy
Rada města
1. rozhoduje
a) o zrušení výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem
"Poskytování veterinárních služeb", z důvodu neobdržení žádné nabídky
b) o udělení výjimky ze Zadávacího řádu statutárního města Opavy pro zadávání
veřejných zakázek malého rozsahu dle důvodové zprávy
2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00JPA5N, mezi statutárním městem Opava a MVDr. Janou Dudovou,
s místem podnikání Veterinární klinika Na Kopci, Rooseveltova 32, 746 01 Opava,
IČ: 02132613

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

511/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Tisk měsíčníku Hláska" výsledek výběrového řízení + smlouva
Rada města
1. rozhoduje
a) o vyloučení uchazeče Tiskárna Grafico s.r.o., se sídlem U Panského mlýna 1438/33 ,
747 06 Opava 6, IČ: 25885839, z důvodu nesplnění podmínek uvedených v Písemné
výzvě k podání nabídek
b) o výsledném pořadí:
1. SEVEROTISK s.r.o., se sídlem Mezní 3312/7, 400 11 Ústní nad Labem,
IČ: 28223152
2. Samab Press Group, a.s., Cyrilská 357/14 , 602 00 Brno - Trnitá, IČ: 25524291
3. Strategic Consulting s.r.o., Praha 10, Vinohrady, Pod Rapidem 2454/10,
IČ: 25792920
c) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče společnost SEVEROTISK s.r.o., se sídlem
Mezní 3312/7, 400 11 Ústní nad Labem, IČ: 28223152, jehož nabídka splnila
požadavky zadavatele uvedené v Písemné výzvě k podání nabídky a má nejnižší
nabídkovou cenu
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2. schvaluje
smlouvu, MMOPP00HN8LH, mezi statutárním městem Opava a společností
SEVEROTISK s.r.o., se sídlem Mezní 3312/7, 400 11 Ústní nad Labem, IČ: 28223152
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

512/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Hláska - distribuce
Rada města
1. ruší
usnesení č. 466/12/RM/19 ze dne 3. 4. 2019:
(Rada města:1. rozhoduje
a) o vyloučení uchazečů z důvodu nesplnění podmínek v písemné výzvě:
1. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983
2. Mediaservis, s. r. o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9, IČ: 24197360
b) o výsledném pořadí:
1. Česká distribuční, a. s., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová,
IČ: 26791692
c) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Česká distribuční, a. s.,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 26791692, jehož nabídka nejlépe
splnila požadavky zadavatele uvedené v písemné výzvě podání nabídky.)
2. rozhoduje
a) o výsledném pořadí:
1. Česká distribuční, a. s., Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 26791692
2. Mediaservis, s. r. o., Špitálská 885/2a, 190 00 Praha 9 , IČ: 24197360
3. Česká pošta, s. p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ: 47114983
b) o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče Česká distribuční, a. s., Na Rovince 879,
720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 26791692, jehož nabídka nejlépe splnila požadavky
zadavatele uvedené v písemné výzvě podání nabídky
3. schvaluje
obchodní smlouvu o zajištění neadresné distribuce reklamních letáků
(PID: MMOPP00HN8MC) mezi statutárním městem Opava a Českou distribuční, a. s.,
Na Rovince 879, 720 00 Ostrava-Hrabová, IČ: 26791692
4. svěřuje
odboru kancelář primátora pravomoc rozhodovat o uzavírání jednotlivých smluv
o distribuci měsíčníku Hláska podle rámcové smlouvy MMOPP00HN8MC, přičemž
objednávky, na základě kterých budou uzavírány jednotlivé smlouvy, budou činit tyto
osoby: Bc. Anna Sotolářová (tiskové oddělení), Mgr. et Bc. Karin Woitková (asistentka
odboru kancelář primátora).

