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RAD A
STA TU TÁR N ÍHO MĚ STA OPAVY
U S N E S E N Í
15. schůze Rady statutárního města Opavy
konané dne 15.5.2019 v 09:00 hodin
v zasedací místnosti rady, přízemí vlevo, budova Hlásky, Horní nám. 69, Opava
571/15/RM/19

Schválení programu schůze Rady statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
program schůze Rady statutárního města Opavy dne 15. 5. 2019

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

572/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Směrnice o provádění vyřazování a likvidaci majetku města
Rada města
1. schvaluje
Směrnici o provádění vyřazování a likvidaci majetku města s účinností od 15. 5. 2019
2. schvaluje
zřízení likvidační komise ve smyslu čl. 3 Směrnice o provádění vyřazování a likvidaci
majetku města, která bude obsazena takto:
Předsedkyně komise: Marcela Panáčková
Členové: Ing. Jiří Elbl (odbor majetku města)
Ing. Jana Onderková (odbor přípravy a realizace investic)
Ing. Pavel Chroust (odbor finanční a rozpočtový)
Pavla Hluchá (kancelář tajemníka)
Tajemnice komise: Bc. Ivana Ondrášková, DiS. (odbor majetku města)

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

573/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti I.
Rada města
1. schvaluje
záměr pronájmu části pozemku parc.č. 2485 - ostatní plocha, k.ú. Kateřinky u Opavy, dle
zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

Usnesení: PŘIJATO
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Majetkové záležitosti II.
Rada města
1. schvaluje
záměr pronájmu pozemku pod garáží parc.č. 2172/223 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí
2. neschvaluje
záměr pronájmu pozemků parc.č. 858/1, parc.č. 859, parc.č. 861/1 a parc.č. 861/2 - orná
půda, k.ú. Malé Hoštice

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

575/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města I.
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
úplatný převod pozemku parc.č. 238 - vodní plocha, k.ú. Milostovice z vlastnictví ČR Povodí Odry s.p. za kupní cenu 354.820,00 Kč, t.j. 977,00 Kč/m2 (dle znaleckého
posudku)

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

576/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města II.
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o zřízení práva stavby (PID MMOPP00HZQJX) mezi statutárním městem Opava
jako vlastníkem pozemku a spolkem Orientační Běh Opava, z.s. jako stavebníkem, jejímž
předmětem je zřízení práva stavby k části pozemku parc.č.2044/3 - ostatní plocha,
označené dle nezapsaného geometrického plánu jako parc.č.2044/6 - ostatní plocha, k.ú.
Opava - Předměstí, ve prospěch stavebníka
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
smlouvu o bezúplatném převodu vlastnického práva k nemovitým věcem a o zřízení
věcného práva (PID MMOPP00HZMIU) mezi ČR - Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových jako převodcem a statutárním městem Opava jako nabyvatelem,
jejímž předmětem je převod pozemků parc.č. 492/5 - ostatní plocha, parc.č. 516/1
- ostatní plocha a parc.č. 520/2 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Město
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a)
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMG4) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž
předmětem je prodej části pozemku parc.č. 1763 - ostatní plocha, označené dle
nezapsaného geometrického plánu jako pozemek parc.č. 1763/2, k.ú. Jaktař, za kupní
cenu 1.280,00 Kč tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN10) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je
prodej podílu o velikosti 55913/10000000 na pozemku parc.č. 2301/10 - zahrada,
podílu o velikosti 712/1000000 na pozemku parc.č. 2301/7 - vodní plocha, podílu o
velikosti 30875/100000000 na pozemku parc.č. 2301/6 - ostatní plocha, podílu o
velikosti 133/2000000 na pozemku parc.č. 2303/25 - lesní pozemek, k.ú. Kateřinky u
Opavy a podílu o velikosti 353/1000000 na pozemku parc.č. 152/30 - ostatní plocha,
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k.ú. Palhanec za kupní cenu 68.676,00 Kč (cena dohodou) + úhrada nákladů s
vypracováním smlouvy
4. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMMA) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a paní ░░░░ ░░░░ ░ jakožto kupující, jejímž předmětem je prodej pozemku
pod garáží parc.č. 2530/403 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za
kupní cenu 11.000,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