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

513/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna a doplnění strojů na
jídelnách ZŠS Opava" - zahájení výběrového řízení
Rada města
1. rozhoduje
a) o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna
a doplnění strojů na jídelnách ZŠS Opava" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání
nabídek a důvodové zprávy
b) o zaslání Písemné výzvy k podání nabídek těmto dodatelům:
1) PROMOS trading, spol.s r.o., Karolíny Světlé 28/1638, 736 01 Havířov-Podlesí,
IČ: 62362089
2) LAKAR GAMA, s.r.o., Bludovice 38, 74101 Nový Jičín; IČ: 26782286
3) CHLAZENÍ servis s.r.o., Krnovská 380/214, 747 07 Opava - Jaktař; IČ: 25386298
4) PROMOS ALFA, s r.o., Dělnická 51/543, 735 64 Havířov - Prostřední
Suchá, IČ: 62302388
5) TECHNICA HORECA Czechia s.r.o., Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín,
IČ: 05646677
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2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení:
1. Ing. Milena Skazíková
2. Mgr. Dalibor Zeman
3. paní Pavla Jarcovjáková
b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a
hodnocení nabídek ve složení:
1. paní Hana Fraňková
2. paní Lenka Pchálková
3. paní Anna Kukelková
Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

514/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Vytvoření webových stránek
statutárního města Opavy" - zahájení výběrového řízení
Rada města
1. rozhoduje
o zahájení veřejné zakázky malého rozsahu na služby s názvem "Vytvoření webových
stránek statutárního města Opavy" v rozsahu dle Písemné výzvy k podání nabídek a
důvodové zprávy
2. jmenuje
a) členy pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a hodnocení
nabídek ve složení:
1.
2.
3.
4.
5.

Bc. Hana Brňáková
Mgr. Roman Konečný
Ing. Ondřej Smolen
Bc. Svatopluk Šimánek
Ing. Hana Heinzová

b) náhradníky členů pracovní skupiny pro otevírání obálek s nabídkami, posouzení a
hodnocení nabídek ve složení:
1.
2.
3.
4.
5.

Ing. Pavel Kořízek
Mgr. Jana Foltysová
Mgr. Jana Blažková
Ing. Zdenka Galgonková
Mgr. Petra Vlčová

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

515/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Mírová 33" (výměna
oken, střecha, fasáda) - výsledek zadávacího řízení + smlouva
Rada města
1. rozhoduje
v souladu s ust. § 122 odst. 2 zákona o výběru dodavatele Ing. Pekárek - stavební
společnost, s.r.o. se sídlem Gudrichova 2688/31, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 63323524, jehož nabídka splnila všechny podmínky účasti v zadávacím řízení
2. schvaluje
smlouvu, (MMOPP00IKM4Q), mezi statutárním městem Opava a společností Ing. Pekárek
- stavební společnost, s.r.o. se sídlem Gudrichova 2688/31, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ: 63323524
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Usnesení: PŘIJATO

Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova - rekonstrukce komunikací řešení smluvního vztahu
Rada města
1. schvaluje
a) dohodu o narovnání č. 23/2019/PRI (MMOPP00IKM6G) mezi statutárním městem
Opava a společností SILNICE.CZ s.r.o. se sídlem Krnov, Pod Cvilínem,
Červený Dvůr 918/7, PSČ 794 01, IČ: 26792711, DIČ: CZ26792711 v rámci akce
"Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova - rekonstrukce komunikací"
b) Rozpočtové opatření č. 2019/46
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Kylešovice - ul. Staňkova, Rybníky, Mařákova, Holečkova - rekonstrukce komunikací
- vícepráce
(2212,6121,00000020,0220,0007772000000)
+ 353.754,51 Kč
- vratky přeplatků minulých let
(6409,5909,00000020,0220,0007772000000)

+ 590.000,00 Kč

ZŠ Mírová 35 (výměna oken)
(3113,6121,00000020,0220,0007564000000)

- 943.754,51 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

517/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Příprava investičních akcí
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu č. 20/2019/PRI (MMOPP00IKM91) o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390 a statutárním
městem Opava na umístění splaškové kanalizace do části pozemku parc. č. 196 v k.ú.
Jarkovice za jednorázovou finanční náhradu stanovenou dle metodiky ŘSD ČR v rámci
akce "Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace"
b) smlouvu č. 21/2019/PRI (MMOPP00IKM86) o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti
mezi Povodím Odry, státním podnikem se sídlem Varenská 3101/49, Moravská
Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ: 70890021, DIČ: CZ70890021 a statutárním městem
Opava na umístění mostní konstrukce vč. přístupového chodníku a rozvodů veřejného
osvětlení na části pozemku parc. č. 3318/1 v k.ú. Opava - Předměstí za jednorázovou
finanční úplatu stanovenou znaleckým posudkem v rámci akce "Rekreační oblast
Stříbrné jezero"
c) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/27
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Vlaštovičky + Jarkovice - splašková kanalizace
(2321,6121,00000000,0220,0007869000000)
Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