577/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města III.
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMHZ) mezi statutárním městem Opavou jako
prodávajícím a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku parc.č. 1846/8 - zahrada, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu
223.360,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad)
b) kupní smlouvu (PID MMOPP00HZN05) mezi statutárním městem Opava jako
prodávajícím a FRAPOLI, spol.s r.o., ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako kupujícími, jejímž předmětem je prodej částí
pozemku parc.č. 2890/90 - ostatní plocha, označených dle přiloženého nezapsaného
geometrického plánu novými parc.č. 2890/471 a parc.č. 2890/472 - k.ú. Opava Předměstí, za kupní cenu 305.560,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2 (cena dle zásad) + úhrada
nákladů spojených s převodem
2. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMBT) mezi statutárním městem Opavou jako
prodávajícím a manžely ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ jako kupujícími, jejímž
předmětem je prodej podílu o velikosti 1282/10000 na pozemku parc.č. 674/1 - zastavěná
plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Předměstí, za kupní cenu 49.065,00 Kč, tj. 640,00 Kč/m2
(cena dle zásad)
3. doporučuje zastupitelstvu města schválit
kupní smlouvu (PID MMOPP00HZMWW) mezi statutárním městem Opavou jako
prodávajícím a panem ░░░░ ░░░░ ░ jako kupujícím, jejímž předmětem je prodej
pozemku pod garáží parc.č. 515/8 - zastavěná plocha a nádvoří, k.ú. Opava - Město,
za kupní cenu 10.500,00 Kč, tj. 500,00 Kč/m2 (cena dle zásad)

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

578/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetkové záležitosti pro předložení zastupitelstvu města IV.
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města neschválit
a) záměr prodeje části pozemku parc.č. 612/1 - ostatní plocha, k.ú. Opava - Předměstí,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
b) záměr prodeje části pozemku parc.č. 2370/60 - zastavěná plocha a nádvoří,
k.ú. Opava - Předměstí, dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy
c) záměr prodeje pozemků parc.č. 858/1, parc.č. 859, parc.č. 861/1 a parc.č. 861/2 - orná
půda, k.ú. Malé Hoštice
d) záměr prodeje části pozemku parc.č. 708/6 - orná půda, k.ú. Komárov u Opavy,
dle zákresu v přiloženém snímku katastrální mapy

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

Usnesení: PŘIJATO
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Záměr změny smlouvy, Liptovská 1045/21, Opava
Rada města
1. schvaluje
záměr změny Smlouvy o výpůjčce (PID smlouvy MMOPP00DG7AM) uzavřené mezi
Statutárním městem Opava jako půjčitelem a Sdružením zdravotně postižených v ČR, z.s.
územní sdružení Opava, se sídlem Liptovská 1045/21, Kylešovice, 747 06 Opava,
IČ:47813423 jakožto vypůjčitelem dne 30. 1. 2015, jejímž předmětem je výpůjčka
prostor o výměře 156,33 m2 nacházejících se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p.
1045, stavba občanského vybavení, která je součástí pozemku parc.č. 1153/98, zastavěná
plocha a nádvoří, ležící v části obce Kylešovice, katastrální území Kylešovice, na adrese
Opava, Liptovská 1045/21, kteréžto změny spočívají v prodloužení doby výpůjčky z doby
určité do 31. 12. 2019 na dobu určitou do 31. 12. 2024

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

580/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy I.
Rada města
1. schvaluje
a)
umístění podzemního vedení veřejné komunikační sítě do pozemků parc.č. 1883/2,
2407/10, 2097/26 v k.ú. Kateřinky u Opavy v rámci realizace stavby "Opava, Mostní,
VN č. 66, 22 kV, vVN/kVN, přeložka optického kabelu"
b)

dočasné zábory pozemků parc.č. 604, 606/6, 3083/2, 3083/3, 3084/2, 3084/3 v k.ú.
Jaktař pro realizaci stavby "I/11 Opava, most ev.č. 11-125"