+ 766,00 Kč

- 766,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO
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Investiční akce - veřejná zakázka malého rozsahu
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu na zhotovení projektové dokumentace č. 24/2019/PRI (MMOPP00IKM5L) pro
provádění stavby mezi statutárním městem Opava a společností STUDIO - D Opava
s.r.o. se sídlem Holasovice 171, 747 74 Holasovice, IČ: 26833115, DIČ: CZ26833115
na zakázku malého rozsahu "Rekreační oblast Stříbrné jezero" - 1. etapa za cenu
nejvýše přípustnou 443.700,00 Kč bez DPH (536.877,00 Kč vč. DPH)
b) změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/28
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Rekreační oblast Stříbrné jezero - 1. etapa - PD
(3429,6121,00000000,0220,0007649000000)
+ 536.877,00 Kč
Investice - projektová dokumentace
(6409,6121,00000000,0220,0000000000000)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

519/13/RM/19

- 536.877,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Rozhodnutí Statutárního města Opavy jako jediného akcionáře společnosti Městský
dopravní podnik Opava, a.s. při výkonu působnosti valné hromady
Rada města
v souladu s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), při
výkonu působnosti valné hromady společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. se sídlem
Bílovecká 1127/98, PSČ: 747 06 IČ: 64610250, zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1234 (dále jen "společnost Městský dopravní
podnik Opava, a.s."), jejímž jediným akcionářem je Statutárním město Opava, rozhodla dle ust.
§ 12 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích tak, že:
1. schvaluje
smlouvu o výkonu funkce mezi společností Městským dopravní podnik Opava a.s.
a paní Ing. Kateřinou Skřivánkovou, nar. ░░░░ ░░░ , trvale bytem ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ jako místopředsedkyní představenstva
2. ukládá
1. primátorovi města
1.1. aby jménem města podepsal písemné rozhodnutí statutárního města Opavy jako
jediného akcionáře společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s. dle výše
uvedených usnesení a aby toto písemné rozhodnutí jediného akcionáře doručil
společnosti Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Termín: 26.4.2019

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

520/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - HFA - Helping for all z.s. - ALL JOBS
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci HFA - Helping for all z.s. se sídlem Dobrovského 874/29, Přívoz,
702 00 Ostrava, IČ 07345054, na náklady související s akcí ALL JOBS, ve výši
30.000,00 Kč
2. neschvaluje
finanční dotaci HFA - Helping for all z.s. se sídlem Dobrovského 874/29, Přívoz, 702 00
Ostrava, IČ 07345054, na náklady související s akcí ALL JOBS, ve výši 30.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Dotace ostatní - BIKE SPORT CLUB - Silesia bike marathon
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci BIKE SPORT CLUBU se sídlem Česká 2, Opava, IČ 68941919,
na náklady související s organizací SILESIA bike marathonu, ve výši 40.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci BIKE SPORT CLUBU se sídlem Česká 2, Opava, IČ 68941919, na
náklady související s organizací SILESIA bike marathonu, ve výši 40.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/29
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 40.000,00 Kč

BIKE SPORT CLUB
(3419,5222,00000000,0020,0000317000000)

+ 40.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

522/13/RM/19

Dotace ostatní - Střední škola průmyslová a umělecká Opava - Merkur 2019
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Střední školy průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové
organizace se sídlem Praskova 399/8, Město, 746 01 Opava, IČ 47813121, na náklady
související s pořádáním soutěže pro Základní školy "Merkur 2019", ve výši 20.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci Střední škole průmyslové a umělecké, Opava, příspěvkové organizaci
se sídlem Praskova 399/8, Město, 746 01 Opava, IČ 47813121, na náklady související
s pořádáním soutěže pro Základní školy "Merkur 2019", ve výši 20.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/30
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 20.000,00 Kč

Střední škola průmyslová a umělecká Opava
(3122,5339,00000000,0020,0000287000000)

+ 20.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

523/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dotace ostatní - Mateřská škola Eliška Opava - Terapiemi pomáháme handicapovaným
dětem
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Mateřské školy Eliška, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem
Elišky Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813474, na projekt
Terapiemi pomáháme handicapovaným dětem, ve výši 40.650,00 Kč
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2. schvaluje
a) finanční dotaci Mateřské škole Eliška, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem Elišky
Krásnohorské 2543/8, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813474, na projekt Terapiemi
pomáháme handicapovaným dětem, ve výši 30.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/31
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)
Mateřská škola Eliška, Opava, příspěvková org.
(3112,5339,00000000,0020,0000152000000)

- 30.000,00 Kč

+ 30.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

524/13/RM/19

Dotace ostatní - Bezpečně na silnicích o.p.s. - Na kole jen s přilbou
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. se sídlem Valdštejnská
381/6, Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ 28733932, na projekt Na kole jen
s přilbou, ve výši 30.000,00 Kč
2. neschvaluje
finanční dotaci společnosti Bezpečně na silnicích o.p.s. se sídlem Valdštejnská 381/6,
Liberec II-Nové Město, 460 01 Liberec, IČ 28733932, na projekt Na kole jen s přilbou, ve
výši 30.000,00 Kč
Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

525/13/RM/19

Dotace ostatní - Střední průmyslová škola stavební Opava - Pekingský mezinárodní
vědecký a technologický festival
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Střední průmyslové školy stavební, Opava, příspěvkové
organizace se sídlem Mírová 630/3, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813148, na náklady
související s účastí na Pekingském mezinárodním vědeckém a technologickém festivalu,
ve výši 29.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci Střední průmyslové škole stavební, Opava, příspěvkové organizaci se
sídlem Mírová 630/3, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813148, na náklady související
s účastí na Pekingském mezinárodním vědeckém a technologickém festivalu, ve výši
20.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/32
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 20.000,00 Kč

Střední průmyslová škola stavební Opava
(3122,5339,00000000,0020,0000412000000)

+ 20.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Dotace ostatní - Mendelovo gymnázium - 41. ročník Středoškolské odborné činnosti
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Mendelova gymnázia, Opava, příspěvkové organizace se sídlem
Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související
s pořádáním 41.ročníku Středoškolské odborné činnosti - celostátního kola, ve výši
50.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci Mendelovu gymnáziu, Opava, příspěvkové organizaci se sídlem
Komenského 397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, na náklady související
s pořádáním 41.ročníku Středoškolské odborné činnosti - celostátního kola, ve výši
50.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/33
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 50.000,00 Kč

Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková org.
(3121,5339,00000000,0020,0000229000000)

+ 50.000,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

527/13/RM/19

Dotace ostatní - Hokejový spolek Opava, z.s. - Slezský pohár 2019
Rada města
1. bere na vědomí
žádost o finanční dotaci Hokejového spolku Opava, z.s. se sídlem Zámecký okruh 413/8,
Město, 746 01 Opava, IČ 05832411, na náklady související s pořádáním Slezského
poháru 2019 k 111.výročí založení klubu, ve výši 20.000,00 Kč
2. schvaluje
a) finanční dotaci Hokejovému spolku Opava, z.s. se sídlem Zámecký okruh 413/8,
Město, 746 01 Opava, IČ 05832411, na náklady související s pořádáním Slezského
poháru 2019 k 111.výročí založení klubu, ve výši 20.000,00 Kč
b) Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/34
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
Dotace ostatní
(6409,5901.00000000,0020,0002990000000)

- 20.000,00 Kč

Hokejový spolek Opava, z.s.
(3419,5222,00000000,0020,0000532000000)

+ 20.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

528/13/RM/19

Rozpočtová opatření 2019, změny rozpisu rozpočtu 2019
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/47
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů - projekt

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [13/RM/17.4.2019]

Stránka 15 z 24

"RESOLVE"
MD 231 0000 - MSK 15%

(0000,4122,112100000,0020,0002421000000)

+ 1.530,94 Kč

MD 231 0000 - EU 85%

(0000,4122,112500000,0020,0002421000000)