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

581/15/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 a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00IJLMS) mezi Statutárním městem Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░ pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky a přípojky
splaškové kanalizace do pozemků parc.č. 2899/1 a parc.č. 2890/89 v k.ú. Opava Předměstí a umístění sjezdu na pozemku parc.č. 2890/89 v k.ú. Opava - Předměstí
za účelem přístupu a příjezdu k pozemku parc.č. 2890/469 v k.ú. Opava - Předměstí"
pro stavbu "Rodinný dům Junior 627 na parc.č. 2890/469 v katastrálním území 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 právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00IJH37) mezi Statutárním městem Opava a společností
DEKINVEST, investiční fond s proměnným kapitálem, a.s. se sídlem Tiskařská 257/10,
108 00 Praha 10, IČ 24795020, pro umístění podzemního vedení vodovodní přípojky
do pozemků parc.č. 2722/81, 2893/11 v k.ú. Opava - Předměstí a umístění
sjezdu na pozemku parc.č. 2722/82 v k.ú. Opava - Předměstí pro stavbu "Prodejna
pro dům a zahradu, ulice Těšínská, 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
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c) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJGJ6) 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 nadzemního vedení nízkého napětí
na pozemku parc.č. 225/1 v k.ú. Malé Hoštice pro zrealizovanou stavbu "Malé Hoštice,
p.č. 222, ░░░░ ░ , příp. NNk" č. stavby IP-12-8021574/3 za jednorázovou náhradu
za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
d) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXOC) mezi Statutárním městem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ ava, Zlatníky pro umístění
podzemního vedení vodovodní přípojky v pozemku parc.č. 323/1 v k.ú. Zlatníky
u Opavy pro zrealizovanou stavbu "Novostavba rodinného domu na pozemcích parc.č.
162/26, 162/27, 323/1 v k.ú. Zlatníky u Opavy" za jednorázovou náhradu za zřízení
věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč + DPH
e) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXNH) mezi Statutárním městem
Opava a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , Kateřinky pro umístění podzemního vedení
přípojky dešťové kanalizace v pozemku parc.č. 673/1 v k.ú. Suché Lazce
pro zrealizovanou stavbu "Rodinný dům, bungalov 98, parc.č. 686/117 k.ú. Suché
Lazce" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 1.500,00 Kč +
DPH
f) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJGEV) mezi Statutárním městem
Opava a společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. se sídlem
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, IČ 45193665 pro umístění
podzemního vedení vodovodního řadu v pozemcích parc.č. 2897/12 v k.ú. Opava Předměstí a parc.č. 2792, 2794, 2793, 2681, 2790, 2728 v k.ú. Kateřinky u Opavy
pro zrealizovanou stavbu: "Opava - Kateřinky, Kolofíkovo nábřeží, ul. Ratibořská rekonstrukce vodovodního řadu" za zřízení věcného břemene ve výši 382.400,00 Kč +
DPH
g) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IJLUOI) mezi Statutárním městem
Opava a Moravskoslezským krajem se sídlem 28, října 117, 702 18 Ostrava,
IČ 70890692 pro umístění podzemního vedení plynovodní přípojky v pozemcích
parc.č. 2221/22, 2976 v k.ú. Opava - Předměstí pro zrealizovanou stavbu:
"Vybudování moderních stájí chovu hospodářských zvířat a skladu strojů, stavební
objekt SO 11 STL přípojka plynu" za zřízení věcného břemene ve výši 1.000,00 Kč +
DPH
h) smlouvu o zřízení věcného břemene, (MMOPP00IDXYY) mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░ a společností GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí
nad Labem, IČ 27295567 a Statutárním městem Opava pro umístění plynárenského
zařízení v pozemku parc.č. 1214/2 v k.ú. Kylešovice pro zrealizovanou stavbu
"Přeložka STL plynovodů, NTL plynovodů a NTL přípojek v rámci stavby Otický příkop,
km 0,000.00-5,375.00, č. stavby 38548" za zřízení věcného břemene ve výši 276,00
Kč
i) smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene (MMOPP00IDXX3) mezi Statutárním městem Opava a společností
JOP GROUP s.r.o. se sídlem Pekařská 2997/36a, Předměstí, 746 01 Opava,
IČ 26807581, pro umístění účelové komunikace a chodníku na pozemku parc.č. 2761/1
v k.ú. Kylešovice pro stavbu "Veřejně přístupová účelová komunikace k RD v Opavě Kylešovicích" za jednorázovou náhradu za zřízení věcného břemene stanovenou
platnými Zásadami k určení výše úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti)
na pozemcích Statutárního města Opavy
j) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a souhlasu se zřízením stavby,
(MMOPP00IJGIB) 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. 1155/1 v k.ú.
Podvihov pro stavbu "Podvihov, p.č. 519/4, smyčka NNK" č. stavby IV-12-8016500
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: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

582/15/RM/19

Souhlasy k umístění staveb na pozemcích města Opavy II.
Rada města

Usnesení: PŘIJATO
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1. schvaluje
a)
umístění rekonstrukce revizních šachet kanalizace do pozemků parc.č. 2925/1, 2926
a 2929 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby "Opava, ul. Sadová rekonstrukce revizních šachet kanalizace"
b) umístění výměny vodovodního řadu do pozemků parc.č. 1672/35, 2924/12, 2925/1,
2926, 2927,2929, 2930 a 2931 v k.ú. Opava - Předměstí v rámci realizace stavby
"Opava, ul. Mostní, Sadová - výměna vodovodních řadů"
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

583/15/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
(MMOPP00IJL4A) 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 v pozemku parc.č. 2976 v k.ú. Opava - Předměstí
pro stavbu "Opava, ul. Olomoucká - rekonstrukce kanalizace CV", 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
(MMOPP00IJL4A) mezi statutárním městem Opava se sídlem Horní náměstí 69,
746 26 Opava, IČ 00300535 a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ bytem Paseka a Opava
pro umístění vodovodní a kanalizační přípojky do pozemku parc.č. 95/1 k.ú. Jaktař pro
stavbu "Vodovodní a kanalizační přípojka, parc.č. 132/1, k.ú. Jaktař", 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: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