+ 8.675,29 Kč
celkem 10.206,23 Kč

ve výdajích - odbor rozvoje města a strategického plánování
projekt "RESOLVE"
- cestovné
+ 1.530,94 Kč
+ 8.675,29 Kč
- 10.206,23 Kč

(3636,5173,112100000,0140,0002421000000)
(3636,5173,112500000,0140,0002421000000)
(3636,5173,000000000,0140,0002421000000)

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
+ 10.206,23 Kč

(6409,5901,000000000,0020,0002996000000)

b) Rozpočtové opatření č. 2019/48
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní investiční přijaté transfery ze státního
rozpočtu (v žádosti o platbu uvedené faktury hrazené

v

roce
2018 i 2019)
MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007719000000)

+ 1.828.567,27 Kč

MD 231 0000

(0000,4216,106515974,0020,0007718000000)

+ 417.603,53
celkem 2.246.170,80 Kč

ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Zlatníky a Milostovice - splašková kanalizace
- 14. žádost o platbu
Zlatníky - stavba
původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018
(pouze faktury uhrazené v roce 2019)
- stavby
(2321,6121,00000020,0220,0007719000000)
(2321,6121,00000026,0220,0007719000000)

- 52.434,99 Kč
- 2.122.467,73 Kč

- stroje a zařízení
(2321,6122,00000026,0220,0007719000000)

- 686.858,10 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace
(85% uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy)
- stavby
(2321,6121,106515974,0220,0007719000000)

+ 1.386.500,49 Kč
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- stroje a zařízení
(2321,6122,106515974,0220,0007719000000)

+ 437.872,03 Kč

uznatelné výdaje SMO
(15% z uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy+ 25%
z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané
příjmy)
- stavba
(2321,6121,10610000,0220,0007719000000)

+ 788.402,23 Kč

- stroje a zařízení
(2321,6122,10610000,0220,0007719000000)

+ 248.986,07 Kč

Milostovice - stavba
původně schváleno v rozpočtu 2019 + FV 2018
(pouze faktury uhrazené v roce 2019)
- stavby
(2321,6121,00000026,0220,0007718000000)

- 64.735,86

- stroje a zařízení
(2321,6122,00000026,0220,0007718000000)

- 590.328,50 Kč

uznatelné výdaje hrazené z dotace
(85% uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy)
- stavby
(2321,6121,106515974,0220,0007718000000)

+ 41.269,11 Kč

- stroje a zařízení
(2321,6122,106515974,0220,0007718000000)

+ 376.334,42 Kč

uznatelné výdaje SMO
(15% z uznatelných výdajů snížených
o předpokládané budoucí příjmy+ 25%
z celkových
uznatelných výdajů (budoucí předpokládané
příjmy)
- stavby
(2321,6121,10610000,0220,0007718000000)

+ 23.466,75 Kč

- stroje a zařízení
(2321,6122,10610000,0220,0007718000000)

+ 213.994,08 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
mimořádná splátka dlouhodobého úvěru 2017
D 231 0000

(0000,8124,00000026,0020,0009963000000)

+ 2.246.170,80 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/49
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
Dohoda o narovnání sml. (MMOPP00I7YTM)

DDHM (drobný dlouhodobý majetek)
(3613,5137,000000000,0051,0000000000000)

+ 1.005.000,00 Kč

DHIM(dlouhodobý hmotný investiční majetek)
(3613,6122,000000000,0051,0000000000000)

+ 172.000,00 Kč
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budovy haly a stavby
(3639,6121,000000000,0051,0000000000000)

+ 638.000,00 Kč

v příjmech - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
nájem nebytových prostor
(3613,2132,000000000,0051,0009047000000)

+ 1.147.339,00 Kč

nájem bez právního důvodu
(3613,2324,000000000,0051,0009169000000)

+ 667.661,00 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/50
ve výdajích - odbor majetku města
oddělení správy a evidence budov
vratky přeplatků záloh r.2018 Dům umění
(3613,5909,000000000,0051,0009185000000)

+ 100.108,00 Kč

v příjmech - odbor majetku města
vratky přeplatků záloh energií r.2018
bytové hospodářství
(3612,2324,000000000,0051,0001035000000)

+ 33.627,00 Kč

nebytové hospodářství
(3613,2324,000000000,0051,0001035000000)

+ 66.481,00 Kč

2. schvaluje
Změnu rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/35
ve výdajích - odbor majetku města, TSO
zimní údržba komunikací
- opravy a udržování
(2212,5171,000000000,0790,0002535000000)

- 400.000,00 Kč

- nákup služeb
(2212,5169,000000000,0790,0002535000000)

+ 400.000,00 Kč

3. schvaluje
Změna rozpisu rozpočtu č. ZRR/2019/36
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
vratka nadměrného odpočtu DPH
(6399,5362,00000000,0020,0001112000000)

- 3.037.018,00 Kč

rezerva k rozdělení
(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

+ 3.037.018,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO
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Schválení smluv
Rada města
1. schvaluje
a) upravenou smlouvu, MMOPP00CW7C1, mezi statutárním městem Opava a
Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského
397/5, Město, 746 01 Opava, IČ 47813113, zastoupeným Mgr. Monikou Klapkovou,
ředitelkou, na náklady související s pořádáním regionálního a ústředního kola Turnaje
mladých fyziků Opava, ve výši 30.000,00 Kč
b) smlouvu, MMOPP00CW7DW, mezi statutárním městem Opava a Sdružením obrany
spotřebitelů Moravy a Slezska, z.s. se sídlem Přemyslovců 832/50, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava, IČ 22831738, na činnost poradny Sdružení obrany spotřebitelů
Moravy a Slezska, z.s. v Opavě v roce 2019, ve výši 15.000,00 Kč

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

530/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o propagaci a darovací smlouva na akci Město vítá léto 2019
Rada města
1. schvaluje
a) znění vzorové smlouvy o zajištění propagace na akci Město vítá léto 2019
(MMOPP00HN4OU) s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu města Opavy je
oprávněn v článku III. této smlouvy provádět změny v závislosti na výši úplaty za
propagaci a možnostech propagace smluvního partnera a dále je oprávněn na základě
požadavku druhé smluvní strany vypustit článek V. odstavec 5 smlouvy;
b) znění vzorové darovací smlouvy na akci Město vítá léto 2019 (MMOPP00HN4PP)
2. svěřuje
odboru kancelář primátora pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv s jednotlivými partnery
dle znění vzorových smluv uvedených v bodu 1a) a b) tohoto usnesení
3. pověřuje
Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavírání a podpisu
darovacích smluv a smluv o zajištění propagace dle bodu 1 a) a 1 b) tohoto usnesení.

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1

531/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Rámcová smlouva na nákup tonerů
Rada města
1. schvaluje
Rámcovou smlouvu (MMOPP00GL5L9) mezi statutárním městem Opava a společností
ABEL Logistic, s.r.o., se sídlem Oblouková 2831/1, 746 01 Opava, IČ: 28646916,
zastoupené Mgr. Tomášem Mačugou, jednatelem

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4

532/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zápis žactva do 1. tříd opavských ZŠ ve školním roce 2019/2020
Rada města
1. bere na vědomí
informaci o zápisu dětí do 1. tříd opavských základních škol ve školním roce 2019/2020

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Usnesení: PŘIJATO
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Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace - nákup konvektomatu
Rada města
1. bere na vědomí
informaci o nákupu konvektomatu
Zařízení školního stravování Opava

-

Retigo

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

534/13/RM/19

O1221b

příspěvkovou

organizací

Usnesení: PŘIJATO

Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy Opava, Šrámkova 4,
příspěvková organizace
Rada města
1. souhlasí
s realizací projektu "Rozvoj logického myšlení - ZŠ Šrámkova Opava" žadatele projektu
Základní
školy
Opava,
Šrámkova
4,
příspěvková
organizace
v
rámci
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, výzva č. 02_18_063 pro Šablony II MRR v prioritní ose 3

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

535/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Výměna strojů a zařízení na příspěvkové organizaci Zařízení školního stravování
Opava
Rada města
1. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 2 písm. b) Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Zařízení školního stravování Opava nákup strojového vybavení z fondu investic
organizace
2. souhlasí
se zastupováním Zařízení školního stravování Opava, příspěvková organizace statutárním
městem Opava ve výběrovém řízení