584/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Majetek ve správě TSO s.r.o. - Městské koupaliště v Opavě (záměry pronájmu)
Rada města
1. schvaluje
a)
záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako sklep, o výměře 57,42 m2
nacházejícího se v 1. PP, dále výčep, kancelář, šatny, WC, sklady s příslušenstvím a
vybavením o výměře 96,30 m2, (čísla místností: 105b; 105d; 106a; 106b; 106c; 106d;
106e; 107; 108; 115; 116; 117; 118) nacházející se v I. NP a restaurace, kuchyně,
sklady s příslušenstvím a vybavením o výměře 145,15 m2 (čísla místností: 202; 203;
204; 205; 206; 207a; 207b; 207c; 208; 223; 224; 225; 226; 246) o výměře 145,15 m2
nacházející se v II. NP v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je
součástí pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí
(budova městského koupaliště)
b) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako bufet u golfu, s příslušenstvím
a vybavením o výměře 13,90 m2 (čísla místností: 151a; 151b; 151c) nacházejícího se
v 1. NP v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku
parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského
koupaliště)
c) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako bufet u dílny, s příslušenstvím
a vybavením o výměře 13,95 m2 (čísla místností: 141a; 142a; 142b) nacházející se v 1.
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NP v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.
č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského
koupaliště)
d) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako bufety, s příslušenstvím a
vybavením o výměře 10,40 m2 (čísla místností: 104a; 104b; 104c) nacházející se v 1.
NP v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.
č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského
koupaliště)
e) záměr pronájmu letní kabiny č. 1 (číslo místnosti: 312) nacházející se v III. NP v
budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
f) záměr pronájmu letní kabiny č. 2 (číslo místnosti: 311) nacházející se v III. NP v budově
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
g) záměr pronájmu letní kabiny č. 3 (číslo místnosti: 310) nacházející se v III. NP v
budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
h) záměr pronájmu letní kabiny č. 4 (číslo místnosti: 309) nacházející se v III. NP v
budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
i) záměr pronájmu letní kabiny č. 5 (číslo místnosti: 308) nacházející se v III. NP v budově
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
j) záměr pronájmu letní kabiny č. 6 (číslo místnosti: 305) nacházející se v III. NP v budově
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
k) záměr pronájmu letní kabiny č. 7 (číslo místnosti: 323) nacházející se v III. NP v
budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
l) záměr pronájmu letní kabiny č. 8 (číslo místnosti: 322) nacházející se v III. NP v budově
č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5
ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
m) záměr pronájmu letní kabiny č. 9 (číslo místnosti: 321) nacházející se v III. NP v
budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského
koupaliště)
n) záměr pronájmu letní kabiny č. 10 (číslo místnosti: 320) nacházející se v III. NP v
budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
o) záměr pronájmu letní kabiny č. 11 (číslo místnosti: 319) nacházející se v III. NP v
budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
p) záměr pronájmu letní kabiny č. 12 (číslo místnosti: 318) nacházející se v III. NP v
budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
q) záměr pronájmu letní kabiny č. 13 (číslo místnosti: 317) nacházející se v III. NP v
budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
r) záměr pronájmu letní kabiny č. 14 (číslo místnosti: 314) nacházející se v III. NP v
budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č.
2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
s) záměr pronájmu části pozemku parc. č. 2133/6 ležícího v katastrálním území OpavaPředměstí o celkové ploše 5,5 m2 (areál městského koupaliště)
t) záměr pronájmu nebytového prostoru, označeného jako klubovna, o výměře 49,20 m2
(číslo místnosti: 146) nacházejícího se v 1. NP v budově č.p. 2081, objekt občanské
vybavenosti, která je součástí pozemku parc. č. 2133/5 ležícího v katastrálním území
Opava-Předměstí (budova městského koupaliště)
u) záměr pronájmu nebytového, prostoru označeného jako bufety, s příslušenstvím a
vybavením o výměře 10,10 m2 (čísla místností: 131a; 131b; 131c) nacházející se v 1.
NP v budově č.p. 2081, objekt občanské vybavenosti, která je součástí pozemku parc.
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č. 2133/5 ležícího v katastrálním území Opava-Předměstí (budova městského
koupaliště)
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

585/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek k pojistné smlouvě
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 003 (MMOPP00JO0ML) k pojistné smlouvě pojištění hasičů SDH obcí (měst)
pro případ úrazu číslo 0000981083 (MMOPP004UV9A) ze dne 28.04.1999, mezi
statutárním městem Opava a Hasičskou vzájemnou pojišťovnou, a.s. se sídlem Římská
2135/45, 120 00 Praha 2, IČ 46973451