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

536/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše - havarijní stav vodovodního potrubí
Rada města
1. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 1 písm. e) Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Mateřská škola Opava, Edvarda Beneše výměnu potrubí v mateřské škole
2. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/51
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva k rozdělení
(6409,5901,00000000,0020,0002993000000)

- 1.346.475,00 Kč

ve výdajích - odbor školství
MŠ Edvarda Beneše
(3111,5331,00000000,0030,000100200008)

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

+ 1.346.475,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO
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Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu
"Opava - osvětové kampaně 2019"
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje (MMOPP00D6EZE)
mezi Statutárním městem Opava a Moravskoslezským krajem, se sídlem 28. října 117,
702 18 Ostrava, IČ: 70890692
b) přijetí neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 142.100,00 Kč
na realizaci projektu s názvem "Opava - osvětové kampaně 2019"

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

538/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Žádost o záštitu - Na kole jen s přilbou
Rada města
1. neschvaluje
udělení záštity statutárního města Opavy nad akcí "Na kole jen s přilbou" pořádanou
společností Bezpečně na silnicích o. p. s.

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

539/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

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 účinná od 20.4.2019

Výsledek hlasování: Pro: 10, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0

540/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Personální záležitosti
Rada města
1. bere na vědomí
ukončení pracovního poměru Ing. Miroslava Drösslera,
a rozpočtového odboru MMO, dohodou ke dni 30. 4. 2019

vedoucího

finančního

2. pověřuje
řízením finančního a rozpočtového odboru pí Ing. Lenku Grigarovou, vedoucí oddělení
rozpočtu a ekonomických agend, a to s účinností od 1. 5. 2019 do doby nástupu nové
vedoucí/ho finančního a rozpočtového odboru vybrané/ho na základě výběrového řízení
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

541/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o výpůjčce
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o výpůjčce MMOPP00F6ZLB mezi statutárním městem Opava a Slezským
divadlem Opava, příspěvkovou organizací, Horní náměstí 195/13, 746 01 Opava,
IČ 00100552
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Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0
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Usnesení: PŘIJATO

Smlouvy o poskytnutí motorového vozidla k užívání
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP00IUNYR
Statutárním městem Opava a Ing. Tomášem Navrátilem, primátorem
b) smlouvu o poskytnutí motorového vozidla k užívání MMOPP00IUO3V
Statutárním městem Opava a Ing. Michalem Jedličkou, náměstkem primátora

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

543/13/RM/19

mezi
mezi

Usnesení: PŘIJATO

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 02. 04. 2019 do 11. 04. 2019
2. schvaluje
náplně činnosti komisí Rady statutárního města Opavy pro volební období 2018-2022
dle přílohy č. 1 tohoto materiálu

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

544/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

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

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

545/13/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na služby s názvem "Přezkum hospodaření města
Opavy za rok 2019" - výsledné pořadí + smlouva
Rada města
1. schvaluje
a) výsledné pořadí nabídek:
1. HZ Brno, spol. s r.o., Minská 160/102, Brno, 616 00, IČ: 46964720
2. TOP AUDITING, s.r.o., Koliště 1965/13a, Brno, 602 00, IČ: 45477639
3.
b) výběr nabídky uchazeče HZ Brno, spol. s r.o., Minská 160/102, Brno, 616 00,
IČ: 46964720, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou cenou
c) smlouvu (MMOPP00CW7B6) mezi Statutárním městem Opava a společností HZ Brno,
spol. s r.o., Minská 160/102, 616 00 Brno - Žabovřesky, IČ: 46964720, zastoupenou
Ing. Zdeňkem Řeřuchou, jednatelem společnosti

Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 4

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [13/RM/17.4.2019]
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Rozpočtová opatření 2019, předběžná rozpočtová opatření 2019
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/52
ve výdajích - odbor majetku města - TSO
rezerva na jmenovité akce
(6409,5901,00000120,0790,0004000000000)

- 8.288.093,00 Kč

JA TS - oprava komunikace Horní náměstí před
Baťou - oprava odvodňovacích žlabů
(2212,5171,00000120,0790,0004224000000)

+ 605.000,00 Kč

JA TS - oprava komunikace ul. Dostojevského
(ul. Englišova - ul. Olomoucká)
(2212.5171.00000120,0790,0004225000000)

+ 2.052.457,00 Kč

JA TS - oprava komunikace - ul. Pekařská
(od Horního náměstí po ul. Nákladní)
(2212,5171,00000120,0790,0004223000000)

+ 1.700.000,00 Kč

JA TS - oprava městské fontány - Horní
náměstí
(před Baťou)
(3639,5171,00000120,0790,0004227000000)

+ 92.584,00 Kč

JA TS - koupaliště - repase pískových filtrů
s výměnou filtrační náplně
(3412,5171,00000120,0790,0004228000000)

+ 1.400.000,00 Kč

JA TS - koupaliště - repase rozvaděče pro
čerpací stanici kropiček
(3412,5171,00000120,0790,0004229000000)

+ 70.000,00 Kč

JA TS - koupaliště - repase oběhových
čerpadel tobogánů
(3412,5171,00000120,0790,0004230000000)

+ 200.000,00 Kč

JA TS - smuteční síň - oprava omítky
(3632,5171,00000120,0790,0004231000000)

+ 750.000,00 Kč

JA TS - náměstí Svobody - dodávka a montáž
nového parkovacího systému AS Park
(2219,6122,00000120,0790,0004226000000)

+ 683.580,00 Kč

JA TS - Parkovací dům - dodávka a montáž
nového parkovacího systému AS Park
(2219,6122,00000120,0790,0004232000000)

b) Rozpočtové opatření č. 2019/53
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
vratka zápůjčky MDPO - (MD 231 0000)

+ 734.472,00 Kč
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(0000,2412,000000000,0020,00094120000079)

+ 132.986.000,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
splátka úvěru - (D 231 0000)
+ 132.986.000,00 Kč

(0000,8124,000000000 ,0020,0009963000000)

2. ruší
Usnesení č. 468/12/RM/19 ze dne 3.4.2019, bod 3
Rozpočtové opatření č. PRO/2019/3
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4122,000000201,0020,0000000000035)

+ 241.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový
příspěvek na provoz - projekt "Modernizace
elektrické požární signalizace (EPS), objekt
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o."
(3314,5336,00000201,0121,0001002000035)

+ 241.000,00 Kč

3. bere na vědomí
Rozpočtové opatření č. PRO/2019/
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
investiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000

(0000,4222,000000201,0020,0000000000035)

+ 241.000,00 Kč

ve výdajích - kancelář primátora, oddělení kultury
Knihovna Petra Bezruče v Opavě - účelový
příspěvek na provoz - projekt "Modernizace
elektrické požární signalizace (EPS), objekt
Knihovna Petra Bezruče v Opavě, p.o."
(3314,6356,00000201,0121,0001002000035)

Usnesení: PŘIJATO

Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

547/13/RM/19

+ 241.000,00 Kč

Smlouva o úschově
Rada města
1. ruší
usnesení rady statutárního
490/12/RM/19, bod 1,2

města

Opavy

ze

dne

03.04.2019,

usnesení

číslo

1. schvaluje
smlouvu o úschově, MMOPP00CW7ER, mezi statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, Město, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing.
Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností OpavaNet se sídlem Příčná
2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25860011, zastoupenou Ing. Markem
Hájkem, předsedou představenstva
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2. svěřuje
primátorovi města Ing. Tomáši Navrátilovi pravomoc rozhodnout o změně smlouvy
schválené pod bodem 1.tohoto usnesení, a to ve vztahu k době úschovy dle čl. III
odst. 3.1 návrhu smlouvy, přičemž doba úschovy může být sjednána v rozmezí 30
až 90 dnů
2. schvaluje
nové znění smlouvy o úschově, MMOPP00CW7ER, mezi statutárním městem Opava se
sídlem Horní náměstí 69, Město, 746 01 Opava, IČ 00300535, zastoupeným Ing.
Tomášem Navrátilem, primátorem města a společností OpavaNet se sídlem Příčná
2828/10, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 25860011, zastoupenou Ing. Markem Hájkem,
předsedou představenstva
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

Ing. Tomáš Navrátil v. r.
primátor města

Usnesení: PŘIJATO

Bc. Hana Brňáková v. r.
1. náměstkyně primátora města