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

586/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Rekonstrukce kotelny MDKPB
Rada města
1. schvaluje
Smlouvu o dílo (MMOPP00EUZQF) mezi statutárním městem Opava jako objednatelem a
UNIMETAL-engineering,s.r.o. se sídlem Macharova 81/6, 702 00 Ostrava Přívoz, IČ
26787385 , jako zhotovitelem

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

587/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky s názvem "Výměna a doplnění strojů na
jídelnách ZŠS Opava" - výsledek výběrového řízení + smlouva
Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek:
1. CHLAZENÍ servis s.r.o., Krnovská 380/214, 747 07 Opava, IČ: 25386298
2. POTRAVINOMONT s.r.o., Sušilova 1264/65, 750 02 Přerov, IČ: 25838580
b) o výběru nabídky uchazeče CHLAZENÍ servis s.r.o. se sídlem Krnovská 380/214, 747
07 Opava, IČ: 25386298, která byla vyhodnocena jako nabídka s nejnižší nabídkovou
cenou v Kč vč. DPH
2. bere na vědomí
uzavření smlouvy mezi Zařízením školního stravování Opava, příspěvkovou organizací se
sídlem Otická 2678/23, Předměstí, 746 01 Opava, IČ: 70999627 a společností CHLAZENÍ
servis s.r.o. se sídlem Krnovská 380/214, 747 07 Opava, IČ: 25386298

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

588/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Zjednodušené podlimitní řízení na stavební práce s názvem "ZŠ Boženy Němcové kotelna" - výsledek zadávacího řízení
Rada města
1. rozhoduje
a) o výsledném pořadí nabídek dle § 122, odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů:
1. Unicont Opava s.r.o., Hradecká 646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756
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2. Ekoinvesta spol. s r.o., Tř. 1. máje 328, 753 01 Hranice, IČ: 64618447
3. IGB Holding, a.s., Stodolní 851/4, 702 00 Ostrava, IČ: 60792434
4. Gass-eko s.r.o., Ostravská 1929/16a, 748 01 Hlučín, IČ: 26819970
5. Vodo - topo instalace s.r.o., Sumínova 2353/13, 750 02 Přerov, IČ: 28603575
b) v souladu s ust. § 122 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů, o výběru dodavatele Unicont Opava s.r.o., Hradecká
646/4, 746 01 Opava, IČ: 65142756, jehož nabídka byla vyhodnocena jako
ekonomicky nejvýhodnější, tedy nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou.
Usnesení: PŘIJATO

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

589/15/RM/19

Investiční akce "Penzion IV., ul. Hálkova" - dodatek ke smlouvě o dílo
Rada města
1. schvaluje
a)
dodatek č. 1 (MMOPP00IKM0A) ke smlouvě o dílo č. 38/2018/PRI (MMOPP00HNXTI)
mezi statutárním městem Opava a společností Metrostav a.s. se sídlem Koželužská
2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8, IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915, v rámci akce
"Penzion IV., ul. Hálkova"
b) Rozpočtové opatření č. 2019/58
ve výdajích - odbor přípravy a realizace investic
Penzion IV., ul. Hálkova
(4350,6121,00000026,0220,0007651000000)

+ 2.828.417,00 Kč

ve financování - odbor finanční a rozpočtový
KB - úvěr dlouhodobý (460 mil.)
MD 231 0000
(0000,8123,00000026,0020,0009963000000)

+ 2.828.417,00 Kč

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

590/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Investiční akce "ZŠ Vrchní - opěrná zeď" - dodatek ke smlouvě o dílo
Rada města
1. schvaluje
dodatek č. 1 (MMOPP00IKM15) ke smlouvě o dílo č. 14/2019/PRI (MMOPP00IKMF7)
mezi statutárním městem Opava a společností GRIGAR, s.r.o. se sídlem
U Náhonu 2832/6, 746 01 Opava, IČ: 25826638, DIČ: CZ25826638, v rámci akce "ZŠ
Vrchní - opěrná zeď"

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

591/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Schválení účetní závěrky statutárního města Opavy k 31.12.2018
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
Účetní závěrku statutárního města Opavy k 31.12.2018

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

Usnesení: PŘIJATO
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Závěrečný účet SMO za rok 2018
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města schválit
a) závěrečný účet Statutárního města Opavy za rok 2018 s výrokem přezkumu
hospodaření bez výhrad
b) Rozpočtové opatření č. 2019/XX/Z
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
daň z příjmu placená obcí
MD
231
0600

(0000,1122,00000000,0020,0000000000000)

- 5.770.600,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
platby daní a poplatků státnímu rozpočtu
(6399,5365,00000000,0020,0000000000000)

- 5.770.600,00 Kč

2. doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí
a) hospodaření příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava za rok
2018 a rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací za rok 2018,
převody do fondů a odvody z investičního fondu do rozpočtu zřizovatele
b) hospodaření obchodních organizací SMO s většinovým podílem
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

593/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Schválení smluv
Rada města
1. schvaluje
a) smlouvu, MMOPP00CW73A, mezi statutárním městem Opava a BIKE SPORT
CLUBEM se sídlem Česká 2, Opava, IČ 68941919, zastoupeným Ing. Michalem
Hájkem, předsedou, na náklady související s organizaci SILESIA bike marathonu,
ve výši 40.000,00 Kč
b) smlouvu, MMOPP00CW750, mezi statutárním městem Opava a Střední školou
průmyslovou a uměleckou, Opava, příspěvkovou organizací 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
c) smlouvu, MMOPP00CW745, mezi statutárním městem Opava a Mateřskou školou
Eliška, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Elišky Krásnohorské 2543/8,
Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813474,zastoupenou Mgr. Petrou Kirschnerovou,
ředitelkou, na projekt Terapiemi pomáháme handicapovaných dětem, ve výši
30.000,00 Kč
d) smlouvu, MMOPP00CW72F, mezi statutárním městem Opava a Střední
průmyslovou školou stavební, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem
Mírová 30/3, Předměstí, 746 01 Opava, IČ 47813148, zastoupenou Mgr. Karlou
Labudovou, ředitelkou, na náklady související s účastí na Pekingském
mezinárodním vědeckém a technologickém festivalu, ve výši 20.000,00 Kč
e) smlouvu, MMOPP00CW71K, 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 41.ročníku Středoškolské odborné činnosti celostátního kola, ve výši 50.000,00 Kč
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f) smlouvu, MMOPP00CW76V, mezi statutárním městem Opava a Hokejovým spolkem
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
Výsledek hlasování: Pro: 11, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0

594/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Cena primátora statutárního města Opavy
Rada města
1. schvaluje
udělení Ceny primátora statutárního města Opavy paní ░░░░ ░░░░ ░ bytem ░░░░ ░
░ , Opava, za celoživotní úspěšné vedení tanečního souboru Puls a prezentaci města na
republikové úrovni i v zahraničí

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

595/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o umístění tabla na kašně "Slunce"
Rada města
1. schvaluje
smlouvu o umístění tabla (MMOPP00HN3FA) mezi statutárním městem Opava
a Mendelovým gymnáziem, Opava, příspěvkovou organizací se sídlem Komenského 5,
746 01 Opava

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

596/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Smlouvy o poskytnutí prostoru k prodeji na akcích Opavského léta zábavy
Rada města
1. schvaluje
znění vzorové Smlouvy o poskytnutá prostoru k prodeji na akcích Opavského léta zábavy
v roce 2019 (MMOPP00HN3DK) s tím, že odbor kancelář primátora Magistrátu města
Opavy je oprávněn v článku III. a V. této smlouvy provádět změny v závislosti na výši
nabídkové ceny, velikosti poskytnutého prostoru a nabízeného sortimentu.
2. svěřuje
odboru kancelář primátora pravomoc rozhodovat o uzavírání smluv s jednotlivými partnery
dle znění vzorové smlouvy uvedené v bodu 1 tohoto usnesení.
3. pověřuje
Mgr. Janu Foltysovou, vedoucí odboru kancelář primátora, k uzavírání a podpisu smluv
o poskytnutí prostoru dle bodu 1 tohoto usnesení.

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

597/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Souhlas zřizovatele s realizací projektu Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvková
organizace
Rada města
1. souhlasí
s realizací projektu "Personální podpora a rozvojové aktivity pro děti MŠ Opava, Riegrova"
žadatele projektu Mateřské školy Opava, Riegrova - příspěvková organizace v rámci
OP VVV, Výzva č. 02_18_063 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazováníŠablony II

Přehled usnesení [15/RM/15.5.2019]

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

598/15/RM/19

Stránka 12 z 17

Usnesení: PŘIJATO

Rekonstrukce počítačové sítě v Základní škole Opava, Šrámkova 4
Rada města
1. schvaluje
v souladu s článkem V. odst. 2 písm. b) Zřizovací listiny příspěvkové organizace
Základní školy Opava, Šrámkova 4 rekonstrukci počítačové sítě

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

599/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Smlouva o dílo - zpracování žádosti o dotaci pro projekt "Telematika Opava 2019"
Rada města
1. bere na vědomí
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na zpracování žádosti o dotaci pro projekt
"Telematika Opava 2019" v návaznosti na vyhlášenou výzvu č. 40 v rámci Operačního
programu Doprava 2014-2020, specifického cíle 2.3 - Zlepšení řízení dopravního provozu
a zvyšování bezpečnosti dopravního provozu
2. schvaluje
smlouvu o dílo (MMOPP00D6LLZ) mezi statutárním městem Opava a společností
ProFaktum, s.r.o. se sídlem Hlavní třída 87/2, 737 01 Český Těšín, IČ: 28568087,
zastoupenou Ing. Radkem Eliášem, jednatelem

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

600/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Uplatnění předkupního práva
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. St.1678 k.ú. Kateřinky
u Opavy, ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Opava, za nabízenou kupní
cenu 130.000,00 Kč

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

601/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Dodatek č. 3 k Dohodě o vytvoření pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných
prací a poskytnutí příspěvku č. OPA-VZ-51/2018
Rada města
1. schvaluje
a) zřízení 1 nového pracovního místa na VPP "koordinátor/ka VS" na dobu určitou od
01.06. 2019 do 31.07.2019 na odboru životního prostředí, odd. ochrany přírody
a krajiny

Přehled usnesení [15/RM/15.5.2019]
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b) dodatek č. 3 (MMOPP00JN1NM) ke smlouvě (MMOPP00GJ6KX), mezi statutárním
městem Opava a Úřadem práce České republiky se sídlem Dobrovského 1278/25,
170 00 Praha 7, IČ 72496991
c) Rozpočtové opatření č. 2019/59
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
přijatá dotace z Úřadu práce v Opavě na krytí mezd +
odvodů v rámci veřejně prospěšných prací (sml.
MMOPP00JN1NM) dohoda o vytvoření pracovních
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a
poskytnutí příspěvku č, OPA-VZ-51/2018)
(0000,4116,00013101,0020,0002520000000)
ve výdajích - oddělení personální a mzdové
platy
(3639,5011,00013101,0192,0002520000000)
Sociální pojištění
(3639,5031,00013101,0192,0002520000000)
Zdravotní pojištění
(3639,5032,00013101,0192,0002520000000)

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

602/15/RM/19

+ 30.000,00 Kč

+ 22.388,06 Kč
+ 5.597,02 Kč
+ 2.014,92 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Pojmenování nové ulice
Rada města
1. doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout
o novém názvu ulice Statutárního města Opavy v lokalitě Opava-Předměstí:
- ulice Slavíkova

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

603/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Občanské obřady
Rada města
1. stanovuje
aby v souladu s ustanovením § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů užívali při občanských obřadech u Magistrátu města
Opavy závěsný odznak se státním znakem České republiky s účinností od 16. 05. 2019
a) Bc. Hana Brňáková
b) PhDr. Igor Hendrych, Ph.D.
c) Ing. Michal Jedlička

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

604/15/RM/19

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 25. 04. 2019 do 09. 05. 2019

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

Usnesení: PŘIJATO

Přehled usnesení [15/RM/15.5.2019]
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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

606/15/RM/19

Usnesení: PŘIJATO

Rozpočtová opatření 2019
Rada města
1. schvaluje
a) Rozpočtové opatření č. 2019/60
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR
MD 231 0000

(0000,4116,00013011,0020,0002556000000)

+ 5.172.410,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
Sociálně-právní ochrana dětí
- platy zaměstnanců
(4329,5011,00013011,0192,0001096000000)

+ 3.400.000,00 Kč

- sociální pojištění
(4329,5031,00013011,0192,0001096000000)

+ 850.000,00 Kč

- zdravotní pojištění
(4329,5032,00013011,0192,0001096000000)

+ 306.000,00 Kč

- náhrady v době nemoci
(4329,5424,00013011,0192,0001096000000)

+ 24.000,00 Kč

ve výdajích - odbor sociálních věcí
Sociálně-právní ochrana dětí
- ostatní osobní výdaje
(4329,5021,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5021,00000000,0040,0002556000000)

+ 10.000,00 Kč
- 10.000,00 Kč

- ochranné pomůcky
(4329,5132,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5132,00000000,0040,0002556000000)

+ 5.000,00 Kč
- 5.000,00 Kč

- knihy, tisk
(4329,5136,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5136,00000000,0040,0002556000000)

+ 10.000,00 Kč
- 10.000,00 Kč

- drobný hmotný dlouhodobý majetek
(4329,5137,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5137,00000000,0040,0002556000000)

+ 10.000,00 Kč
- 10.000,00 Kč

- nákup materiálu
(4329,5139,00013011,0040,0002556000000)

+ 50.000,00 Kč
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- 50.000,00 Kč

- pohonné hmoty
(4329,5156,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5156,00000000,0040,0002556000000)

+ 70.000,00 Kč
- 70.000,00 Kč

- služby telekomunikací
(4329,5162,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5162,00000000,0040,0002556000000)

+ 50.000,00 Kč
- 50.000,00 Kč

- služby školení
(4329,5167,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5167,00000000,0040,0002556000000)

+ 250.000,00 Kč
- 250.000,00 Kč

- nákup ostatních služeb
(4329,5169,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5169,00000000,0040,0002556000000)

+ 10.000,00 Kč
- 10.000,00 Kč

- cestovné
(4329,5173,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5173,00000000,0040,0002556000000)

+ 112.410,00 Kč
- 112.410,00 Kč

- věcné dary
(4329,5194,00013011,0040,0002556000000)
(4329,5194,00000000,0040,0002556000000)

+ 15.000,00 Kč
- 15.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

+ 592.410,00 Kč

b) Rozpočtové opatření č. 2019/61
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery z všeobecné
pokladní správy - volby do Evropského
parlamentu
MD 231 0000

(0000,4111,00098348,0020,0000000000000)

+ 1.726.000,00 Kč

ve výdajích - odbor informatiky
volby do Evropského parlamentu
- nájemné výp. techniky (SML
MMOPP00GL5M4)
(6117,5164,00098348,0170,0000000000000)

+ 139.150,00 Kč

ve výdajích - oddělení personální a mzdové
volby do Evropského parlamentu
- ostatní platy - refundace
(6117,5019,00098348,0192,0000000000000)

+ 13.000,00 Kč

- pojistné k refundacím
(6117,5039,00098348,0192,0000000000000)

- platy zaměstnanců

+ 4.420,00 Kč
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+ 80.000,00 Kč

- sociální pojištění
(6117,5031,00098348,0192,0000000000000)

+ 20.000,00 Kč

- zdravotní pojištění
(6117,5032,00098348,0192,0000000000000)

+ 7.200,00 Kč

- ostatní osobní výdaje
(6117,5021,00098348,0192,0000000000000)

+ 1.307.230,00 Kč

ve výdajích - odbor vnitřních věcí
volby do Evropského parlamentu
- poštovné
(6117,5161,00098348,0090,0000000000000)

+ 5.000,00 Kč

ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva FARO
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

+ 150.000,00 Kč

c) Rozpočtové opatření č. 2019/62
v příjmech - odbor finanční a rozpočtový
neinvestiční přijaté transfery od krajů
MD 231 0000 - 85% EU

(0000,4122,120513014,0020,0000000000033)

+ 659.336,16 Kč

MD 231 0000 - 15% SR

(0000,4122,120113014,0020,0000000000033)

+ 116.353,44 Kč
celkem 775.689,60 Kč

ve výdajích - odbor školství
Zařízení školního stravování - účelový
neinvestiční
příspěvek na provoz - projekt "Poskytování
bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou
ve školách z prostředků OP PMP v
Moravskoslezském

kraji II - 2. splátka neinvestiční dotace
85% EU

(3141,5336,120513014,0030,0001002000033)

+ 659.336,16 Kč

15% SR

(3141,5336,120113014,0030,0001002000033)

+ 116.353,44 Kč

d) Rozpočtové opatření č. 2019/63
ve výdajích - odbor finanční a rozpočtový
rezerva
(6409,5901,00000000,0020,0002996000000)

- 200.000,00 Kč

ve výdajích - městská policie
služby elektronických komunikací
(5311,5162,00000000,0110,0000000000000)

+ 200.000,00 Kč

e) Rozpočtové opatření č. 2019/64
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v příjmech - odbor majetku města
pojistné plnění
(6171,2322,00000000,0050,0009282000000)

+ 8.141,00 Kč

ve výdajích - městská policie
autoprovoz - opravy a udržování
(5311,5171,00000000,0110,0002512000000)

+ 8.141,00 Kč

2. bere na vědomí
a) rozšíření seznamu jmenovitých akcí pro rok 2019 o akci "JA TS - MČ Vávrovice oprava
chodníku ul. Vávrovická
b) informaci, že účetnictvím (skutečností) SMO projde platba za odborného lesního
hospodáře za IV. čtvrtletí roku 2018 ve výši 232.513,00 Kč Kč. Od 01.01.2018 tyto
platby nejsou zahrnovány mezi dotace, jak tomu bylo doposud, ale jsou považovány za
náhradu (novela vyhlášky č. 323/2002 Sb., o rozpočtové skladbě
3. schvaluje
Rozpočtové opatření č. 2019/65
ve výdajích - Městská část Vávrovice
chodníky - opravy a udržování
(2219,5171,000000000,0840,0000000000000)

- 314.936,00 Kč

ve výdajích - odbor majetku města - TSO
JA TS - MČ Vávrovice - oprava chodníku
ul. Vávrovická
(2219,5171,000000000,0790,0004233000000)

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

607/15/RM/19

+ 314.936,00 Kč

Usnesení: PŘIJATO

Souhlas zřizovatele s realizací projektu Základní školy Opavy, Boženy Němcové 2 příspěvková organizace
Rada města
1. souhlasí
s podpisem smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku z grantového programu O2
Chytrá škola Základní školou Opava, Boženy Němcové 2 - příspěvková organizace

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

